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Santarém, 29 de Setembro de 2012 

do Conselho Directivo- 

Ex.mo Senhor Presidente da Mesa do Congresso, 

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
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Ao longo da nossa história, sempre que nos juntámos em 
congresso extraordinário, pode não ter sido sempre 
pelos melhores motivos mas seguramente que foi, como 
aliás agora também acontece, sempre pelas melhores 
razões. O facto de estarmos hoje aqui reunidos mostra 
que, infelizmente, uma vez mais, disso temos 
necessidade.  

 

Circunstâncias externas e extraordinárias, de todos 
conhecidas, alheias ao mundo Municipal, com que o correr 
dos tempos nos confrontou, inexpectáveis para o Cidadão 
comum mas, de algum modo, perceptíveis para os mais 
avisados, obrigam-nos – diria que nos amarram - a 
repensar hoje o nosso futuro autárquico sob um novo 
paradigma e modelo de gestão e desenvolvimento que o 
País, no seu todo, tem de trilhar, e a que o Poder Local 
Democrático não é, não pode e muito menos não deve ser 
alheio. 

A excepcionalidade deste nosso III Congresso 
Extraordinário é sinal destes tempos cinzentos, 
arrastados e aprisionados que fomos pela ignorância 
qualificada das medidas cegas de um Memorando de 
Entendimento e da sua execução enviesada que, a par e 
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complementarmente ao Poder Político, fez tábua raza da 
realidade intrínseca de Portugal e, muito em especial, do 
mundo Autárquico e da sua imbricação e proximidade 
quotidiana com as populações que servimos. 

 

Cercados e manietados que estamos por um Estado ainda 
centralista, cujos sucessivos Governos, na hora do 
aperto, não hesitaram, por acção directa e também por 
meios enviesados, em pretender tornar-nos os “bodes 
expiatórios” e os “maus-da-fita” corresponsáveis pelos 
males profundos e arreigados da Nação. Por isso estamos 
hoje aqui, em uníssono, a dar a resposta adequada. 

 

Nesta nossa Casa Comum do Poder Local sempre 
vestimos todos a mesma camisola autárquica, 
especialmente nos momentos mais críticos e adversos; a 
nossa União e Unidade na Diversidade não é nem nunca 
foi um “cliché” ou um fato feito à medida das 
circunstâncias pontuais, antes uma postura e uma marca 
que a sociedade em geral interiorizou porque sempre 
soubemos dignificar o Poder Local Democrático para 
além das nossas opções políticas e filiações partidárias, 
elegendo sempre os nossos Concidadãos Munícipes como 
razão de ser das nossas políticas. Aqui, neste espaço 
comum, não temos partidos, não temos obediências 
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partidárias: somos todos autarcas eleitos pelas nossas 
populações que confiaram nas nossas mãos o seu destino.  

 

E hoje, tal como no passado, a nossa União redobra em 
acutilância e abnegação em prol da Causa Autárquica – 
que é uma Causa Nacional -, sendo que não hesitaremos 
na sua defesa e reafirmação, revendo-nos 
inequivocamente nas opções sufragadas pelos Órgãos da 
ANMP, tomando por nossa essa causa e não consentindo 
que tentem apoucar ou menosprezar a nossa legitimidade 
e o bem-fundado das nossas justas reivindicações. 

 

Pela minha parte tentarei ser sempre, o “primus-inter-
pares” na defesa e implementação das decisões 
colectivas, assumindo as causas por que lutamos e 
sempre defendemos com sentido de responsabilidade e 
independência política, consciente do legado e da 
confiança que os meus pares em mim depositaram. 

 

Qualquer que seja o Governo que tente enfraquecer o 
Poder Local Democrático encontrará em nós - como antes 
com os meus antecessores - um forte obstáculo, 
testemunho que, seguramente, os novos Eleitos Locais 
continuarão, cabendo-lhes, num futuro breve, 
transportar o facho da Democracia Local e, 
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seguramente, a defesa intransigível dos valores, 
princípios e pragmatismo que são a nossa “marca de água” 
e que fazem parte do nosso ADN.   

 

E nesta “ponte” entre o passado-presente e o futuro 
imediato, entendo ser este o momento em que devemos, 
indistintamente, fazer o nosso “mea culpa”, com 
humildade democrática, reconhecendo os nossos erros 
involuntários que o nosso Espírito de Missão muitas 
vezes determinou. 

 

Erros que nos serviram de guião para a nossa 
autocorreção, que seguramente não repetiremos, dos 
quais soubemos atempadamente tirar as devidas ilacções, 
bem em contraponto com a persistência e, até, a 
arrogância da administração central. 

 

Mas que atire a “primeira pedra” quem nos julga ou julgou 
pelo lado da proeminência política, do ego exacerbado ou 
de qualquer outro motivo oblíquo, que não pela obra feita 
com orgulho e dedicação à nossa terra, à Autarquia que 
os nossos Munícipes exigiam, legitimamente, ver “num 
brinco”, na “senda do progresso”, com identidade própria 
e moderna e de cujos anseios e expectativas o Município 
era o fiel depositário. 
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Errámos algumas vezes, mas foi com a nossa acção que o 
País progrediu e prosperou significativamente desde o 
advento do Poder Local Democrático, muito e bastante 
principalmente em consequência do empenho, labor, 
dedicação e competência dos seus Eleitos Locais, 
havendo logrado, por todo o Continente e Ilhas, 
ultrapassar, qualitativamente, o atraso endémico e o 
provincianismo atávico que durante o Estado Novo 
enclausurou a ambição, a arte e o engenho de um Povo 
que soube dar novos mundos ao Mundo.  

 

Não necessitamos, todavia, de coros laudatórios ou de 
frases grandiloquentes sobre a obra feita e os 
progressos alcançados – aliás, à vista de todos! -, 
exigimos, apenas, o respeito da verdadeira “Lei dos 
Compromissos”, constitucional e legalmente assegurada: 
a Autonomia do Poder Local, das nossas atribuições e 
competências, e não um prolongamento – ainda que 
pontual e por razões de emergência económica – da 
administração indirecta do Estado. 

 

Continuamos, longos treze anos depois, à espera da 
regulamentação plena da Lei de Competências, 
espreitando a Administração Central, qual Maquiavel, 
continuar a dividir para reinar, cruzando indistintamente, 
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competências em matéria de educação, protecção civil, 
acção social, saúde, justiça e rede viária, e carregando, 
casuisticamente, os Municípios, com a assumpção de 
novas responsabilidades não municipais que os oneram 
indevidamente, tornando-nos, verdadeiramente, e de 
facto, num Ministério da Solidariedade Social.  

 

E quantos de nós à frente das Autarquias que lidera se 
viu forçado a substituir-se às funções do Estado que, 
fechado no Terreiro do Paço e imune aos nossos apelos, 
fez Leis e diplomas a régua e esquadro, esquecendo-se 
das realidades específicas e, sejamos verdadeiros, das 
diferenças, disparidades e desigualdades que, apesar de 
tudo, ainda hoje existem em todo o território nacional!  

 

Diagnóstico idêntico pode ser associado às questões da 
Reorganização Administrativa Territorial Autárquica 
que, passem as presumíveis boas intenções, a pressão do 
memorando terá inquinado irremediavelmente, impondo, 
de cima para baixo, um urbano-centrismo e uma 
deslegitimação dos Órgãos Locais das Autarquias que, no 
caso em apreço, se vêm “tuteladas” pela Assembleia da 
República. 
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O Estado de Direito Democrático é um todo, uno e coeso, 
na assumpção e respeito pelas atribuições e 
competências de cada qual, sendo os Municípios e as 
Freguesias – e não deveria ser necessário relembrá-lo! – 
um dos pilares da própria Organização Constitucional do 
Estado. 

 

A redução significativa do número de Autarquias Locais, 
preconizada no Programa de Assistência Económica e 
Financeira do qual fomos um parceiro imprescindível 
ausente, é um embuste, fruto da ignorância atrevida das 
condições “à la carte” das Instituições Internacionais, 
com a conivência cúmplice de quem, entre nós, tinha por 
dever percepcionar e compreender de modo diferente o 
universo do Poder Local Português, a par do autismo no 
engodo do cumprimento dos compromissos, também aqui 
para lá do limite do razoável e do exigível. Também aqui, 
não nos resignamos! 

 

Ora, ao invés, e desde sempre e em sucessivos 
Congressos, a maioria dos Eleitos Locais pugnou antes 
pelo cumprimento constitucional da implementação de um 
nível intermédio de governação; a Regionalização não 
será, certamente, a varinha de condão redentora dos 
problemas do país mas, reafirmamos, inequivocamente, o 
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sentir maioritário dos Autarcas que consideram a 
institucionalização das Regiões Administrativas não um 
fim em si mesmo mas, sobretudo, um instrumento de 
descentralização no quadro da reorganização territorial 
do Estado. 

 

Reorganização Administrativa do Território que passa, 
também, inequivocamente, por uma nova instância política 
de âmbito metropolitano, eleita por sufrágio directo e 
universal, a Área Metropolitana, e pelo fortalecimento e 
dinamização das Comunidades Intermunicipais, dando-
lhes escala e competências agregadas.  

 

Também a Reorganização dos Serviços Públicos, se 
sinónimo de racionalização, não é, contudo um convite ao 
seu encerramento desregrado e arbitrário, um menu 
casuístico à mercê da “financeirização” de uma economia 
estruturada e maquilhada como se de 308 unidades de 
negócio se tratasse. 

 

O encerramento discriminatório e casuístico dos 
serviços públicos de interesse geral, muito 
especialmente no interior já deserdado do País, apelam – 
muito mais do que o convite à indignação justa e sentida 
– a um parar para pensar no modelo de Estado e País que 
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queremos e necessitamos para os Portugueses que somos 
aqui e agora.  

 

Não somos, nem defenderemos a divisão do País em 
Portugueses de Primeira e Portugueses de Segunda! 

 

A produção legislativa em matéria de Poder Local, quer 
do Governo quer da Assembleia da República, tem sido 
um factor desestabilizador e deslegitimador da nossa 
Autonomia Administrativa e Financeira.  

 

A vinculação contra-natura a compromissos assumidos e 
que careceram da nossa legítima audição e parecer, abriu 
brechas no relacionamento político-institucional com os 
Eleitos Locais, trespassou o coração do municipalismo e 
alojou-se numa esfera de atribuições e competências de 
que não prescindimos, sob pena do esvaziamento das 
nossas funções. 

 

O rigor orçamental que defendemos e praticamos tem 
contribuído, inequívoca e significativamente, para o 
cumprimento das regras do não aumento do 
endividamento, registando os Municípios um um superavit 
de 367 milhões de euros, segundo dados recentes do 
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insuspeito Banco de Portugal, sendo que se regista uma 
diminuição do endividamento bancário de cerca de 1100 
milhões de euros desde 2009. 

 

Ao invés, o Estado Central olha hipocritamente para as 
Autarquias segundo a velha máxima “Façam o que eu digo, 
não façam o que eu faço”! 

 

Contra factos não há argumentos, pelo que gostaríamos 
de ver tornadas públicas as contas dos diversos 
organismos, instituições e entidades dependentes e 
tuteladas pela Administração Central, em nome do rigor 
e da transparência na gestão dos dinheiros públicos, 
dando o exemplo de ética, moralidade e equidade que tão 
ostensivamente se apregoa. 

 

Caras e Caros Colegas,  

 

O enquadramento temático deste nosso III Congresso 
Extraordinário – Autonomia e Financiamento do Poder 
Local e, Reorganização Territorial do Estado - recobre, 
pois, transversalmente, as grandes linhas de força e a 
matriz do nosso compromisso para com o País e os 
Portugueses, afirmando-se – como é, aliás, nosso timbre – 
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pela apresentação de ideias, propostas e soluções 
concretas para a mudança – de paradigma, de 
mentalidades, de comportamentos, de intervenção cívica 
e de cooperação política institucional, que urgem.   

 

O Poder Local continuará a ser um parceiro activo e 
empenhado nessas mudanças, saberá interpretar este 
novo ciclo, assumindo-se, como sempre o fez, como parte 
da solução, embora nos queiram sempre acantonar como 
parte do problema.  

 

Mas, não seremos nunca um mero patamar de 
intermediação entre o Governo e as Populações, uma 
entidade esvaziada das suas funções, um corpo estáctico 
sem alma. Haja, consequentemente, respeito efectivo 
pela nossa Autonomia, afectação dos recursos próprios e 
devidos bem como clareza na repartição vertical de 
atribuições e competências, sob o signo da 
subsidiariedade. 

 

Ele há Futuro apesar e para além do défice e da dívida. 
Contem com o Poder Local para a construção de um novo 
modelo assente, também, em formas inovadoras de 
administração solidária e partilhada de administração do 
território, co-garantindo a coesão económica, social e 
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territorial e um sistema renovado de financiamento das 
políticas públicas. 

 

Estamos disponíveis, como sempre estivémos, para 
encontrar soluções em conjunto com o Poder Central que 
nos libertem do actual garrote financeiro e sentimento 
derrotista que todos sentimos. Mas não contem connosco 
para sermos imputados de crimes que não cometemos, de 
erros com os quais nunca pactuamos. E não se use o 
Poder Local como desculpa para os males que sofre o 
País.  

 

Numa altura em que nos aproximamos do 40º aniversário 
da revolução que abriu caminho à democracia, à 
liberdade, à autonomia do Poder Local, não queremos um 
retrocesso nos nossos direitos tão arduamente 
conquistados.  

 

Portugal não é do Terreiro do Paço!  

 

Portugal é todos nós, cidadãos do Minho ao Algarve, das 
Ilhas, do litoral e do interior. Todos somos chamados 
para fazer face aos desafios. Somos parte da solução e 
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não embarcamos na crítica fácil de quem nos quer ver 
como parte do problema. 

O Poder Local e os seus Eleitos serão, indubitavelmente, 
co-autores, mobilizadores, facilitadores e executores 
desse novo paradigma de pensar e fazer Políticas em 
Portugal, contribuindo para o nascimento e consolidação 
dessas mudanças inadiáveis em prol de um novo ciclo de 
desenvolvimento e de Democracia Local que a 
oportunidade da crise antecipou. 

 

Dizia Miguel Torga que “ Somos, socialmente, uma 
colectividade pacífica de revoltados”. Saibamos cortar 
com esse passado recente continuando pacíficos mas 
proactivos, socialmente mais solidários e politicamente 
profícuos pois Portugal e os Portugueses esperam, com a 
ancestral sabedoria popular, e bem, muito do empenho e 
dedicação redobrados dos seus Eleitos Locais. 

 

Viva o Poder Local Democrático! 

 

Viva os Portugueses! 

 

Viva Portugal! 


