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XXI Congresso da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses (ANMP) 

Santarém, 23 de Novembro de 2013 

Centro Nacional de Exposições 

***** 

15H00 SEGUNDA SESSÃO DE TRABALHOS: apresentação e discussão das linhas 

gerais de atuação.  

TEMA: ENQUADRAMENTO DO CONGRESSO - Um novo ciclo de políticas 

autárquicas. 

Relator: Presidente do Conselho Diretivo da ANMP.  

 

Intervenção do Presidente do Conselho Directivo 

Dr. Manuel Machado 

 

******* 

 

Caras e caros Colegas Autarcas 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Estamos aqui reunidos neste congresso, naquele que deve ser o 

ponto de partida para um novo ciclo de políticas autárquicas. 

Quero começar, por isso, por agradecer a confiança que nos é 

manifestada e, perante o Congresso, prestar o solene juramento de fazer 
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tudo quanto em mim caiba para honrar os compromissos assumidos e 

não defraudar as vossas/nossas espectativas. 

 

O renovado Conselho Directivo da ANMP, que hoje aqui tomou 

posse, manterá, naturalmente, a genuína e saudável postura 

conciliatória interpares e saberá, estou convicto, forjar as pontes e os 

consensos necessários e imprescindíveis, internos e externos.  

 

Podemos, queremos e deveremos ser uma “força tranquila”, 

arreigada aos valores fundacionais do associativismo municipal e ao 

estatuto genuinamente democrático de verdadeiro parceiro social que 

dimensione e catapulte, de novo, a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses para um outro patamar de concertação negocial que, até 

por causa dos graves constrangimentos do País, se assuma, 

vigorosamente, como contraparte legítima e responsável. 

Recusamo-nos a assistir e a contribuir para o estertor do Poder 

Local e da sua Autonomia. Não seremos meros espectadores do 

aprofundamento da fractura social das nossas comunidades. Queremos 

agir, construindo soluções para recriar a esperança dos portugueses e 

evitar o estado de emergência social que a todos angustia. 

 

Todos sabemos – e, connosco, sabe Portugal e sabem os 

portugueses – a importância decisiva que os municípios e os seus 

autarcas tiveram na melhoria das condições de vida nas últimas quatro 

décadas. Infraestruturámos o país, qualificámos uma parte muito 

significativa da população, ajudámos a construir uma sociedade mais 

evoluída, mais solidária e, por isso, mais justa. 
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Uma sociedade mais democrática e, por isso, mais de acordo com 

os valores do progresso que professamos. 

 

Temos connosco um património de ação de muito, mas mesmo 

muito, trabalho para o bem comum. Somos entidades de representação 

política, e de ação executiva, de muito sucesso.  

Devemos, por isso, ter orgulho do que fizemos. Mas, por melhor 

que tenha sido realizado, não podemos ficar presos ao que já está feito. 

 

O tempo é outro.  

As exigências são outras. As expetativas transformaram-se. 

A ação tem de ser outra.  

É para refletir sobre essas mudanças e para lançar um novo ciclo 

de políticas autárquicas que este congresso deve servir. 

Há uma realidade que se nos impõe, que nos enfrenta, por um 

lado; - e há, por outro lado, a nossa própria forma de nos organizarmos, 

de agirmos em conjunto, de pensarmos e de alterarmos a realidade. 

 

Comecemos pela realidade.  

Vivemos num mundo em que as cidades já agregam mais de 50% 

da população, 75% do consumo de energia e 80% das emissões de CO2. 

Para 2050 as previsões (da ONU) apontam para que cerca de 80% 

população mundial viva em zonas urbanas. Vivemos também, numa 

Europa e num país cada vez mais envelhecidos, onde grande parte da 

população está cada vez mais desprotegida. 
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E vivemos numa situação de crise em que estão a ser abalados os 

fundamentos do modelo de sociedade que, com tanto esforço, 

construímos nas últimas décadas. É um modelo aberto, plural e livre – 

mas é também um modelo solidário, construtivo e progressista que está, 

hoje em dia, e não só em Portugal, a ser ameaçado por políticas que 

induzem a recessão, que tornam a austeridade o único horizonte de 

futuro, que calam a esperança e impedem toda a iniciativa, todo o 

empreendedorismo, toda a energia e a própria possibilidade de mudar o 

mundo para melhor. 

 

É neste cenário, é neste terreno que os autarcas eleitos pelo povo 

têm de saber criar um novo ciclo de políticas municipais. É isso que o 

Povo espera; é isso que precisa para vencer o desespero e voltar a 

acreditar na política e nos políticos.  

É, por tudo isto, um tempo decisivo. 

 

A Associação Nacional de Municípios Portugueses, esta casa em 

que estamos reunidos, é o espaço certo para fazer, em conjunto, essa 

reflexão. A Associação Nacional de Municípios Portugueses tem de ser a 

casa comum do poder local democrático. Tem de ser o local onde, com 

solidariedade mas também com lucidez, com exigência, com espírito 

crítico, os autarcas saibam refletir sobre o futuro, sobre a forma de 

ultrapassar as suas dificuldades (e vão ser muitas!...) mas, também, de 

refletir sobre a forma de aproveitar as suas enormes, as suas imensas 

oportunidades. 

 

Este debate, este consenso sobre a mudança de ciclo e a 

necessidade de o lançar com ambição e sucesso, pode, deve e tem de ser 

feito na Associação Nacional dos Municípios Portugueses.  
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É preciso virar uma página na história – aliás, bem sucedida – 

desta casa: esta casa tem de assumir com clareza a sua vocação de 

espaço de partilha de experiências, de espaço de reflexão comum, de 

espaço de cooperação entre os intervenientes na governação dos 

municípios, das cidades e do território. 

 

A ANMP, minhas caras e meus caros colegas autarcas, vai saber 

recriar-se em duas dimensões: - como a casa por excelência do debate e 

da concertação política para as questões com o Poder Central; - e, 

sobretudo, como a instituição que assume com clareza a missão de 

contratualizar soluções de gestão para essa realidade complexa que são 

os municípios. 

 

Os municípios, e com eles a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, têm de estar no centro de uma nova geração de políticas 

autárquicas que criem condições, e dêem estímulos, para ajudar a 

vencer a crise.  

 

Este congresso em que nos encontramos é, não tenhamos disso 

dúvidas, um marco crucial neste processo de mudança de ciclo que 

estamos a relançar. 

 

Os municípios querem manifestar a sua disponibilidade para 

cooperar com o Estado para vencer a crise. Uma cooperação que terá de 

ser construída com base no respeito mútuo, - com base na reciprocidade 

de tratamento, - com base na consideração que se deve ter por quem, 

seriamente, tenta construir o melhor para os seus concidadãos. 
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Os municípios não aceitarão voltar a ser desconsiderados nos 

processos decisórios em que são parceiros. Os municípios rejeitarão 

todos os processos em que não sejam vistos, nem tratados, como 

agentes fundamentais do desenvolvimento e da afirmação dos 

territórios e das comunidades. 

 

As autarquias são entidades construtoras de futuro. São unidades 

políticas que estão na linha da frente da resposta aos desafios de cada 

tempo. E o principal desafio do nosso tempo é o combate ao 

desemprego. É urgente criar emprego. Atrair o investimento. Possibilitar 

a inovação. Ajudar a criar empresas. 

Volto a repetir: é urgente criar empregos. Fixar população. É este o 

resultado necessário deste novo ciclo de políticas autárquicas. 

 

Este deverá ser o Congresso da afirmação das autarquias como 

entidades de desenvolvimento sócio-económico. E será certamente o 

congresso da afirmação da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses como um espaço vital de apelo à cooperação 

intermunicipal.  

Como um espaço em que os autarcas constroem, em diálogo entre 

si, em diálogo com o Poder Central e, sobretudo, em diálogo com a 

sociedade, uma estratégia de serviço ao bem comum, ao progresso, ao 

desenvolvimento e ao equilíbrio justo do nosso viver coletivo. 

 

A nossa legitimidade intrínseca, sufragada nas urnas pelo Povo, 

exige de nós, Eleitos Locais, para além das nossas opções político-

partidárias, a afirmação plena e consequente de uma Política Autárquica 
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proactiva assente num novo paradigma de defesa dos interesses sociais, 

económicos e culturais dos nossos Concidadãos Munícipes.  

Nós, autarcas e municípios, somos hoje depositários da esperança 

das populações que nos elegeram. É para estarmos à altura dessa 

esperança que nos devemos organizar, que devemos refletir, que 

devemos programar e trabalhar.  

É isso mesmo que vamos fazer. 

 

Muito obrigado. 

 

Santarém, 23-11-2013 

Manuel Machado 

 


