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Afirmar Portugal com o Poder Local 

 

Tróia | Município de Grândola | 28 de março de 2015 | Intervenção do Presidente da ANMP na 

Sessão de Encerramento 

 

 

 

Senhor Presidente da Mesa do Congresso da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses;  Senhor Presidente do Conselho Fiscal; e Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Grândola - Município anfitrião da notável jornada de trabalho que 

realizámos neste nosso XXII Congresso. 

 

Digníssimos Convidados: 

 Senhor Ministro-adjunto e do Desenvolvimento Regional - Miguel Poiares Maduro, Excelência 

 Senhor Presidente  da Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local da 

Assembleia da República - Deputado Ramos Preto  

 Senhor Secretário de Estado da Administração Local - António Leitão Amaro 

 Senhoras e Senhores Representantes dos Partidos Políticos e Deputados dos Grupos 

Parlamentares da Assembleia da República:  

- do Partido Social Democrata -  Emília Santos 

- do Partido Socialista - Maria da Luz Rosinha 
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- do CDS Partido Popular - Domingos Doutel e  Pedro Morais Soares;  

- do Partido Comunista Português - Eugénio Pisco e Paula Santos 

- do Bloco de Esquerda -  Helena Pinto 

- do Partido Ecologista Os Verdes ( ) 

 Senhora e senhores Presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e 

membros das  Comissão Executiva dos Programas Operacionais Regionais 

- do Alentejo 2020 - Filipe Palma, e António Silva 

- do Algarve ( ) 

- do Centro - Ana Abrunhosa, e Isabel Damasceno 

- de Lisboa e Vale do Tejo ( ) 

- do Norte  ( ) 

 Senhor Presidente da ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias) - Pedro 

Cegonho 

 Senhores representantes do Corpo Diplomático  

 Senhores representantes das Centrais Sindicais e Dirigentes Sindicais e 

Associativos:  

- da União Geral dos Trabalhadores - Rui Godinho 

- do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública -  José Abraão  /Secretário-geral 

- do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional - Francisco Brás 

/ Presidente 

- do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional - José Correia / 

Vice-presidente 

- do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional - João Avelino / 

Coordenador 
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- da Associação dos Técnicos Administrativos Municipais - Francisco Correia  /Presidente 

 

Caros colegas do Conselho Diretivo da ANMP 

 Senhor Secretário-Geral da ANMP – Rui Solheiro 

 Senhores patrocinadores do Congresso  

 Senhoras e Senhores Jornalistas 

 Caros colegas Autarcas  

 Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

 

Quero começar por saudar os nossos Excelentíssimos Convidados e agradecer a sua 

presença, que muito nos honra, neste XXII Congresso da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses.  

Mas, antes de entrar no discurso propriamente dito, quero expressar o meu 

agradecimento sincero a todas e a todos os Congressistas e aos nossos 

colaboradores, com destaque para os funcionários da ANMP, que nos ajudaram a 

realizar um excelente Congresso. Obrigado Rui Solheiro. Em ti, saúdo-vos a todos. 

 

Meus Amigos, 

Estamos a chegar ao fim dos nossos trabalhos, mas a obra autárquica não está 

acabada. Tem que continuar! 

Aqui assumimos como verdadeira missão autárquica: Afirmar Portugal com o Poder 

Local.  
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Para isso, temos de continuar a nossa jornada - com redobrado vigor dos autarcas e 

das autarquias – realizando as deliberações (aprovadas sem qualquer voto contra) 

deste Congresso que é já um marco para o Poder Local. 

-- É um marco porque definiu as linhas e o horizonte para uma nova geração de 

políticas autárquicas, em que as câmaras municipais se assumem como entidades de 

desenvolvimento sócio-económico. 

-- É um marco porque ficaram estabelecidos limites – linhas vermelhas! – sobre 

a autonomia e a dignidade da gestão municipal levada a cabo por eleitos pelo voto 

popular – e exercida em nome dele. 

-- E é um marco porque – num contexto económico, financeiro e político muito 

difícil para Portugal (e também para a Europa... para a União Europeia, que anda 

esquecida de si própria) – foi possível afirmar posições de princípio, posições de força 

e desígnios para o futuro num ambiente de estimulante discussão, mas de grande 

convergência, de grande consenso sobre as questões essenciais, de grande união 

entre todos os municípios. 

É esta, como todos sabemos, a vocação e a missão histórica da Associação Nacional 

dos Municípios Portugueses: ser a casa comum do poder local democrático. 

A ANMP é uma entidade política, naturalmente, por vezes, palco de debate político-

partidário. Mas, em democracia, é assim que se constroem melhores soluções –  

também é assim que se avança na defesa de causas e de interesses próprios, 

comuns, das comunidades que governamos e das pessoas que servimos. 
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Todos nós – como autarcas, como eleitos pelo povo – sempre soubemos distinguir o 

essencial do assessório. E sempre, como este XXII Congresso bem demonstrou, 

soubemos unir-nos à volta das missões atuais do Poder Local e do nosso contributo 

para tornar Portugal um país melhor, mais democrático, mais desenvolvido, mais 

justo e mais solidário. 

Na abertura do nosso Congresso afirmei que era preciso falar verdade sobre a vida 

municipal, as potencialidades do Poder Local e as circunstâncias geradoras de 

constrangimentos que cerceiam quotidianamente a nossa atividade. 

 

Os Municípios mostraram, aqui, que estão cientes dos novos desafios e da 

necessidade de políticas inovadoras e promotoras do desenvolvimento equilibrado 

do País.  

 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

Abrimos o nosso congresso afirmando que é preciso falar verdade; e o apelo 

frutificou nos congressistas!  

É verdade que a autonomia do Poder Local está consagrada constitucionalmente. 

É verdade que Portugal subscreveu a Carta Europeia da Autonomia Local.  

É verdade que, como estabelece esta Magna Carta Autárquica, a autonomia local é 

o direito e a capacidade efectiva de as autarquias locais regulamentarem e gerirem, 

nos termos da lei, sob sua responsabilidade e no interesse das respectivas populações 

uma parte importante dos assuntos públicos; e, esse direito é exercido por eleitos por 

sufrágio livre, secreto, igualitário, directo e universal.  
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É verdade que descentralização de competências é diferente de mera delegação de 

fu ções. Todos ós pe e e os… 

É verdade que há 21 congressos clamamos pelo respeito e pela autonomia do Poder 

Local. 

Mas também é verdade que a autonomia do poder local não está ainda concretizada, 

e, em diversos aspetos, tem vindo mesmo a ser atacada e cerceada. Por isso, não se 

estranhe que a Associação Nacional de Municípios Portugueses aqui reafirme que 

não aceita mais intromissões do Estado Central na autonomia do Poder Local; e 

reclame, mais uma vez pela sua reposição conforme está constitucionalmente 

consagrada.   

 

O Poder Local é um pilar fundamental da organização democrática e constitucional 

do Estado. Sem democracia local não há Estado democrático. E só há democracia 

local com descentralização territorial do Estado, desde logo, porque as autarquias 

fomentam a participação dos cidadãos nas decisões da comunidade e desempenham 

um papel fundamental na manutenção de uma relação de proximidade entre eleitos 

e eleitores, como fator de desenvolvimento de cidadania. Ao invés, neste tempo que 

vivemos, quase tudo serve para centralizar e desconsiderar o Poder Local, 

delapidando a autonomia municipal e colocando as autarquias numa situação 

inaceitável, porquanto são tratadas como meras repartições da Administração 

Central. 

A Associação Nacional de Municípios Portugueses, enquanto entidade de 

representação política dos políticos eleitos pelo povo, é – volto a insistir - a casa 

comum do poder local democrático. E é nessa qualidade que importa reconhecer o 
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contributo das autarquias neste últimos anos para combater a crise e para equilibrar 

as contas públicas. 

 Co o o stata o p óp io Relató io do O ça e to de Estado para 2015 , os riscos 

asso iados aos Mu i ípios são ada vez e o es  e a edução do stock de 

pagamentos em atraso passou de 1.613 milhões de euros, no final de 2011, para 

670 milhões o fi al de . 

 E – estou a citar – u  saldo o ça e tal ex ede tá io da Administração Local, de 

825 milhões de euros . Repito, são 825 milhões de euros de saldo orçamental 

excedentário das Câmaras e das Juntas de Freguesia. 

Perante isto, como todo o país pode constatar, os autarcas deste país não querem: – 

nem que o país se endivide; – nem que as contas públicas andem desreguladas; – não 

querem que o nosso modelo económico seja subsídio-dependente e inviável.  

O que propomos, praticamos e defendemos é o contrário!  

Trata-se de o Estado, através do Governo, gerir a riqueza pública de uma forma 

inteligente e fecunda – tal como as câmaras procuram fazer, e têm-no feito, nos 

Municípios.  

 As políti as deste Gove o, ue foi uito alé  da T oika , ia a  e o es 

dificuldades económicas, financeiras e sociais; e geraram consequências 

dolorosas, angustiantes, nos nossos concidadãos.  

 Que  as pessoas, ue  as e tidades e i stituições estão o li ite das suas 

possi ilidades ; e os Mu i ípios estão u a situação uito deli ada - os seus 
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recursos humanos estão exaustos e as suas receitas têm sido drasticamente 

diminuídas nos últimos anos. 

 As uda ças  legislativas e e tes ata a  a auto o ia o stitu io al e te 

consagrada das Autarquias Locais e põem em causa a qualidade do serviço público 

prestado às populações.  

 No entanto, devemos salientá-lo, os Municípios Portugueses estão entre as 

entidades públicas que proporcionalmente mais têm contribuído para o esforço 

de consolidação orçamental do País.  

 Os Municípios têm estado na linha da frente para a prossecução deste esforço 

nacional – que é o do equilíbrio das contas públicas –, dando um contributo 

substancial e decisivo, que se vem traduzindo no apuramento de superavit 

municipal, em contraste com o deficit contínuo da Administração Central.  

Do total da dívida pública portuguesa, as responsabilidades apuradas são:  

 95 % – Administração Central;  

 3 % – Administração Regional; e, apenas 

 Reafirmo, apenas, 2 % – é responsabilidade da Administração Local. 

E, tenha-se bem presente, só 15% do total da fatura fiscal dos portugueses 

reverte para o Poder Local… 

Ora, esta gestão responsável e de qualidade que se fez nos Municípios é o contrário 

do que tem sido feito pelo Governo na Administração Central.  
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E teve, como consequência, que as autarquias têm sido impedidas de 

desempenharem – cabalmente e bem – o seu papel nestes tempos difíceis que 

vivemos. Têm sido constrangidas na criação do novo ciclo de políticas municipais que 

estão a levar a cabo. 

Este novo ciclo que iniciámos neste mandato é cada vez mais necessário face à 

situação em que o país se encontra. Como evidenciam as conclusões aprovadas neste 

Congresso:  

Portugal tem passado, nos últimos anos, por enormes dificuldades económicas, 

financeiras e sociais, com problemas graves ao nível da consolidação das contas 

públicas e com endividamento e déficit excessivos. As políticas de austeridade 

implementadas na sequência da intervenção da Troika conduziram, designadamente, 

ao enfraquecimento da economia, ao aumento dos impostos, ao aumento do 

desemprego, ao corte nas pensões, nos vencimentos e nas prestações sociais, ao 

encerramento compulsivo de serviços de proximidade e geraram enormes sacrifícios 

aos cidadãos e famílias portuguesas.  

É esta, pois, a situação com que os municípios portugueses se confrontam e com a 

qual os autarcas têm de lidar. E é a esta situação que – depois de terem resolvido os 

casos mais agudos de constrangimento económico-financeiro – as autarquias têm de 

enfrentar enquanto entidades públicas que agem junto dos problemas. E, que pela 

sua proximidade, têm capacidade para resolver esses mesmos problemas e 

transformar, para melhor, o contexto em que vivem as pessoas nas nossas 

comunidades de vizinhança. 
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E foi neste sentido que o XXII Congresso aprovou importantes conclusões, das quais 

destaco: 

 A possibilidade de os Municípios, devidamente associados, poderem requerer ao 

Tribunal Constitucional a fiscalização abstrata da constitucionalidade ou da 

legalidade de determinados normativos legais que ofendam os interesses próprios 

do Poder Local Democrático. 

 A consagração, como reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia 

da República, das matérias relativas ao estatuto legal das Autarquias Locais. 

 Impulsionar um processo de descentralização de competências com carácter 

universal, que garanta a todos condições de igualdade, que transfira 

competências para os Municípios mas que, simultaneamente, lhes assegure os 

meios necessários e suficientes ao exercício desses poderes, dessas 

responsabilidades, em benefício dos cidadãos. 

 Alterar a Lei das Finanças Locais, garantindo, atempadamente, as compensações 

financeiras correspondentes, desde já, à extinção do IMT. Há soluções: propomos 

a criação imediata de um grupo de trabalho para a sua célere revisão até ao final 

do 1.º semestre de 2015. 

 Clarificar a aplicação, repondo a taxa reduzida de IVA (6%) para o exercício de 

funções de especial interesse público, nomeadamente, nos casos da iluminação 

pública e das refeições e transportes escolares. 

 Baixar em 20% a taxa máxima de IMI (o que equivale a eliminar a taxa de 0,5%, e 

a fixar os limites de tributação dos imóveis entre 0,3% e 0,4%). 
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 Rever os coeficientes de localização e repôr a cláusula de salvaguarda, eliminada 

pelo Governo no Orçamento do Estado para 2015, protegendo os nossos 

concidadãos dos aumentos imorais que este imposto já teve e continua a ter. 

 Assegurar, por via negocial, fazendo escutar a voz do país na União Europeia, que 

as operações do QREN não concluidas transitam para o novo quadro comunitário 

de apoio – Portugal 2020, tendo como objetivo uma maior participação municipal. 

Só assim conseguiremos: 

- o necessário reforço das dotações destinadas aos Pactos Territoriais; 

- aumentar o leque de tipologias contratualizáveis (principalmente no âmbito do 

PO SEUR);  

- eliminar a exigência de devolução de poupanças no setor da energia;  

- a transformação de apoios reembolsáveis em fundo perdido, no que se refere 

ao ciclo urbano da água;  

- repensar a forma como são reaplicadas as verbas resultantes de reembolsos 

dos apoios às empresas, eficiência energética, entre outros; 

- insistir na importância de financiar investimentos como infraestruturas 

escolares e rodoviárias, que expressam com dotações muito residuais no 

Portugal 2020. 

 

As autarquias – como foi várias vezes afirmado ao longo deste congresso – já 

assumiram plenamente o seu papel de entidades promotoras de progresso, de 

desenvolvimento económico e social. São, cada vez mais, entidades que atraem 

investimentos e competências, deixando-os atuar nas suas esferas próprias. São 
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entidades que promovem o empreendedorismo, são entidades que estimulam a 

inovação e valorizam o progresso. 

Como vos disse ontem, as autarquias são o verdadeiro Ministério da Solidariedade 

deste país, atuando na sua esfera própria e, para além disso, substituindo-se ao 

Estado na educação, na proteção à infância, no apoio aos idosos e aos deficientes, na 

habitação social, etc. 

As enormes responsabilidades que impendem sobre os Municípios são, nesta 

medida, desmesuradas, uma vez que estes se têm substituído ao Estado em funções 

fundamentais. Não é por isso aceitável que a relação existente entre o total das 

receitas municipais e a receita global do Orçamento do Estado não ultrapasse os 9%, 

um valor muito abaixo da média europeia. 

Esta relação tem de se alterar até porque interessa a todas as partes que as 

autarquias – porque as desempenham bem! – assumam, por descentralização 

efetiva, mais competências nas áreas da Educação, da Saúde, da Segurança Social e 

Cultura – como paradoxalmente parece pretender o Governo. 

As autarquias podem assumir essas competências, devem assumir essas 

competências! 

Mas devem fazê-lo, responsavelmente, num quadro de transferência de recursos 

adequado, transparente e justo – e, sobretudo, num quadro de completa autonomia 

de gestão. 

A autonomia das Autarquias Locais – dizem as conclusões aprovadas há pouco – é 

um instrumento ao serviço da satisfação dos interesses próprios das populações, mas 
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é, sobretudo, um dos pilares do regime democrático pela proximidade e pelo espaço 

de pa ti ipação na gestão das políti as pú li as ue p opo iona.” 

Paralelamente à consagração dessa autonomia, é necessário concluir o projeto 

constitucional desta democracia que fará, dentro de dias, 41 anos. É imperioso 

concretizar o processo de regionalização do País, através da instituição das regiões 

administrativas previstas na Constituição da República, dotadas de órgãos próprios 

eleitos pelas populações respetivas. 

Só há verdadeira democracia quando há órgãos eleitos desde as juntas de freguesia 

até à Assembleia da República e à Presidência. 

E só há Poder Local quando – dizem as conclusões deste Congresso – as autarquias 

são verdadeiramente autónomas e têm um amplo grau de autonomia, isto é: quando 

forem suficientemente largas as suas atribuições e competências, quando forem 

dotadas dos recursos materiais suficientes, bem como quando dispuserem dos meios 

humanos e técnicos necessários para as prosseguir e exercer e ainda, quando não 

forem controladas, nas suas políticas locais, pelo Poder Central.  

Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Digníssimos Convidados, Caros colegas 

autarcas 

Minhas Senhoras e Meus Senhores: 

 

É verdade que é preciso e somos capazes de Afirmar Portugal com o Poder Local. 

Os autarcas, e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, estão disponíveis 

para empreender políticas públicas de inovação local e modelos de organização do 

território nacional, mas sempre com o objectivo de melhorar o Estado Social e a 
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coesão nacional. Só podemos aceitar uma reforma do Estado e da Administração 

Pública respeitadora da Constituição da República Portuguesa, dos direitos e deveres 

de todos os cidadãos, e que seja propiciadora de igualdade de oportunidades para 

todos os Municípios e para todos os portugueses.  

 

Por tudo isto, concluo, o XXII Congresso da ANMP reitera inequivocamente a nossa 

contínua disponibilidade e motivação para a construção das soluções e dos 

compromissos necessários ao desenvolvimento harmonioso e solidário da nossa 

Pátria. 

Porque é verdade que - só dessa forma - será possível legar às gerações futuras um 

país em que se revejam e vivam com orgulho e dignidade.  

Porque é mesmo necessário recriar a esperança! 

 

Viva o Poder Local democrático! 

Viva a Associação Nacional de Municípios Portugueses! 

Viva Portugal! 

 

 

Manuel Machado 

Presidente da ANMP e da CMC 

 


