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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

O mandato dos órgãos da Associação Nacional de Municípios portugueses (ANMP) teve 

origem no XVIII Congresso, evento realizado Viseu, nos dias 4 e 5 de Dezembro de 2009, que 

teve por lema “Investir nas Pessoas. Desenvolver Portugal”. Tratou-se de um Congresso 

electivo, em que foram sufragados os eleitos locais membros dos órgãos da ANMP que 

tiveram por missão dirigir esta Associação no mandato 2009-2013. 

No XVIII Congresso participaram quase mil delegados dos Municípios portugueses, tendo 

também estado representados os Órgãos de Soberania, os diversos partidos políticos, os 

Sindicatos e múltiplas instituições e entidades cuja actividade se articula com o trabalho do 

Poder Local. Associaram-se também a tal iniciativa representantes das autoridades locais de 

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-leste, 

países com os quais a ANMP vem mantendo e desenvolvendo acções de cooperação 

descentralizada. 

Procedeu-se, também, a um acto simbólico relativo ao início das comemorações do 100.º 

aniversário da implantação da República em Portugal, efeméride significativa e determinante 

da nossa história colectiva. 

Foram ainda aprovadas as Linhas Gerais de Actuação para o Mandato 2009-2013, instrumento 

fundamental para o enquadramento da actividade dos órgãos da ANMP, que se têm 

constituído, nesta primeira parte do mandato, como o elemento basilar para a acção 

prosseguida por esta Associação. 

Tais Linhas Gerais de Actuação articulam-se com as tomadas de posição do XVII Congresso da 

ANMP, que consolidou posições sobre as formas de concretização de futuras transferências de 

competências, nomeadamente nas áreas da Educação, Acção social, Saúde e Ambiente e 

Ordenamento do Território. Em súmula, estes documentos consubstanciam um conjunto de 

propostas que a ANMP desenvolveu, tendo por objectivo a melhoria das condições de vida e o 

bem-estar dos portugueses. 

A actividade desenvolvida pela ANMP e pelos seus órgãos dirigentes foi assim balizada, 

essencialmente, pelos documentos produzidos e aprovados nos XVII e XVIII Congressos. 

Salienta-se, no entanto, que a actividade da ANMP foi prosseguida num quadro de grave crise 

que afecta o nosso País, uma vez que o actual panorama económico, financeiro e social 

repercute também os seus efeitos nas autarquias locais. A economia portuguesa não 

conseguiu ainda o ajustamento dos seus principais equilíbrios macroeconómicos; a situação de 

défice excessivo e de endividamento do Estado, bem como a consolidação orçamental 

constituem-se como problemas gravíssimos; a situação social de muitos portugueses é 

infelizmente muito precária, exigindo a actual crise económico-financeira dos Municípios um 

esforço acrescido na ajuda às populações. Com efeito, as Câmaras Municipais têm cada vez 
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mais que intervir em situações extremamente gravosas para as populações, com auxílios 

imediatos e urgentes para resolverem necessidades básicas das populações, muitas vezes em 

substituição da Administração Central. 

Especificamente no que respeita à situação financeira dos Municípios, verifica-se uma cada vez 

maior degradação, com a redução das receitas provenientes do Orçamento do Estado, o 

decréscimo da cobrança de impostos locais e uma cada vez maior divergência entre o 

crescimento dos impostos do Estado e as receitas municipais. Tal tem levado, inevitavelmente, 

a uma diminuição do investimento municipal e a uma alteração do tipo de apoios que 

geralmente são concedidos pelas Câmaras Municipais. 

Tal levou a intervenções fundamentais por parte da ANMP, tendo por objectivo minimizar os 

reflexos das políticas que, se aplicadas como foram equacionadas, teriam sido ainda mais 

perniciosas para os Municípios. 

Paralelamente, e como período decorrido desde a realização do XV Congresso se caracterizou 

por um conjunto de medidas que se traduziram numa diminuição da participação dos 

Municípios em órgãos em que o seu contributo era relevante e positiva, desde logo no que se 

refere à participação no conjunto da gestão do QREN, foi encetado um trabalho que 

permitisse acelerar e simplificar a execução física e financeira do QREN, fazendo face aos 

grandes atrasos existentes. 

Com efeito, no início do mandato (2009) as taxas de execução do QREN situavam-se muito 

abaixo do que poderia ser considerado razoável, também fruto da complexa estrutura de 

gestão que foi criada e que se revelava pesada no seu funcionamento, situação agravada por 

uma teia de regulamentação específica demasiado densa. 

Outras opções revelaram-se igualmente penalizadoras da intervenção municipal. Em relação 

ao QCA III, o QREN apostou no reforço de duas intervenções fundamentais: a Qualificação dos 

Recursos Humanos e a Competitividade e Inovação, com aumentos significativos das suas 

dotações financeiras, por contraposição com a redução acentuada do peso da terceira 

Componente, a Valorização do Território, intervenção a que os municípios mais recorrem, de 

acordo com as suas atribuições legais. 

A intervenção da ANMP revelou-se fundamental no acompanhamento aos desenvolvimentos 

da implementação do QREN, tendo sido deveras importante o contributo dos seus 

representantes nas estruturas de gestão dos programas Operacionais Regionais, sem cuja 

acção os atrasos que se verificaram na respectiva execução seriam ainda mais graves. 

Face aos constrangimentos existentes, no ano de 2010 celebrou-se entre a ANMP e o 

Ministério da Economia, da Inovação e Desenvolvimento o primeiro Memorando de 

Entendimento para promover a Execução dos Investimentos de Iniciativa Municipal no âmbito 
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do QREN 2007-2013. No ano de 2011 foi celebrado o segundo Memorando de Entendimento 

entre a ANMP e o Ministério da Economia, da Inovação e Desenvolvimento.  

Os desenvolvimentos aprofundados sobre esta matéria e o conteúdo da intervenção da ANMP 

far-se-á mais à frente neste documento. 

Salienta-se, também, que a ANMP realizou diversas reuniões com as Comunidades 

Intermunicipais, designadamente coordenando determinadas acções relativas ao QREN, 

estimulando-se o seu funcionamento, a sua acção e as suas actividades. 

A ANMP promoveu também a elaboração de estudos sobre diversas temáticas de 

inquestionável relevo para as autarquias locais que se constituem de particular importância 

para a fundamentação das políticas a prosseguir em termos futuros.  

Levaram-se também a efeito, periodicamente, a realização de iniciativas e debates sobre 

temas diversificados da gestão autárquica, com objectivos essencialmente informativos e de 

troca de experiências, bem como de natureza formativa, com a participação de eleitos locais, 

dirigentes da administração municipal, quadros técnicos e outros funcionários autárquicos, 

bem como outros convidados que, pela sua especialização ou experiência, contribuíram para o 

êxito de tais iniciativas. 

Alerta-se também para o facto deste Relatório de Actividades, como aliás não poderia deixar 

de ser, constituir a primeira parte do Relatório do mandato, que só estará completo em 2013, 

momento em que será possível levar a efeito um balanço final. 

Algumas circunstâncias marcaram, também, este período temporal. Desde logo a aprovação 

dos sucessivos PEC, que impuseram fortes restrições aos municípios, tanto do ponto de vista 

financeiro, como nas condições gestionárias.   

O empenho e firmeza no trabalho realizado em defesa dos interesses do Poder Local 

permitiram que das negociações da ANMP com a Assembleia da República e Governo se 

tivessem registado avanços em múltiplas matérias, e minorados os impactos de outras. Mais 

adiante a elas faremos referência. A actividade desenvolvida obrigou à participação dos 

membros dos órgãos da ANMP em dezenas de reuniões, com constantes deslocações, daí 

resultando o possível prejuízo, não poucas vezes, dos órgãos municipais a que pertencem estes 

eleitos. 

Ao nível da produção legislativa e no seu relacionamento com os órgãos de soberania com 

poderes legislativos, a ANMP emitiu parecer sobre muitos diplomas legais e regulamentares, 

tentando sempre esta Associação encontrar e possibilitar soluções para problemas correntes e 

de fundo e abrindo caminhos à consensualização de soluções. A título de mero exemplo, a 

ANMP emitiu no último ano e meio, entre outros, pareceres sobre: 
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 Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações; 

 Regime dos PIN e dos PIN+. 

 Limites para a exposição humana aos campos electromagnéticos originados por linhas 

e instalações eléctricas de média, alta e muita alta tensão. 

 Cobrança de encargos nas operações de pagamentos de serviços e nas realizadas em 

caixas multibanco. 

 Contratos de Desenvolvimento Desportivo. 

 Protecção civil municipal; 

 Estágios profissionais na Administração Local. 

 Taxas cobradas pelo acesso às áreas protegidas e serviços públicos prestados pelo ICNB; 

 Horários de funcionamento das grandes superfícies comerciais; 

 Regime experimental de segways em espaço público; 

 Tutela Administrativa sobre as Autarquias Locais e entidades equiparadas; 

 Regime jurídico da urbanização e edificação; 

 Julgados de Paz; 

 Extinção do cargo de comandante operacional municipal no âmbito dos serviços 

municipais de protecção civil; 

 Conselho de Utilizadores do SIRESP – Sistema Integrado de Redes de Emergência e 

segurança de Portugal; 

 Regime jurídico da actividade de comércio por grosso quando exercida de forma não 

sedentária; 

 Código dos contratos Públicos; 

 Denominação de bens públicos e outros, proibindo a sua atribuição a pessoa viva; 

 Regime da prática de naturismo e da criação de espaços de naturismo; 

 Estatuto dos Aluno dos Ensinos Básico e Secundário; 

 Programa faseado de distribuição gratuita e criação de bolsas de empréstimo de 

manuais escolares na escolaridade obrigatória; 

 Regime de avaliação, certificação e adopção dos manuais escolares do ensino básico e 

do ensino secundário, bem como os princípios e objectivos a que deve obedecer o 

apoio sócio-educativo relativamente à aquisição e ao empréstimo de manuais 

escolares; 

 Procedimentos de criação, alteração e extinção de agrupamentos de escolas e de 

estabelecimentos da educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário da 

rede pública do Ministério da Educação; 

 Estatuto do Notariado e Estatuto da Ordem dos Notários; 

 Criação de balcões de atendimento dos serviços de registo competentes para a 

titulação e registo no âmbito do sistema nacional de exploração e gestão de 

informação cadastral (SINERGIC); 

 Mobilidade eléctrica; 

 Regime especial das expropriações necessárias à realização das infra-estruturas que 

integram candidaturas beneficiárias de co-financiamento pelos fundos comunitários no 

âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013; 
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 Lei da Rádio;  

 Lei da Televisão; 

 Rede de teatros e cine-teatros portugueses; 

 Ocupação urbanística no litoral para prevenir e minimizar os riscos de erosão costeira. 

 Eliminação das discriminações em razão da nacionalidade na atribuição de habitação social; 

 Alteração ao regime de atribuição das habitações sociais; 

 Transparência na atribuição de subsídios pelas autarquias; 

 Plano de Acção Nacional para as Energias Renováveis (PNAER); 

 IV Plano Nacional para a Igualdade – Género, Cidadania e Não Discriminação; 

 IV Plano Nacional Contra a Violência Doméstica; 

 Regulamentos dos Programas Operacionais do QREN; 

 Regime jurídico das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Comissão Executiva; 

 Actividade funerária; 

 Actividade de comércio a retalho não sedentário; 

 Actividade de pirotecnia potencialmente perigosa para a navegação aérea; 

 Regime de boas práticas ambientais para a instalação e exploração de campos de golfe; 

 Enquadramento nacional dos apoios a conceder ao sector da pesca no âmbito do 

Programa Operacional Pesca 2007-2013 (PROMAR); 

 Obrigatoriedade de pagamento de juros de mora pelo Estado pelo atraso no cumprimento 

de qualquer obrigação pecuniária; 

 Regime jurídico aplicável à produção de cartas aeronáuticas e à prestação de informação 

aeronáutica; 

 Programa de Apoio Financeiro Porta 65 – Arrendamento por Jovens; 

 Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC); 

 Regime do exercício da actividade pecuária; 

 Regime jurídico do recenseamento eleitoral; 

 Exclusão das subvenções públicas, relativas às campanhas eleitorais, das despesas na 

concepção, produção e afixação de estruturas, cartazes e telas; 

 Financiamento dos Partidos; 

 Medidas extraordinárias de protecção fitossanitária indispensáveis ao controlo do 

nemátodo da madeira do pinheiro, procedendo a medidas de protecção fitossanitária; 

 Mecanismos destinados a proteger o utente de serviços públicos essenciais; 

 Fundo de Equilíbrio Tarifário para os Serviços Públicos de Abastecimento de Águas e 

Recolha e Tratamento de Águas Residuais prestados a Utilizadores Finais em Portugal 

Continental; 

 Regime do “licenciamento zero”; 

 Criação das carreiras Especiais de Bombeiros Profissionais; 

 Normas que regulamentam as transferências de verbas a efectuar pelas autarquias locais 

relativamente às competências previstas nas alíneas o) e p) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

 Regime Jurídico da ADSE; 

 Regime da autorização da despesa inerente aos contratos públicos; 
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 Regime jurídico do Programa de Sapadores Florestais; 

 Actividade de guarda-nocturno; 

 Taxas Aeroportuárias; 

 Orientações de âmbito nacional e regional para a delimitação das áreas integradas na Reserva 

Ecológica Nacional; 

 Estratégia integrada para a prevenção e segurança para as actividades realizadas nas praias, 

piscinas e recintos aquáticos; 

 Normas técnicas sobre a estruturação em sistema de informação geográfica da informação 

que integra o plano director municipal; 

 Competências municipais para atribuição de serviços de transportes na respectiva área 

territorial; 

 Processo de orçamentação de base zero para o ano de 2012; 

 Lei de Bases do Ambiente. 

A ANMP continua representada em inúmeras instituições e entidades (cerca duas centenas), 

intervindo em assuntos que são de grande relevância para as autarquias locais e para as 

populações, sendo tal, também, a manifestação da representatividade alcançada por esta 

Associação.  

O presente Relatório de Actividades não é minucioso ou exaustivo na análise do trabalho 

desenvolvido pela ANMP. Pretende unicamente sintetizar o que de mais importante foi feito 

neste período. 

2. ACÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ANMP. 

2.1 Durante o período em apreço a ANMP organizou e desenvolveu e colaborou em 

importantes iniciativas de carácter institucional, de que merecem particular destaque: 

 XVIII Congresso da ANMP, 4 e 5 de Dezembro de 2009, Viseu; 

 Acções de Formação sobre a Avaliação de Prédios Urbanos (Lisboa, Porto, 

Évora, Tomar, Faro, Gouveia, Ponte da Barca e Murça); 

 Comemorações do Centenário da Implantação da República; 

 Seminário - Experiências municipais na defesa do Património Azulejar 

Português (2010, Figueira da Foz); 

 Campanha Nacional para o Direito à Alimentação. 

2.2 Para além destas iniciativas de enorme relevo, a ANMP manteve a prática de promoção 

periódica de iniciativas e de debates sobre temas diversificados de gestão autárquica. No 

entanto, fazendo-se uma utilização massiva dos meios propiciados pelo recurso às novas 

tecnologias, reduziu-se significativamente o número de acções com a presença física dos 

intervenientes. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ACTIVIDADE MAIS RELEVANTE QUE FOI DESENVOLVIDA. 

A principal esfera de acção da ANMP continua a residir na intervenção junto do Governo, da 

Assembleia da República e dos serviços da Administração Central, no sentido de melhor 

adequar as políticas e consequentemente a legislação e a regulamentação às necessidades das 

autarquias locais e das populações. 

Neste âmbito, cumpre salientar alguns domínios, particularizando de seguida alguns deles. São 

temáticas relativamente às quais a ANMP formulou propostas diversas ao Governo, e de que 

referiremos somente o seu título: 

 Finanças Locais; 

 IRS dos Municípios das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira; 

 Quadro de Referência Estratégico Nacional; 

 Cadastro rústico; 

 Centros produtores de energia; 

 Criação da comissão de protecção dos idosos; 

 Serviços Municipais de Protecção Civil; 

 Descentralização administrativa; 

 Revisão dos regimes jurídicos da REN e da RAN; 

 Gestão da Orla Costeira; 

 Gestão das Áreas Portuárias; 

 Gestão de praias; 

 Contratos de desenvolvimento desportivo; 

 Gabinetes de inserção profissional; 

 Ocupação do Domínio Público Municipal. Taxa Municipal de Direitos de Passagem;  

 Comunicações electrónicas; 

 Valorização dos territórios comunitários (baldios); 

 Código dos Contratos Públicos; 

 Conselhos Municipais de Juventude; 

 Código das Expropriações; 

 Regime jurídico da urbanização e edificação; 

 Polícias municipais; 

 Transferência de farmácias; 

 Responsabilidade financeira dos eleitos locais; 

 Contribuição para o Audiovisual. 

3.1. Transferência de atribuições e competências para os municípios. 

Na sequência da publicação da Lei-quadro de transferência de atribuições e competências para 

as autarquias locais (Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro), os diversos Congressos da ANMP 

aprovaram um conjunto de condições gerais que enquadram o processo.  
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Depois de adiamentos sucessivos da regulamentação da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e 

perante a solicitação repetida aos sucessivos Governos no sentido da sua concretização, o 

processo negocial entre o Governo e a ANMP iniciou-se em meados de Janeiro de 2007. Os 

resultados verificados foram quase inexistentes. 

Se alguns avanços existiram foi na área da Educação, conforme veremos mais detalhadamente 

mais à frente. 

3.2. Finanças Locais. 

A problemática do financiamento municipal, com a exigência de ser consignado um equilíbrio e 

equidade na repartição dos recursos públicos, levou a ANMP a envolver-se, à semelhança do 

que sempre tem acontecido, na defesa da autonomia financeira dos municípios. 

O regime de financiamento das autarquias locais aprovado em 2006 foi, em devido tempo, 

objecto de múltiplas discordâncias e preocupações por parte da ANMP. Os anos entretanto 

decorridos vieram confirmar, em questões de fundo, e apesar de algumas surpresas adicionais, 

as preocupações então manifestadas. 

Globalmente, o novo regime de financiamento das autarquias locais veio conduzir a uma 

diminuição do peso da participação dos Municípios nos impostos do Estado. Por isso, a prática 

de aplicação da nova Lei de Finanças Locais veio justificar a necessidade de diversas medidas 

de revisão desta, muitas das quais já tinham sido identificadas pela ANMP antes da sua 

aprovação.  

A agudizar esta situação os Pactos de Estabilidade e Crescimento (PEC), bem como as Medidas 

Adicionais vieram gerar novas situações de não aplicação da Lei de Finanças Locais, retirando 

aos municípios milhões de euros às transferências relativas à participação nos Impostos do 

Estado, a que os Municípios têm legalmente direito. 

Esta situação, da mais completa injustiça, pela sua desproporcionalidade e total ausência da 

propalada “solidariedade recíproca” veio agravar ainda mais a contínua diminuição do peso da 

Participação dos Municípios nos Impostos do Estado (PIE) que se vem verificando desde 2006. 

Para além do corte nas receitas municipais, acresceu ainda a imposição de medidas adicionais 

de endividamento líquido nulo para as autarquias.  

Mais cortes nas receitas municipais não significaram um combate ao défice, como de resto a 

prática provou, mas tão-somente a manutenção de uma política de entrave ao 

desenvolvimento económico das regiões, num momento crítico, em que mais do que nunca, se 

deve privilegiar o investimento local, a educação das novas gerações e a criação de sinergias 

entre regiões para diminuição das suas assimetrias.  
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Atendendo a tal, a ANMP foi salientando que não poderia pedir-se mais sacrifícios ao 

subsector do Estado que mais investe, e que assegura a execução do QREN, ao mesmo tempo 

que ainda reduz a sua despesa efectiva. A ANMP rejeitou, por isso, os sucessivos cortes 

financeiros nas transferências do Orçamento de Estado. Os esforços deveriam, 

inevitavelmente, de ser feitos pelos subsectores responsáveis pela derrapagem das contas 

públicas. 

A ANMP defendeu uma política de consistência e rigor na gestão das finanças públicas, 

concertada com uma estratégia de desenvolvimento económico que defendesse os 

portugueses e Portugal. 

Paralelamente, a ANMP formulou propostas para a revisão da Lei das Finanças Locais, acordo 

com os seguintes princípios: 

• Autonomia financeira na gestão municipal; 

• Justa repartição dos recursos públicos, que assegure a qualidade de serviços e 

o bem-estar das populações; 

• Poderes tributários que permitam a gestão dos impostos que são receitas 

municipais; 

• Solidariedade e proporcionalidade no acompanhamento das variações das 

receitas do Estado, qualquer que seja o sentido dessas variações; 

• Definição de mecanismos de redistribuição que garantam a coesão territorial, 

minorando assimetrias; 

• Solidariedade no controle do défice público, respeitando a proporção do 

contributo das diversas administrações para esse mesmo défice; 

• Mecanismos que assegurem os maiores rigor e transparência na gestão. 

A ANMP envidou também esforços e propôs medidas tendo em vista o acesso a informação 

actualizada relativa aos impostos que constituem receitas municipais. Com efeito, nos termos 

do previsto na Lei de Finanças Locais, os Municípios dispõem de poderes tributários 

relativamente a impostos e outros tributos a cuja receita tenham direito.  

Entre outros aspectos, tal significa que os Municípios devam ter acesso à informação 

actualizada dos impostos municipais e da derrama, liquidados e cobrados, quando a liquidação 

e cobrança seja assegurada pelos serviços do Estado. Ora, a operacionalização desta norma 

passa por a administração fiscal informar os municípios: 

a) Dos sujeitos passivos dos impostos em causa (IMI) e da derrama; 

b) Das liquidações efectuadas; 
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c) Das cobranças efectivas; 

d) Da instauração de processos de cobrança coerciva de impostos. 

Para além deste ser um direito dos Municípios, tal como decorre da Lei das Finanças Locais, as 

informações em causa são indispensáveis para a tomada de um conjunto de decisões 

importantíssimas (valor das taxas, definição de zonas, etc.) 

Não prestando administração fiscal qualquer informação aos Municípios, a ANMP salientou ao 

Governo a necessidade de acesso a tais dados. 

Paralelamente, a ANMP insistiu com o Governo na conclusão da avaliação dos prédios urbanos 

ainda não avaliados nos termos do CIMI, assegurando a adequada participação dos Municípios 

e permitindo no futuro o ajustamento das taxas a aplicar. 

3.3 IRS dos Municípios das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.  

A Lei de Finanças Locais redefiniu a forma de cálculo da participação dos Municípios nos 

impostos do Estado, passando esta participação a englobar 4 parcelas a transferir por 

duodécimos: o Fundo Geral Municipal (FGM), o Fundo de Coesão Municipal (FCM), o Fundo 

Social Municipal (FSM) e uma verba de até 5% do IRS cobrado na respectiva área territorial. 

Em 2007, 2008 e em Janeiro e Fevereiro de 2009 a parcela relativa ao IRS foi normalmente 

processada. Contudo, em Março de 2009 e até Dezembro do mesmo ano, o Ministério das 

Finanças deixou de transferir, para 30 Municípios dos Açores e da Madeira, a parcela de IRS 

(cerca de 12 milhões de euros). 

A Lei do Orçamento do Estado (OE) para 2010 veio aprovar a transferência das verbas em 

causa para aqueles Municípios em 2010, bem como a transferência dos montantes relativos 

aos meses de Março a Dezembro de 2009. Na sequência da publicação da Lei do OE, o 

Ministério das Finanças transferiu os duodécimos de IRS correspondentes aos meses de 

Janeiro a Novembro de 2010, para os 30 Municípios dos Açores e da Madeira.  

Porém, nunca foram transferidos os duodécimos correspondentes ao período de Março a 

Dezembro de 2009. Em Dezembro de 2010, não foram também transferidos os duodécimos 

correspondentes àquele mês, no valor de cerca de 1,2 milhões de euros. Em 2011 (já em 

incumprimento da Lei do OE para 2011), não houve quaisquer transferências. 

Esta inacreditável situação criada aos 30 Municípios dos Açores e da Madeira veio introduzir 

problemas não só legais mas mesmo constitucionais, de desigualdade no tratamento daqueles 

em relação aos restantes Municípios, na sua qualidade de Municípios portugueses. 

A ANMP envidou esforços no sentido da resolução de uma situação que tão gravemente afecta 

os Municípios dos Açores e da Madeira, tendo sobre tal temática realizado reuniões com o 
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Presidente da República, com os Grupos Parlamentares da Assembleia da República, e com o 

Governo.  

Registe-se que as informações que foram sendo transmitidas à ANMP, sempre no sentido da 

resolução do problema, não corresponderam à realidade. Por isso, a questão será agora 

também debatida nos Tribunais. 

3.4. Quadro de Referência Estratégico Nacional – QREN 2007-2013. 

Conforme referimos anteriormente, o QREN 2007/2013 tem tido taxas de execução muito 

abaixo do que poderia ser considerado razoável. A complexa estrutura de gestão que foi criada 

tem vindo a revelar-se muito pesada no seu funcionamento, agravada para uma teia de 

regulamentação específica muito densa que se revela um autêntico “quebra-cabeças” para os 

seus utilizadores. 

De registar, neste período, a intervenção da ANMP no acompanhamento aos 

desenvolvimentos da implementação do QREN, registando-se o importante contributo dos 

seus representantes nas estruturas de gestão dos Programas Operacionais Regionais, sem cuja 

acção, os atrasos que se verificam na execução seriam ainda muito maiores e mais graves. 

Atendendo a tal situação, e face aos constrangimentos existentes, no ano de 2010 celebrou-se 

entre a ANMP e o Ministério da Economia, da Inovação e Desenvolvimento o primeiro 

Memorando de Entendimento para promover a Execução dos Investimentos de Iniciativa 

Municipal no âmbito do QREN 2007-2013. Tal instrumento teve por objectivos principais: 

a) Acelerar, a curto prazo, a execução dos projectos de iniciativa municipal no 

âmbito do QREN. Nesse sentido, o Governo e a ANMP comprometeram-se a 

envidar os seus melhores esforços para que a implementação do Plano de 

Iniciativas se traduza na viabilização de cerca de 600 milhões de euros de 

novos investimentos de iniciativa municipal, contribuindo para 500 milhões de 

euros na execução de fundos em 2010; 

b) Reforçar o reconhecimento dos municípios, nomeadamente através das CIM, 

enquanto parceiros estratégicos das políticas públicas de desenvolvimento, 

crescimento e emprego. 

De forma a assegurar a plena eficácia dos objectivos prosseguidos, o Governo e a ANMP 

acordaram quanto à necessidade de tomar em consideração os resultados da implementação 

do Plano de Iniciativas aquando da realização da avaliação intercalar prevista nos contratos 

celebrados entre autoridades de gestão dos programas operacionais regionais e CIM. 

No ano de 2011 foi celebrado o segundo Memorando de Entendimento entre a ANMP e o 

Ministério da Economia, da Inovação e Desenvolvimento. Tal documento tem por pressuposto 

a importância central do QREN para a modernização estrutural do país, para o crescimento, 
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para o investimento e o para o emprego, considerando-se a meta ambiciosa estabelecida pelo 

Governo de atingir uma execução do QREN de 40% no final de 2011, assegurando o maior ano 

de sempre em matéria de execução de fundos comunitários. 

A aceleração do investimento de iniciativa municipal é essencial para a execução global do 

QREN e para o esforço de modernização estrutural do país, importando atingir em 2011 um 

contributo de execução por parte dos Municípios de 500 milhões de euros de Fundos 

Comunitários, correspondentes a 600 milhões de euros de investimento total. Por outro lado, 

tem-se em conta a necessidade de articular os trabalhos de reprogramação do QREN com a 

melhoria de resposta dos Programas Operacionais ao investimento de iniciativa municipal. 

Este segundo Memorando de Entendimento, que se materializa num conjunto adicional de 

iniciativas tendentes a dar continuidade à promoção da execução dos investimentos de 

iniciativa municipal (Plano Adicional de Iniciativas), é norteado pelos seguintes objectivos 

específicos: 

a) Assegurar aos Municípios adequadas condições à execução dos projectos no âmbito 

do QREN, nomeadamente em matéria de condições financeiras e de acesso às verbas 

disponíveis; 

b) Estimular e facilitar a execução dos projectos de iniciativa municipal em todo o 

território, nomeadamente através da constituição de uma “Bolsa de Mérito à 

Execução” e da eliminação de compromissos sem execução ou com baixa 

probabilidade de execução; 

c) Melhorar as condições globais de gestão dos Programas Operacionais, promovendo o 

melhor acesso por parte dos Municípios, nomeadamente através do reforço das 

garantias de execução em todo o ciclo de gestão das candidaturas. 

Neste documento estão previstas diversas iniciativas: 

1. INICIATIVA 1 – Aplicar em 2011 o aumento das taxas de co-financiamento para 

80% no âmbito dos POR; 

2. INICIATIVA 2 – Aplicar em 2011 o aumento das taxas de co-financiamento para 

80% no Ciclo Urbano da Água no Programa Operacional Valorização do 

Território e outras tipologias específicas de investimento municipal; 

3. INICIATIVA 3 – Bonificar, para 85%, a taxa de co-financiamento das despesas 

executadas e apresentadas em 2011; 

4. INICIATIVA 4 – Apoiar o financiamento da contrapartida pública nacional dos 

projectos de iniciativa municipal, através do Empréstimo Quadro do Banco 

Europeu de Investimento (BEI), no âmbito do QREN; 

5. INICIATIVA 5 - Utilização do conceito de Investimento Total na aferição do 

excepcionamento dos limites de endividamento dos projectos co-financiados; 
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6. INICIATIVA 6 – Criar no âmbito de cada POR, uma “Bolsa de mérito à 

execução” acessível Municípios de CIM’s com melhor capacidade de execução; 

7. INICIATIVA 7 – Promover a execução das iniciativas da Política de Cidades; 

8. INICIATIVA 8 – Eliminar compromissos sem capacidade de execução; 

9. INICIATIVA 9 – Promover / substituir compromissos com baixa capacidade de 

execução nos POR; 

10. INICIATIVA 10 – Assegurar adequadas condições de admissibilidade e 

aprovação dos novos projectos nos POR; 

11. INICIATIVA 11 – Assegurar adequadas condições de aprovação, execução e 

gestão dos projectos aprovados nos POR; 

12. INICIATIVA 12 – Passagem das tipologias de projecto enquadrados no simplex 

autárquico e de expansão das lojas de cidadão e da empresa (Modernização 

Administrativa) dos Programas Operacionais Regionais das regiões 

Convergência para o Programa Operacional Factores de Competitividade; 

13. INICIATIVA 13 – Medidas específicas para as Regiões de Lisboa e Algarve: 

Requalificação da Rede Escolar do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar e 

Parcerias para a Regeneração Urbana; 

14. INICIATIVA 14 – Utilização da modalidade de acesso de “balcão permanente”; 

15. INICIATIVA 15 – Revisão de procedimentos entre AG POR, CIM e AM; 

16. INICIATIVA 16 – Encontros regulares de coordenação do QREN, ANMP, 

Dirigentes das CIM e AM. 

O trabalho desenvolvido pela ANMP revelou-se assim fundamental para que este processo 

tivesse os avanços significativos que inegavelmente foram alcançados.  

3.5 Medidas para viabilizar o acesso dos municípios ao crédito bancário. 

Os Municípios têm vindo a sentir, como a generalidade das instituições, empresas e famílias, 

dificuldades crescentes no acesso ao crédito bancário. Por um lado, tem havido dificuldades de 

carácter geral, resultantes de condicionalismos legais, normativos ou administrativos diversos, 

introduzidos quer pela Lei de Finanças Locais, quer pelas Leis dos Orçamentos de Estado, quer 

mesmo por Despachos do Secretário de Estado do Orçamento. 

Mas, por outro lado, nos últimos meses, tem-se verificado um novo tipo de problemas, que se 

caracterizam por ausência de apresentação de propostas, por parte dos bancos, face às 

solicitações concretas dos Municípios. Em alternativa a estas situações, verifica-se por vezes a 

apresentação de propostas com taxas de juro proibitivas, resultantes de “spreads” muito altos, 

e, simultaneamente, para apenas uma parte dos montantes globais pretendidos pelos 

Municípios. 

Este tipo de problemas tem tido especial relevância em relação aos Municípios em situação de 

saneamento financeiro ou de reequilíbrio financeiro. 
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Perante esta situação a ANMP realizou um conjunto de reuniões com as Instituições 

Financeiras com eventual capacidade para a concessão de crédito aos Municípios, tendo-se 

alcançado resultados relevantes, com as Instituições a associarem-se e a garantirem o crédito 

aos Municípios. Na sequência de tais encontros foram formuladas aos Municípios pela ANMP 

diversas sugestões, tendo por objectivo proporcionar as condições adequadas para que os 

Municípios pudessem aceder ao crédito.  

3.6 Energia. 

Continuando o trabalho desenvolvido em anos anteriores, a ANMP tem acompanhado as 

alterações efectuadas ao nível do sector eléctrico nacional, ciente da importância de que tal 

matéria tem para os Municípios.  

Desde logo no que respeita à ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), em que se colaborou activamente na 

elaboração de um “Documento de Referência para a Eficiência Energética na Iluminação 

Pública”, que tem como objectivo estabelecer, como referência, uma série de parâmetros 

técnicos que deve seguir um projecto de IP de modo a se obter uma maior eficiência 

energética desta tipologia de instalações. 

A iluminação pública representa cerca de 3% do consumo energético nacional e perto de 60% 

da facturação energética dos Municípios, tendo um crescimento médio anual da facturação 

sido de 4 a 5%. Salienta-se, também, que existem actualmente na IP cerca de 4 milhões de 

pontos luminosos, sendo verificável que os projectos luminotécnicos são na esmagadora 

maioria dos casos mal concebidos (são maus projectos), e, consequentemente, as instalações 

de IP são, também, mal executadas. Estima-se que mais de 50% não resulte em luz útil. 

Visa-se, assim, no âmbito da eficiência energética na IP, propiciar uma redução do consumo 

energético destas instalações, estabelecendo-se, como referência, uma série de parâmetros 

técnicos que um projecto de iluminação pública deve seguir, de modo a obter-se uma maior 

eficiência energética desta tipologia de instalações e, consequentemente, conduzir a uma 

diminuição das emissões CO2 durante o período de utilização dessa futura instalação. 

Pretende-se, em suma, potenciar a eficiência energética na IP, independentemente da solução 

encontrada do ponto de vista tecnológico. Não se aponta para a utilização de uma tecnologia 

específica, em detrimento de qualquer outra. Estima-se que se possa alcançar uma redução do 

consumo energético de cerca de 30% na IP, bem como a diminuição dos custos de conservação 

e manutenção dos equipamentos da iluminação pública. 

Paralelamente, equacionou-se um financiamento através QREN, no quadro dos Programas 

Operacionais Regionais. 

Relativamente à problemática dos CENTROS ELECTROPRODUTORES, há já alguns anos que a 

ANMP tem vindo a trabalhar no sentido de se conseguir para os Municípios em cuja área de 
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influência se localizam centros electroprodutores, formas mais justas de cálculo e de 

distribuição da renda anual a pagar pelas entidades que, em cada momento, realizam a 

respectiva exploração industrial. Pretende-se, sobretudo, compensar as populações pelo 

impacto e pelos aspectos negativos causados pela actividade industrial. 

Também as alterações legislativas verificadas nos últimos anos, entre outras, as que se 

prendem com as tarifas eléctricas a aplicar e as resultantes da entrada no mercado de 

electricidade de novos operadores de produção, determinam a necessidade de promover a 

adaptação do regime legal instituído pelo Decreto-Lei n.º 424/83 de 6 de Dezembro. 

Um complexo trabalho técnico foi realizado no âmbito da ANMP, com resultados significativos. 

Com efeito, com base nos princípios aprovados pelos órgãos competentes, articulou-se com a 

EDP um projecto de diploma que prevê uma nova fórmula de cálculo do montante global da 

renda a distribuir pelos Municípios, determinada em função dos resultados operacionais dos 

operadores relacionados com a exploração dos centros electroprodutores. Dessa nova fórmula 

resulta um aumento global do montante a distribuir na ordem dos 1000%. 

Também com base nos princípios aprovados pelos órgãos competentes, a ANMP desenvolveu 

uma nova fórmula para distribuição desse novo montante – embora ainda sujeita a acertos 

dada a complexidade técnica de que a mesma se reveste. A nova fórmula de distribuição 

adopta, além de alguns factores correctivos, elementos mais objectivos como o tipo de centro 

electroprodutor, a potência instalada de cada centro electroprodutor, a riqueza produzida e a 

área de influência das instalações; esta nova fórmula de distribuição permite antever 

significativos aumentos para todos os Municípios afectados pelas instalações 

electroprodutoras. 

Relativamente à Derrama foi encontrada uma nova fórmula de repartição do montante global 

assente em critérios mais justos e dando corpo ao previsto no artigo 14.º da Lei das Finanças 

Locais. O actual modelo, assente na massa salarial, não considera o impacto que a instalação 

de um aproveitamento hidroeléctrico tem na área onde o mesmo tem influência. Pretende-se 

que a nova distribuição tenha em consideração os efeitos de tal implantação, os rendimentos 

gerados nos Municípios pelos quais a albufeira se expande e a incidência negativa que 

intransmissibilidade dos terrenos afectos aos aproveitamentos representa para cada 

Município. 

Saliente-se que no caso da Derrama, que depende, naturalmente, da decisão municipal sobre 

o seu lançamento, em causa está uma nova distribuição do valor global pelos Municípios e não 

um aumento do desse valor global arrecadado. 

A concretização dos trabalhos desenvolvidos carece agora de decisão política e iniciativa 

legislativa por parte do Governo, o que lamentavelmente ainda não aconteceu, estando a 

ANMP fortemente empenhada e a desenvolver todos os esforços para que os resultados 

previstos venham a ser alcançados. 
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No que concerne ao FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA, com a entrada em vigor do 

Decreto-Lei 104/2010 de 29 de Setembro, as tarifas reguladas de venda de energia eléctrica a 

clientes com consumos em muito alta tensão (MAT), alta tensão (AT), média tensão (MT) e 

baixa tensão especial (BTE) foram extintas, ficando a respectiva venda submetida ao regime de 

preços livres. 

Significa tal que, até 31 de Dezembro de 2011, os clientes com consumos em MAT, AT, MT e 

BTE, devem passar a ser abastecidos no mercado liberalizado. Desta situação decorre a 

necessidade dos Municípios (apenas do território continental) estabelecerem novos contratos 

para o fornecimento de energia eléctrica, estando o estabelecimento desse contrato sujeito às 

normas da contratação pública. 

Tendo por objectivo propiciar aos Municípios as bases para o lançamento de tais concursos, a 

ANMP elaborou e disponibilizou aos Municípios um modelo do caderno de encargos, em cuja 

formulação contou com a colaboração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. 

Ainda no domínio da energia – e na sequência de convite formulado pela Comissão Europeia, a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses estabeleceu um acordo de parceria com a 

Direção Geral da Energia e dos Transportes da UE, através do qual a ANMP se assumiu com 

estrutura de apoio da Comissão para implementação do Pacto de Autarcas para o Clima em 

Portugal. A Comissão Europeia reconhecia assim publicamente a ANMP como seu interlocutor 

e parceiro principal nesta matéria. 

Dando execução às tarefas de que foi incumbida ao assumir-se como estrutura de apoio, a 

ANMP tem vindo a promover acesso dos Municípios ao Pacto e a acompanhar a sua 

implementação, a funcionar como elo de ligação entre membros, a servir de intermediária 

entre Municípios e Gabinete do Pacto em Bruxelas, a disponibilizar informação sobre linhas de 

financiamento, elaboração de planos de ação, divulgação de projetos, etc. 

Assim, até ao dia 5 de Dezembro de 2009 (data em que a ANMP se assumiu como estrutura de 

apoio) apenas 8 Municípios tinham subscrito o Pacto de Autarcas para o Clima. Hoje são 58 

(3.871.526 portugueses). Até aquela data apenas 2 planos de ação tinham sido entregues em 

Bruxelas; hoje são já 8 os Municípios com planos entregues, estado a generalidade dos 

restantes em processo de elaboração e dentro do prazo para apresentação em Bruxelas destes 

documentos obrigatórios. 

Dado o seu trabalho neste domínio, a ANMP foi recentemente convidada pelo IEFE - Centre for 

Research on Energy and Environmental Economics and Policy da Università Commerciale Luigi 

Bocconi (Itália) para se associar a um projeto europeu financiado pelo programa Energia 

Inteligente para a Europa (Projeto City-to-city cooperation for the efficient development and 

implementation of SEAPs” (C2C)”. 
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3.7 Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente 

A ANMP tem acompanhado e participado nas discussões mais relevantes relativas a estas 

temáticas. 

Relativamente ao Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 

Residuais 2007 — 2013 — (PEAASAR II), a ANMP debateu, oportunamente, este processo que 

é fundamental para os portugueses, defendendo que Administração Central deveria assumir a 

sua co-responsabilidade no quadro das carências estruturais existentes, sem colocar em causa 

as responsabilidades das Autarquias Locais enquanto garantes locais pela prestação de 

serviços de qualidade, pelo que não deveria ser posta em causa o núcleo essencial das 

atribuições autárquicas nesta matéria.  

O (PEAASAR II) prevê a possibilidade de criação de mecanismos de perequação tarifária, 

enquanto contributos para o estabelecimento de um tratamento equitativo das diferentes 

regiões do território nacional, atentas as suas diferenças socioeconómicas e a acção dos 

fundos estruturais. 

Desde há anos que a ANMP está empenhada na criação de tal mecanismo que permita corrigir 

a disparidade tarifária resultante não de opções políticas locais, mas sim de um conjunto de 

condicionalismos associados à prestação destes serviços, como, por exemplo, condições 

geomorfológicas do território, dispersão e densidade populacional, diferentes taxas de 

comparticipação de projectos apoiados por fundos comunitários, entre outros. 

A correcção de tais assimetrias, se baseada apenas na actualização tarifária, poderia conduzir à 

elevação das tarifas para níveis socialmente incomportáveis, sobretudo nas regiões do país 

economicamente mais desfavorecidas pelo que a criação de um fundo de perequação será a 

metodologia mais indicada. 

Neste sentido, a ANMP, em colaboração com a ERSAR, deu início a uma série de estudos que 

lhe permitiram apresentar uma proposta de solução de perequação tarifária em baixa, 

concebida de forma a não incentivar a prática de tarifas artificialmente baixas, que não 

incutem uma utilização racional do recurso e, em consequência, geram gravíssimos problemas 

de sustentabilidade económica e ambiental. 

Em Janeiro de 2011 o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território informou a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses de que estaria a trabalhar numa outra solução 

de perequação tarifária mas apenas ao nível dos sistemas de titularidade estatal de 

abastecimento de águas e recolha e tratamento de águas residuais, isto é, nível dos sistemas 

em alta. 

A solução proposta pelo Ministério, que se baseia num modelo de perequação em alta e 

apenas para os sistemas de titularidade estatal, no entendimento da ANMP, é apenas um 
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primeiro passo para a solução do problema de fundo que se prende com a enorme disparidade 

de encargos com os serviços de águas decorrentes, entre outros, das diferentes orografias que 

o território nacional apresenta. As tarifas actuais encontram-se desajustadas das indicações 

previstas na Lei da Água e na própria Lei das Finanças Locais, contribuindo para uma situação 

de insustentabilidade económica e ambiental. 

Neste sentido, defendeu esta Associação que é fundamental que as tarifas praticadas ao 

consumidor final reflictam, pelo menos, a componente em alta do serviço. A ANMP introduziu 

assim no documento de trabalho a sugestão que os municípios adoptem prioritariamente, no 

prazo de três anos, tarifas finais equivalentes, no mínimo, à respectiva tarifa do serviço 

prestado em alta, de forma a conseguir-se o necessário equilíbrio tarifário também na baixa. 

Os mais recentes contributos da literatura económica sobre gestão sustentável da água e da 

própria OCDE apontam para a crescente necessidade de garantir a sustentabilidade dos 

serviços de águas, focando, nos critérios que devem estar reflectidos num tarifário de 

abastecimento e saneamento de águas residuais, aspectos que a ANMP considera de máxima 

relevância: recuperação de custos, eficiência, equidade, transparência. Em coerência com os 

princípios referidos, a ANMP manifestou o seu acordo à introdução dos critérios adicionais de 

elegibilidade, que garantem que os beneficiários serão os municípios em estrito cumprimento 

das regras de gestão (ambiental, económica, contabilística e financeira) preconizadas pela 

ERSAR. 

A possível implementação de uma solução de perequação tarifária (deste ou qualquer outro 

género) não inviabiliza o importante papel desempenhado pelos Municípios Portugueses 

enquanto agentes empenhados na diluição das carências económicas e sociais, cada vez mais 

patentes em Portugal. A introdução de um tarifário diferenciado, por exemplo de natureza 

social, será sempre uma possibilidade para os Municípios, sendo a sua implementação 

adequada às respectivas necessidades e opções locais. O recurso água, antes de ser um bem 

económico, é uma necessidade humana básica e um bem de mérito, e para o conjunto dessas 

necessidades serão sempre os Municípios a providenciar a respectiva acessibilidade ao 

recurso, quer em termos de quantidade, quer em termos de preço. Um fundo de perequação 

tarifária é sempre concebido (para os beneficiários e contribuintes) atendendo a tarifas e/ou 

custos médios com os serviços de águas; 

Um dos critérios apresentados para não excluir os Municípios da condição de beneficiários é a 

regularização das suas dívidas à Águas de Portugal (AdP). No entanto, a ANMP conseguiu 

garantir, para que os Municípios não ficassem ainda mais “estrangulados”, que o plano de 

regularização poderá ter, no limite, a duração de um contrato de concessão, o que significa 

poder executar o plano de regularização de dívida à AdP num horizonte de até 50 anos; 

À semelhança do que sucede com o sector da electricidade, a ANMP não descarta a 

possibilidade de ser adoptado um tarifário compreendido numa banda tarifária estreita, ou, 
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que se aproxime do conceito de tarifário único. No entanto, é fundamental continuarem os 

estudos de enquadramento destas possibilidades para que a opção a tomar seja a que mais se 

adeqúe às necessidades do País e às opções locais no quadro da autonomia local. 

É essencial que, a curto/médio prazo, a solução de perequação em seja complementada com 

um fundo de perequação em baixa.  

Por outro lado, a receita de Taxa de Recursos Hídricos (TRH) que o documento de trabalho – 

acolhendo a proposta da ANMP - prevê afectar ao fundo de equilíbrio tarifário em alta, é 

manifestamente insuficiente, sendo que a ANMP, por princípio, é favorável a um aumento do 

financiamento do fundo por via de maior afectação de TRH do que por via de contribuição do 

utilizador final, ao qual já é cobrada TRH. Desta forma, a aplicação das verbas provenientes da 

cobrança da taxa de recursos hídricos, que hoje é feita de forma casuística, passará a reverter, 

de forma clara e transparente, em benefício do cidadão contribuinte, pagador dessa mesma 

taxa. 

A ANMP, também neste domínio, pretende estar na vanguarda da introdução de práticas de 

gestão tarifária sustentáveis, capitalizando os Municípios Portugueses como actores de 

excelência na liderança e inovação num domínio de reconhecida importância para o futuro da 

Humanidade.  

No que respeita ao Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos 2006-2016 (PERSU II), a 

ANMP tem também acompanhado a execução deste Plano, salientando, sempre, que o mesmo 

deverá ter em conta o País, não ignorando as enormes dificuldades financeiras do Estado, dos 

Municípios e dos cidadãos. 

A ANMP participou também nas principais discussões relativas ao ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO, nomeadamente ao nível da elaboração dos Planos Regionais de Ordenamento do 

Território, dando os seus contributos e envolvendo os Municípios abrangidos. Fruto de tal 

trabalho, foi possível identificar inúmeros aspectos das propostas iniciais que se revelavam 

desajustadas, merecendo por isso severas críticas e justificando a apreensão dos Municípios.  

No que se refere especificamente ao PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DO CENTRO, e à semelhança da metodologia adoptada no caso do PROT-Norte, a ANMP deu 

início a um processo de análise / debate da proposta de PROT do Centro, tendo daí resultado 

um documento no qual foram identificados inúmeras aspectos da proposta de PROT que 

mereciam severas críticas e apreensões por parte dos Municípios. Muitas das questões 

identificadas foram apresentadas à CCDRC em sede de Comissão Mista de Acompanhamento 

sem que tenham tido, na altura, acolhimento por parte daquela entidade. 

Constituído um grupo de trabalho, foi mandatada a ANMP para junto do Ministério do 

Ambiente e do Ordenamento do Território diligenciar no sentido de virem a ser contempladas 
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as soluções que fossem de encontro às estratégias de desenvolvimento dos Municípios, 

dando-se início a um trabalho de articulação de posições. 

A ANMP e o grupo de trabalho atrás referido encetaram um conjunto de reuniões com a CCDR 

Centro, bem como encontros sectoriais com todas as CIM da Região. 

Foi, sem dúvida, uma metodologia de trabalho inovadora que permitiu ultrapassar os 

principais constrangimentos inicialmente identificados e que permitiu chegar-se a uma 

proposta de plano consensual e merecedora do parecer favorável dos Municípios. Saliente-se 

que, por se tratar de um complexo instrumento de planeamento, com interesses diversos e 

até antagónicos presentes, seria utópico pensar que se chegaria a um documento que fosse 

de encontro à totalidade dos interesses locais. Ainda assim, e após to o trabalho desenvolvido 

pela ANMP a proposta de PROTC foi aprovada em Conselho de Região com apenas uma 

abstenção e um voto contra. 

Como ponto de acordo que importa destacar, refira-se o acolhimento da proposta 

apresentada pela ANMP no sentido de ser criada uma comissão de acompanhamento no 

âmbito do conselho regional, não só para definir critérios para enquadramento dos territórios 

de baixa densidade mas indo mais longe nas suas competências, assumindo o 

acompanhamento da implementação do PROT ao longo da sua vigência. 

Para além de outros aspectos relevantes, muito importante e sobretudo inovador acordo foi o 

conseguido ao nível da fixação da área mínima da parcela para construção da habitação em 

solo rural: inicialmente fixada em 4ha (igual para todo o território nacional sem atender às 

especificidades espaciais regionais) acordou-se no quadro das negociações ANMP / CCDRC 

numa metodologia que entra em linha de conta com o valor nacional da área mínima da 

parcela estabelecido noutros PROT (os tais 4ha) mas a esse valor é aplicada uma fórmula 

escalonada, elaborada a partir das áreas médias da exploração municipal.  

De destacar, também, o acolhimento da CCDRC à proposta da ANMP relativa ao processo de 

adaptação dos PMOT ao PROT, particularmente no que se refere à necessidade de agilização 

da possibilidade de delimitação de espaços para actividades económicas.  

Em suma, importa realçar em todo este processo, o frutuoso trabalho levado a efeito e a 

estreita colaboração entre a CCDRC, a ANMP e os Municípios. 

No que concerne à área do URBANISMO, a ANMP tem acompanhado de perto as alterações 

legais que têm sido introduzidas no ordenamento jurídico, discutindo e analisando os 

respectivos diplomas, no sentido da sua adequação aos problemas específicos dos Municípios. 

Salienta-se, nesta temática, o regime jurídico do “licenciamento zero”, que contou com 

participação crítica da ANMP, tendo por objectivo a melhoria da sua redacção final. 

 



 

Relatório de Actividades. Primeira Parte do Mandato 2009-2013. Página 22 

 

3.9 Educação 

Durante o ano 2010 procedeu-se ao acompanhamento dos contratos de execução celebrados 

com 113 Câmaras Municipais, evidenciando-se um conjunto de alterações absolutamente 

necessárias para que o exercício destas competências passe a ser universal e, 

consequentemente, alargadas a todos os Municípios. 

Não obstante o levantamento efectuado pela ANMP ter coincidido em geral com os 

constrangimentos apontados também pelo Ministério da Educação, as propostas de alteração 

aos contratos de execução feitas por esta Associação não tiveram, por parte do Ministério da 

Educação, acolhimento, subsistindo, assim, a generalidade das questões reiteradamente 

apontadas pela ANMP.  

Referimo-nos fundamentalmente à ausência de regulamentação que enquadre as funções do 

responsável pela escola e as funções da Câmara Municipal, com respeito pela autonomia das 

duas entidades em causa e em prol de uma verdadeira gestão integrada de pessoal. 

Mantêm-se os conflitos de competências sobre quem autoriza férias, quem nomeia 

funcionários, quem aceita justificações de faltas ou ainda quem procede à mobilidade destes 

trabalhadores. A estes problemas acresce o facto do Ministério das Finanças entender que as 

despesas de saúde com estes trabalhadores transferidos da administração central para as 

Câmaras Municipais tem que ficar a cargo destas últimas, violando, assim, quer o princípio 

acordado entre o Ministério da Educação e a ANMP, quer o estabelecido no contrato de 

execução. 

Quanto à gestão do parque escolar, o valor atribuído tem-se revelado manifestamente 

insuficiente, tornando-se indispensável que se diferencie verbas para o apetrechamento e para 

a manutenção, não esquecendo naturalmente as obrigações ambientais relativas à 

substituição de materiais constantes das coberturas das actuais escolas, ou as advenientes do 

Regulamento das Condições Térmicas dos Edifícios, as quais, vão trazer, a curto prazo, grandes 

encargos. Salienta-se, também, que recentemente essa insuficiência de meios foi reconhecida 

pelo Ministério da Educação, que aumentou em 500% o valor atribuído a um Município, 

impondo-se, agora, a generalização de tal comportamento, nivelando os montantes e 

estabelecendo regras a todos aplicáveis. 

Constata-se ainda ausência de financiamento para cumprimento das adendas aos contratos, 

relativamente à construção/reconstrução de edifícios escolares do 2º e 3º ciclo.  

No que toca às actividades de enriquecimento curricular ― matéria que é promovida dentro 

ou fora do contrato de execução – reafirma-se todos os aspectos já por diversas vezes 

assinalados e que têm a ver com a curricularização do «inglês», factor que poderia contribuir 

para a verdadeira universalização da aprendizagem da língua e simultaneamente para a 

estabilização do quadro de docentes nesta área. 
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Do que ficou dito ressalta um importante trabalho desenvolvido pela ANMP e a constatação da 

necessidade de se continuar a insistir com as alterações ao modelo de contratualização hoje 

em vigor, de forma a corrigir as múltiplas situações assinaladas.  

O trabalho desenvolvido assentou também no entendimento que antes de se efectivarem 

quaisquer outras transferências de competências, deveria a ANMP empenhar-se na 

consolidação das actuais matérias constantes dos contratos de execução, promovendo as 

alterações que se mostrem adequadas a um melhor exercício destas novas competências. 

Simultaneamente, a ANMP pugnou, junto do Ministério da Educação, pelo cumprimento de 

diversos compromissos financeiros que têm sido assumidos com os Municípios e que não têm 

sido cumpridos. 

Referimo-nos em particular aos transportes escolares resultantes do encerramento de escolas, 

do Programa de Expansão da Rede Pré-Escolar, do Programa de Generalização das Refeições 

do 1º ciclo e ainda da compensação financeira pela alteração das regras no âmbito da acção 

social escolar do 1º ciclo. 

Uma nota final para a necessidade, que a ANMP tem presente, de se equacionarem os efeitos 

do alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos, bem como este se vai reflectir nas 

competências municipais, designadamente nos transportes escolares e na sua articulação com 

o passe escolar. 

3.10 Comissões Municipais de Protecção de Pessoas Idosas 

A intervenção dos Municípios no âmbito da acção social em geral e em particular nos grupos 

mais vulneráveis, tem-se revelado indispensável para, progressivamente, se alcançarem níveis 

condignos de vivência e de individual e colectiva, de forma a promover-se uma plena 

integração social. 

Nessa medida, é urgente a necessidade de aperfeiçoamento e adaptação das políticas de 

intervenção social a uma realidade que privilegie que as intervenções públicas passem a 

assumir, cada vez mais, uma natureza territorial e na qual, os Municípios, dada sua 

proximidade às populações, são agentes privilegiados. 

Atendendo a tal circunstância, e por ocasião do Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão 

Social, em que se pretendia dar particular atenção à problemática da exclusão social, 

assinalou-se a vulnerabilidade em que grande parte da população idosa se encontra no nosso 

país. 

Por isso, a ANMP propôs a criação das Comissões Municipais de Protecção a Pessoas Idosas, 

entidades de âmbito municipal com funções de articulação, informação, promoção dos direitos 

e protecção. 
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3.11 Campanha Nacional para o Direito à Alimentação 

Com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, a ANMP subscreveu a 

«Carta do Direito à Alimentação». Num momento particularmente difícil de carência e 

exclusão social, a Campanha Nacional para o Direito à Alimentação tem como específica 

missão fornecer refeições aos cidadãos e famílias carenciadas de alimentação através, 

designadamente, do aproveitamento dos excessos de produção. 

Sustentando-se nos recursos já existentes, o projecto prevê criar uma rede, aproveitando os 

bens já existentes nas várias instituições. A participação dos Municípios passa essencialmente 

pela sinalização das famílias e cidadão carenciadas. 

A estes, serão facultados ou tickets refeições (cedidos às Câmaras pelos restaurantes 

aderentes à Campanha) ou indicados restaurantes onde poderão ser levantadas refeições. 

A ANMP estimulou e potenciou o envolvimento dos Municípios neste projecto de inegável 

interesse social. 

3.12 Protecção Civil 

Na área da Protecção Civil, a ANMP promoveu a criação da Secção de Municípios com Corpos 

de Bombeiros da Administração Local (sapadores e municipais), tendo em consideração as 

especificidades e particularidades que os Municípios detentores deste tipo de estruturas de 

protecção civil têm de enfrentar -- designadamente, ao nível dos recursos humanos, 

equipamentos e infra-estruturas --, atendendo a que não usufruem de qualquer mecanismo de 

financiamento proporcionado pelo Estado 

Ainda nesta área, a ANMP disponibilizou aos seus associados uma matriz de Regulamento 

Municipal para cobrança da taxa municipal pela prestação de serviços no domínio da 

prevenção de riscos e da protecção civil (TMPC) -- conforme expresso nas linhas gerais de 

actuação desta Associação, aprovadas no XVIII Congresso --, o qual inclui todas as actividades e 

infra-estruturas geradoras de risco e nas quais intervêm as estruturas municipais de protecção 

civil em missões de prevenção e de socorro. 

Saliente-se, ainda, que a ANMP, em sede da proposta de Lei de Orçamento do Estado para 

2011, tomou a iniciativa de apresentar, ao Governo, um conjunto de sugestões que visavam o 

financiamento das estruturas municipais de protecção civil, com especialmente relevância 

para a que preconizava que a receita proveniente dos prémios de seguros contra fogo, 

transporte de mercadorias perigosas, agrícolas e pecuários, passasse a constituir receita dos 

Municípios (à semelhança do que já aconteceu no passado). No entanto, apesar das sugestões 

de financiamento apresentadas não resultar qualquer aumento da despesa pública, o 

legislador não foi, incompreensivelmente, sensível às propostas da ANMP. 
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3.13 Lei da Tutela Administrativa  

O Governo apresentou uma proposta de Lei de Tutela Administrativa à Assembleia da 

República, a qual mereceu a discordância da ANMP. Também vários partidos políticos 

apresentaram Projectos de Lei sobre a mesma matéria. 

A ANMP empenhou-se profundamente nesta problemática, quer em sede de discussão com o 

Governo, quer em sede de Assembleia da República. Neste Órgão de Soberania foram 

introduzidas um conjunto de alterações no sentido preconizado por esta Associação, sendo 

que algumas das consagradas continuam a merecer a rejeição. Desde logo: 

• A perda de mandato quando os eleitos não exerçam, nos termos da lei, os 

poderes que lhe são conferidos de direcção, superintendência e tutela sobre 

serviços, empresas e quaisquer entidades dependentes das autarquias 

locais e entidades equiparadas, quando estes pratiquem irregularidades e 

ilegalidades; 

• Que os serviços inspectivos (IGAL) passem a ter legitimidade para interpor 

acções de perda de mandato. 

• A possibilidade de aplicação da sanção acessória de inelegibilidade na 

sequência de perda de mandato ou de dissolução do órgão atendendo à 

necessária garantia de isenção e independência do exercício das funções e da 

livre escolha dos eleitores, até 8 anos. Esta inibição também abrange a 

impossibilidade de exercer mandato noutras entidades (órgãos de soberania, 

das regiões autónomas e das autarquias locais, e, bem assim, a nomeação para 

qualquer cargo político ou alto cargo público, por um período de até 8 anos.) 

Trata-se de matérias que carecerão de uma melhor ponderação por parte da Assembleia da 

República, porque as mesmas são extremamente gravosas, razão pela qual a ANMP, caso a 

questão seja novamente colocada na próxima legislatura, empenhar-se-á na defesa das 

posições dos Municípios. 

3.14 Responsabilidade financeira dos eleitos locais.  

O actual regime jurídico regulador da responsabilidade financeira dos titulares de cargos 

políticos contém soluções divergentes ao nível da definição dos titulares dessa 

responsabilidade, consoante estejamos perante titulares de cargos políticos ao nível do 

Governo ou os titulares de cargos políticos nos órgãos municipais.  

A solução que a Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas prescreve para a 

determinação destes responsáveis diverge, precisamente, na sua definição, quando remete, 

relativamente aos membros do Governo, para um diploma de 1933, que determina a excussão 
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da responsabilidade destes quando a decisão política acolha o conteúdo de um eventual 

parecer técnico. 

No que concerne às Câmaras Municipais não existe no actual ordenamento jurídico norma de 

conteúdo semelhante que lhes possa ser aplicável. Ora, convém referir que os membros que 

integram os órgãos executivos são oriundos de actividades profissionais distintas, com 

competências diferentes, formação profissional e académicas também diversas, que têm de 

analisar e de deliberar sobre temáticas tão variadas como a realização de despesas, 

ordenamento do território e urbanismo, aquisição de bens e serviços, empreitadas, etc. Isto é, 

os eleitos locais não são gestores profissionais que tenham sido investidos nos cargos 

atendendo às suas competências profissionais em determinados domínios, desde logo no que 

respeita às finanças públicas. São políticos que exercem funções políticas e não meramente 

administrativas. 

O Governo, sob instância da ANMP, inseriu na Proposta de Lei de Orçamento do Estado para 

2011 uma proposta que não mereceu a aprovação da Assembleia da República. No entanto, é 

fundamental que esta matéria seja novamente equacionada e aprovada, pelo que esta 

Associação empenhar-se-á na consagração de um regime que prescreva uma resposta 

universal, não diferenciadora, proporcionando um mecanismo de responsabilização mais justo 

dos agentes decisores que, no exercício das suas funções, dão por rigoroso e conforme à lei o 

conteúdo das informações e pareceres técnicos dos seus serviços, que as suas decisões 

acolhem.  

3.15 Transferências das autarquias locais para o Serviço Nacional de Saúde 

O artigo 154.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril (aprova o Orçamento do Estado para 2010), 

refere que «as autarquias locais transferem directamente para o orçamento do serviço 

nacional de saúde os valores correspondentes aos encargos suportados pelos respectivos 

orçamentos próprios com despesas pagas à ADSE em 2009 respeitantes a serviços prestados 

por estabelecimentos do SNS». 

Por sua vez, o artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de Junho, que estabelece a 

execução orçamental para 2010, publica, em anexo, o montante a transferir por cada entidade 

para o SNS e refere que tal montante é retido nas transferências do orçamento do Estado para 

os municípios. 

No ano de 2011, que o Orçamento do Estado quer o diploma de execução orçamental 

mantiveram regras idênticas. Verifica-se, assim, que em vez de pagamentos à factura, que têm 

em conta os serviços efectivamente prestados, existem retenções de igual montante às 

despesas que cada município teve em determinado ano, independentemente da utilização que 

os seus trabalhadores façam dos serviços de saúde. 
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Para além de ter manifestado o seu total desacordo relativamente às transferências 

(retenções) de receitas municipais para o Serviço Nacional de Saúde, por considerar inaceitável 

que o custo suportado pelas Autarquias, pela prestação de serviços de saúde, seja calculado 

com base em valores presumidos que não correspondem aos serviços efectivamente 

prestados nesse âmbito, a ANMP solicitou a um reputado jurista um enquadramento da 

matéria, que, a par de outras questões, considerou não estar o Governo investido da 

legitimação jurídico-constitucional indispensável para regular através de Decreto-Lei simples 

(Decreto-Lei de Execução Orçamental) matéria reservada pela Constituição, ainda que apenas 

em termos relativos, à Assembleia da República (art.º 165.º, n.º 1, alínea q)), conforme é o 

caso das finanças locais, o que o torna sofredor de inconstitucionalidade orgânica. 

Para além disso, seria possível às Autarquias Locais impugnar, através de acção administrativa 

especial a intentar para o efeito, os actos administrativos sob forma de lei constantes do 

Decreto-Lei de Execução Orçamental, requerendo a respectiva anulação/declaração de 

nulidade por consubstanciarem a aplicação de normas legais inconstitucionais. A ANMP, face a 

tal entendimento, sugeriu aos Municípios que interpusessem as acções administrativas 

correspondentes. 

3.16 Conselhos Municipais de Juventude 

A Lei n.º 8/2009, de 18 de Fevereiro, estabelece o regime jurídico dos Conselhos Municipais de 

Juventude, determinando a sua composição, competências e regras de funcionamento. 

Nos termos do preceituado em tal diploma, o Conselho Municipal de Juventude é um órgão 

consultivo do município sobre as matérias relacionadas com a política de juventude. Com 

efeito, verifica-se da análise do conteúdo do diploma que o Conselho Municipal de Juventude 

emite um parecer obrigatório sobre um conjunto de matérias, um parecer facultativo noutras, 

devendo ainda ser auscultado em diversos assuntos. Verifica-se, também, que o apoio logístico 

e administrativo ao Conselho Municipal de Juventude e aos eventos organizados por sua 

iniciativa é da responsabilidade da Câmara Municipal, devendo ainda o município disponibilizar 

instalações condignas para o seu funcionamento. 

O município deve disponibilizar ainda o acesso do Conselho Municipal de Juventude ao seu 

boletim municipal e a outros meios informativos, bem como propiciar-lhe o acesso ao seu sítio 

na internet. 

Várias normas do diploma constituem-se como intromissões desproporcionadas do legislador 

na actividade municipal, parecendo, por isso, afrontar o princípio constitucional da autonomia 

local. São, também, uma forma de condicionar a capacidade de acção das Câmaras Municipais, 

impondo-lhe determinadas obrigações que restringem a sua autonomia de gestão, o que 

merece, também, politicamente, a absoluta discordância da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses (ANMP). 
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Face a tal, a ANMP solicitou um parecer jurídico sobre a constitucionalidade do diploma, tendo 

este apontado para várias desconformidades do mesmo com a Constituição da República 

Portuguesa (CRP). Face às conclusões do parecer, a ANMP remeteu-o ao Provedor de Justiça 

com a solicitação de que fosse requerida ao Tribunal Constitucional a apreciação da 

constitucionalidade das normas da Lei n.º 8/2009, de 18 de Fevereiro, nos termos do n.º 2 do 

artigo 281.º da CRP. 

O Provedor de Justiça veio entretanto referir que concorda com a argumentação aduzida pela 

ANMP na parte que toca à responsabilidade da Câmara Municipal pelo apoio logístico e 

administrativo aos eventos organizados por iniciativa do conselho municipal de juventude, por 

considerar que a mesma não se conforma com o princípio da autonomia local, nomeadamente 

na sua vertente da autonomia financeira dos municípios. A promoção de eventos pelos 

conselhos municipais de juventude extravasa, sem margem para dúvidas, a natureza de órgão 

consultivo que o legislador atribui geneticamente aqueles conselhos, não devendo onerar as 

câmaras municipais, sob pena de as mesmas se verem forçadas a associar-se financeiramente 

a eventos relativamente aos quais não tiveram qualquer poder de decisão, cujos custos não 

podem controlar e cujo impacte, no plano das despesas, pode, de resto, não ser despiciendo. 

Também manifesta a sua discordância quando a Lei comete a competência aos conselhos 

municipais de juventude para a eleição de representantes do município em outros órgãos 

consultivos (quando o que seria aceitável seria a eleição de representantes do conselho 

municipal de juventude - e não do próprio município -, nos referidos órgãos). 

Atendendo ao exposto, e para as situações com as quais concorda com a ANMP, o Provedor de 

Justiça comunicou à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local o seu 

entendimento na matéria, para que no âmbito dos trabalhos na Assembleia da República de 

avaliação do diploma legal, esta problemática seja avaliada e considerada. 

Absorvendo parte das preocupações da ANMP, os partidos políticos apresentaram propostas 

para alterar o regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude, tendo estas, no 

entanto, com a dissolução da Assembleia da República, que aguardar nova iniciativa legislativa. 

3.17 Comunicações electrónicas 

O Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio, que estabelece o regime aplicável à construção de 

infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações electrónicas, à instalação de 

redes de comunicações electrónicas e à construção de infra-estruturas de telecomunicações 

em loteamentos, urbanizações, conjuntos de edifícios e edifícios. 

Trata-se de diploma com enormes repercussões ao nível actividade das Câmaras Municipais, 

razão pela qual mereceu uma atenção particular da ANMP. Com efeito, o Decreto-Lei n.º 

123/2009 consigna que pela utilização e aproveitamento dos bens do domínio público 

municipal, pela utilização e aproveitamento das infra-estruturas do Município e pela utilização 
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das ITUR públicas (transmitidas ao Município nas operações urbanísticas) apenas é devida a 

taxa municipal de direitos de passagem, sendo proibida a cobrança de quaisquer outras taxas, 

encargos ou remunerações, e atribui ao ICP-ANACOM determinadas competências, 

relativamente aos municípios, que excedem aquilo que constitucionalmente nos parece 

admissível (poderes sancionatórios e de emissão de decisões vinculativas sobre determinadas 

matérias). 

Tratando-se de matéria que prejudica os interesses municipais e o interesse público, em favor 

dos interesses empresariais, situação que se reputa de incompreensível, a ANMP formulou 

várias propostas no sentido da alteração do diploma, intenção que tem esbarrado no 

desinteresse absoluto do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações para a 

resolução desta questão. 

3.18 Planos de prevenção dos riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infracções 

conexas 

Na sequência da aprovação pelo Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) de uma 

Recomendação sobre “Planos de gestão de riscos de corrupção e infracções conexas”, nos 

termos da qual as entidades públicas deveriam elaborar planos de gestão de riscos e 

infracções conexas, a ANMP procedeu à elaboração de um plano-tipo de prevenção dos riscos 

de gestão, incluindo os de corrupção e infracções conexas, que foi posteriormente distribuído 

aos municípios, servindo-lhes de base aos seus próprios planos. 

Os Municípios foram as entidades públicas que de forma mais eficaz corresponderam ao 

desafio da elaboração de tais Planos de Gestão de Riscos, tanto mais que os mesmos se 

revelam um auxiliar precioso de uma gestão rigorosa. Com efeito, trata-se de uma actividade 

que tem por objectivo salvaguardar aspectos indispensáveis na tomada de decisões, para que 

estas se revelem conformes com a legislação vigente, com os procedimentos em vigor e com 

as obrigações contratuais a que as instituições estão vinculadas. 

Sendo o Plano um instrumento que se pretende dinâmico e em permanente actualização, 

devendo haver um relatório anual sobre a sua execução, a ANMP empenhou-se e estimulou a 

apreciação/avaliação de tais instrumentos. 

3.19 Código dos contratos públicos 

O ano de 2008 foi marcado pela publicação e entrada em funcionamento do novo Código dos 

Contratos Públicos e respectiva regulamentação. Tratou-se, portanto, de um ano pioneiro na 

implementação do novo regime de contratação pública, a qual tem sido acompanhada pela 

Comissão de Acompanhamento do Código dos Contratos Públicos (CACCP). 

A ANMP participa, activamente, na aludida Comissão, não só através do debate e discussão 

centrado nalguns normativos cuja redacção ou aplicabilidade colocam múltiplas dificuldades, 
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mas também da detecção de vários constrangimentos decorrentes do novo quadro legal e 

apresentação de propostas de resolução dos mesmos. 

Esta Associação tem proposto as alterações que se revelam adequadas à agilização dos 

procedimentos de contratação, mantendo-se a transparência, sem no entanto ter de se 

recorrer a absurdos burocráticos que têm como resultado final retirar ao regime legal todo o 

equilíbrio e equidade. 

3.20 Baldios 

A ANMP tem vindo a trabalhar activamente no processo de elaboração do Programa Nacional 

de Valorização dos Territórios Comunitários, integrando a Comissão de Acompanhamento da 

Comissão Nacional para a Valorização dos Territórios Comunitários – CNVTC. 

Neste âmbito, a ANMP efectuou um conjunto de propostas e tem envidado esforços no 

sentido da sua implementação, estruturando-se as mesmas, sumariamente, nos seguintes 

objectivos: 

I. O levantamento da situação dos baldios, no que respeita a situações: a) em que estes 

são geridos há muitos anos pelos mesmos compartes, sendo a renovação dos 

mandatos dos respectivos órgãos praticamente automática; b) de ausência de gestão 

técnica administrativa e financeira adequada; c) de não publicação das deliberações e 

de documentos contabilísticos de síntese sobre os custos e receitas correntes e a 

evolução da situação patrimonial e financeira; 

II. (Re)definir o conceito de “comparte” no actual contexto histórico em associação com 

todo o processo de elaboração do cadastro dos baldios, a concluir, no limite, até 2012; 

III. Assegurar que as instituições gestoras dos baldios dispõem de contabilidade 

organizada e que, desta forma, prestam contas sobre os recursos financeiros que 

obtém durante a sua gestão; 

IV. Assegurar a reprodução da capital natural, salvaguardando níveis adequados de 

(re)investimento na florestação/reflorestação e nos melhoramentos fundiários 

associados à actividade florestal. Estabelecer, para este efeito, os princípios da 

monitorização da gestão e do parecer consultivo das Autarquias sobre os 

investimentos e as acções de gestão; 

V. Acautelar a gestão económica, social e ambiental sustentáveis através da elaboração 

dos Planos de Gestão Florestal (PGF) e Planos de Utilização dos Baldios (PUB), em 

conformidade com os PROF, salvaguardando as funções de protecção dos solos e da 

rede hidrográfica, a sivopastorícia, a conservação dos valores naturais e a promoção 

da biodiversidade nas áreas protegidas. 

3.21 Reuniões Descentralizados do Conselho Directivo. 
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No período correspondente à primeira parte deste mandato realizaram-se várias reuniões 

descentralizadas do Conselho Directivo, que decorreram, não como é habitual na sede da 

ANMP, em Coimbra, mas antes em diversas regiões do País. 

Tais reuniões pelo País procuraram enfatizar e alertar para os problemas críticos porque 

passam tais zonas, exigindo-se a criação das condições que possam inverter o quadro 

existente. 

3.22 Intempéries ocorridas em diversos municípios 

Neste período temporal vários municípios foram atingidos por condições climatéricas 

excepcionais que provocaram danos significativos. Com efeito, os Municípios viram atingidas 

as explorações agrícolas, agro-pecuárias e florestais, bem como instalações ligadas a outras 

actividades económicas, infra-estruturas, equipamentos públicos e associativos, habitações e 

outros bens. 

A ANMP, consciente da dimensão das tragédias ocorridas nesses Municípios, empenhou-se na 

concretização dos esforços necessários à resolução e ultrapassagem dos danos derivados das 

intempéries. Entendeu a ANMP que a dimensão das intempéries, traduzida no elevado 

número de agregados familiares atingidos, bem como da vasta dimensão e natureza dos danos 

provocados, obrigava a que se perspectivasse a resolução do problema como uma obrigação 

de todas as entidades e níveis de administração. 

Por isso, solicitou-se ao Governo uma resposta rápida, nomeadamente através do Fundo de 

Emergência Municipal, bem como a necessidade de outras entidades públicas concretizarem 

medidas e rapidamente accionarem os mecanismos e procedimentos aptos à resolução dos 

problemas.  

Propôs-se, também, a criação de uma matriz comum de actuação para os casos de 

emergência, designadamente para as intempéries, tornados e outras catástrofes, que, 

dependendo das áreas abrangidas, estabeleça quais as entidades que deverão agir de forma 

imediata no domínio das telecomunicações, energia, rede viária (vincando-se as especiais 

responsabilidades das Estradas de Portugal e de outras concessionárias), rede hidrográfica, 

etc. 

Considera-se, em súmula, que as intervenções havidas em casos semelhantes no passado e as 

propostas sempre formuladas pela ANMP fizeram o seu caminho, propiciando agora um outro 

tipo de respostas, mas contemporâneas e eficazes. Com efeito, verificamos que as sugestões 

da ANMP foram levadas em conta pelo governo, tendo este, pela primeira vez, sido eficaz no 

apoio aos municípios. 
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Subsistem, no entanto, dificuldades, advenientes do comportamento ineficaz de operadores 

de comunicações e de Companhias de Seguros, bem como do Instituto de Seguros de Portugal, 

que não actuaram com a rapidez e prontidão desejáveis neste tipo de acontecimentos. 

3.23 Pareceres Jurídicos. 

Paralelamente foram solicitados pareceres a consultores jurídicos sobre questões candentes, 

tendo os mesmos sido disponibilizados aos associados. Salientam-se: 

 David Duarte – Projectos de especialidades; 

 David Duarte - acumulação dos cargos de autarca municipal em regime de 

permanência e de membro não executivo e conselho de administração de uma 

empresa meramente participada por um município ou associação de municípios; 

 Filipe Figueiredo – Enquadramento das empresas municipais como sujeitos passivos de 

IVA. 

 Lobo Xavier – Transferências das autarquias para o Serviço Nacional de Saúde; 

 Paulo Veiga e Moura – Alteração da posição remuneratória por opção gestionária. 

3.24 Inquéritos formulados aos Municípios 

No actual mandato a ANMP solicitou aos municípios o preenchimento de diversos inquéritos, 

que foram sendo actualizados, e que serviram, em grande parte, de suporte e de fundamento 

para as conversações e negociações com o Governo. Salientam-se: 

 Acompanhamento da actividade do poder local nos domínios social e financeiro; 

 Desenvolvimento das instituições e grupos de acção social; 

 Criação de uma linha de rede fixa crítica e prioritária; 

 Áreas Protegidas de âmbito Regional ou Local; 

 Iluminação da Rede Nacional de Rodovias. 

 Política Cultural Local. 

3.25 Projectos disponibilizados aos municípios 

A ANMP produziu documentos-tipo, sobre matérias relevantes para os municípios, que foram 

remetidos às Câmaras Municipais. Destacamos: 

 Taxa municipal de protecção civil; 

 Peças de procedimento de formação de contratos – aquisição de combustíveis; 

 Aquisição de energia eléctrica - modelo de caderno de encargos. 
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3.26 Protocolos e Acordos celebrados: 

Tendo em vista o enquadramento de algumas matérias com inegável interesse para os 

municípios, a ANMP celebrou protocolos com várias entidades. Referiremos, de seguida, 

alguns deles, que pela sua importância, merecem destaque: 

3.26.1 Protocolo de colaboração entre a ANMP e o Exército. 

Visa estabelecer o quadro de uma colaboração profícua entre a ANMP/Câmaras Municipais e o 

Exército, no âmbito de acções de divulgação da prestação de Serviço Militar em regime de 

voluntariado e de contrato, pelos municípios, bem como da prestação de esclarecimentos e 

cooperação relativa a assuntos de natureza militar. 

3.26.2 Carta do Direito à Alimentação 

Num momento particularmente difícil de carência e exclusão social, a Campanha Nacional para 

o Direito à Alimentação tem como específica missão fornecer refeições aos cidadãos e famílias 

carenciadas de alimentação através, designadamente, do aproveitamento dos excessos de 

produção. 

3.26.3 Protocolo entre o Governo e a ANMP para a elaboração do Livro Branco do Sector 

Empresarial Local. 

Realização de um estudo com vista à caracterização do universo empresarial local e avaliar o 

seu impacto na economia e finanças locais.  

3.26.4 Protocolo Bosque do Centenário, estabelecido entre: CNCCR - Comissão Nacional 

Comemorações do Centenário da República; AFN – Autoridade Florestal Nacional; ANMP- 

Associação Nacional de Municípios Portugueses: Quercus – Associação Nacional de 

Conservação da Natureza; Iniciativa “Limpar Portugal”. 

A recuperação da floresta original, potenciando as diversas valências que estas encerram, 

nomeadamente a conservação do solo, a regulação do clima e do ciclo hidrológico, a 

conservação da biodiversidade, o sequestro de CO2 - constituem mais um contributo para 

reduzir o efeito de estufa e as alterações climáticas que lhe estão associadas – são objectivos 

comuns, e uma oportunidade única e pioneira de envolvimento destas instituições no Projecto 

Bosques do Centenário, criando uma cultura de conhecimento e protecção em torno dos 

valores da floresta original portuguesa. 

3.26.5 Protocolo de colaboração entre o Ministério da Cultura e a ANMP – Museus. 

Visa estabelecer uma colaboração relativa ao reenquadramento dos Museus, bem como a sua 

promoção e dinamização. 
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3.26.6 Acordo relativo à reorganização da rede escolar estabelecido entre o Governo e a 

ANMP 

Enquadramento do reordenamento da rede escolar, fixando os respectivos princípios.  

3.26.7 Protocolo entre a Fundação Oriente e a ANMP 

Tem por objectivo criar as condições para uma adequada divulgação do Museu do Oriente 

junto das populações. 

3.26.8 Protocolo de Cooperação ente ANMP, a Liga de Bombeiros Portugueses e o Instituto 

Politécnico de Leiria.  

Visa, em essência, promover a realização de um conjunto de estudos no âmbito da Protecção 

Civil . 

3.26.9 Protocolo de Cooperação entre o Provedor de Justiça e a ANMP 

Visa divulgar junto das populações, o conhecimento da missão e atribuições do Provedor de 

Justiça, como órgão de defesa e promoção dos direitos, liberdades, garantias e interesses 

legítimos dos cidadãos. 

 

3.27 Relações Internacionais 

Neste curto período temporal mantiveram-se as relações políticas, institucionais e de Ajuda ao 

Desenvolvimento com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, sem prejuízo da frente 

europeia que, de igual modo, impôs e justificou uma particular atenção. Sublinhe-se, 

igualmente, os primeiros passos do Fórum das Autoridades Locais da Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa (ForalCPLP). 

 

3.27.1. Fórum das Autoridades Locais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(ForalCPLP) 

Institucionalizado em Lisboa, a 26 e 27 de Março de 2009, aquando do “II Encontro de 

Governos Locais Lusófonos”, o “Fórum das Autoridades Locais da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa” é uma organização de concertação e de cooperação internacional das 

Autoridades Locais e dos representantes das Associações Nacionais de colectividades locais de 

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-

Leste. 
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A sua sede ficou instalada em Lisboa, nas instalações da Delegação da ANMP, havendo o 

Presidente da ANMP sido eleito pelos seus pares como Presidente do Conselho Directivo (“A 

Presidência do Fórum é rotativa e bienal) e, o Secretário-Geral, como Secretário-Executivo 

(“…eleito para um mandato de dois anos”). 

Como Vice-Presidentes fazem parte dos órgãos do ForalCPLP Angola, a Confederação Nacional 

de Municípios (CNM) Brasileiros, a Associação Nacional de Municípios Cabo-Verdianos 

(ANMCV), a Câmara Municipal de Bissau (Guiné-Bissau), a Associação Nacional dos Municípios 

de Moçambique (ANAMM), a Associação das Autarquias e Região Autónoma de São Tomé e 

Príncipe (AARA/STP) e, a Administração da cidade de  Díli, em Timor-Leste. 

Aquando do último e XVIII Congresso da ANMP, em Dezembro de 2009, em Viseu, a solicitação 

expressa das instâncias respectivas e no quadro das “Linhas Gerais de Actuação”do ForalCPLP, 

foi decidido focalizar a intervenção da Organização nos projectos dos Governos da Guiné-

Bissau e de Timor-Leste em enquadrar a institucionalização futura do Poder Local Democrático 

nesses países.  

Gorada a intervenção prevista em Timor-Leste por decisão soberana do seu governo em adiar 

o processo de implementação das Autarquias Locais “sine die”, o Fórum das Autoridades 

Locais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa deu, no entanto, passos decisivos e 

estruturantes no sentido de dotar a Guiné-Bissau, tão logo quando possível, de instâncias 

decisoras locais, sublinhando-se, desde logo, a constituição recente da Comissão Instaladora 

da Associação de Autarquias Locais da Guiné-Bissau (CI-AALGB), estrutura operativa que 

concitou o apoio generalizado do Governo, Presidência da República e instituições locais 

existentes, a qual se encontra já instalada e em plena actividade, havendo a ANMP 

disponibilizado gratuitamente toda a logística de equipamentos para o seu funcionamento 

(material de escritório e computadores, nomeadamente) e remunerando o Secretário-Geral 

entretanto contratado por concurso público havido naquele país. 

Previamente a este acto, o ForalCPLP fez deslocar à cidade de Bissau três missões técnicas de 

preparação durante o ano de 2010, as quais culminaram com uma Visita de trabalho político-

institucional, chefiada pelo Presidente do Conselho Directivo da ANMP e do ForalCPLP e pelas 

Vice-Presidências de Moçambique e Cabo Verde, havendo-se realizado em Bissau, em 

cooperação estreita e profícua com o Governo, a Presidência da República e autoridades 

Locais o "Encontro sobre Descentralização e Desenvolvimento Local na Guiné-Bissau: 

Oportunidades e Desafios". 

O Protocolo de Colaboração ForalCPLP/Governo da Guiné-Bissau entretanto subscrito nesse 

“Encontro” é, pois, o instrumento adequado para, num futuro que desejamos próximo, se 

possa efectivamente erigir a constituição de um Poder Local Democrático, pesem todas as 

contrariedades e constrangimentos ao momento existentes sobre a posição político-

institucional daquele país irmão da costa ocidental africana no contexto das Nações. 



 

Relatório de Actividades. Primeira Parte do Mandato 2009-2013. Página 36 

 

Todavia, cumpre-nos, enquanto Organização de concertação internacional lusófona, 

trabalharmos para desbravar esse caminho, prosseguindo, ao momento, a adequação do 

enquadramento institucional e jurídico para a constituição das Autarquias Guineenses, com 

missões de âmbito técnico mútuas.  

Simultaneamente, desenvolveram-se diligências tendo em vista o prosseguimento de 

Programas de Formação para quadros dirigentes da Administração Local em Moçambique, a 

realizar “in loco”e a solicitação expressa da nossa congénere, operacionalizando-se, ao 

momento, Acções de Formação para Quadros e Dirigentes deste país através da cooperação 

ForalCPLP, Fundação CEFA, ANMP e Associação Nacional de Municípios de Moçambique 

(ANAMM). 

De referir, a final, o apoio do ForalCPLP à participação das congéneres africanas, dos seus 

líderes e Presidentes de Câmara nos Órgãos Directivos da Organização Mundial “Cidades e 

Governos Locais Unidos”, acentuando-se assim a sua participação cívica e política neste 

areópago internacional e reforçando-se também o seu espaço próprio e o papel e importância 

da Língua Portuguesa no seio da cooperação mundial. 

3.27.2. Europa 

Quer no âmbito da União Europeia (27 países) quer no quadro do Conselho da Europa (47 

países), a ANMP tem prosseguido a sua actividade no seio de ambas as Instituições, 

assegurando e coordenando a actividade dos Eleitos Locais Portugueses nas Delegações 

Nacionais ao Comité das Regiões da União Europeia, sediado em Bruxelas, e, ao Congresso dos 

Poderes Locais e Regionais da Europa (CPLRE), do Conselho da Europa, sediado em 

Estrasburgo. 

Das iniciativas e realizações que a ANMP organizou ou participou, salientam-se: 

 19.ª e 20.ª Sessões Plenárias do CPLRE; 

 24.º Intercâmbio Multinacional Europeu para a Juventude, em Londres; 

 3.º Congresso Mundial da Cidades e Governos Locais Unidos, no México; 

Enquanto Secção Nacional do Conselho dos Municípios e Regiões da Europa (CMRE/CCRE) e 

membro da Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), manteve-se a regular cooperação 

político-institucional com essas Organizações e com as respectivas congéneres nelas filiadas, 

tendo os membros portugueses assumido duas vice-presidências no CCRE e duas na CGLU. 

De salientar os pedidos regulares de Municípios, Cidades, Regiões e Associações Municipais e 

Intermunicipais estrangeiras – especialmente dos países recém aderentes à EU – em conhecer 

a realidade do Poder Local Português, situação em que a ANMP e o Conselho Directivo 
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disponibilizam o seu apoio empenhado, dando os nossos Eleitos Locais aos Colegas respectivos 

um enquadramento profundo, especializado e contextualizado da nossa realidade. 

De enfatizar, no decurso de 2010, a visita a Portugal de uma Delegação de 35 Eleitos Locais 

Luso-Franceses os quais quiseram conhecer a realidade autárquica portuguesa e, 

simultaneamente, testemunharem o seu profundo e contínuo sentimento de ligação ao nosso 

país, reafirmando os laços da Língua e da História e, na vertente política, acentuarem com esta 

visita de trabalho as mais-valias político-institucionais que podem advir da presença dinâmica 

dos Eleitos Luso-Descendentes na França, uma terceira geração já aí nascida mas que mantém 

com Portugal uma relação umbilical. 

Esta emérita Delegação foi, a diligências da ANMP, recebida, nomeadamente, na Presidência 

da República e Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

Salienta-se, ainda, o trabalho desenvolvido pela delegação portuguesa ao Conselho da Europa, 

que conseguiu que o Congresso rejeitasse um Relatório sobre a democracia local em Portugal, 

estando agendada para Outubro/Novembro a deslocação de uma missão de monitorização 

tendo em vista a equação e formulação de um novo documento. 

3.27.3. África 

Fruto de um relacionamento privilegiado, porque natural, que a História, a Língua e os Afectos 

impulsionam, a ANMP manteve com os Municípios dos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa e suas congéneres uma dinâmica assinalável que, pesem embora os 

constrangimentos financeiros, moldou – e seguramente, no futuro, continuará a caracterizar – 

a renovada dinâmica da Cooperação Descentralizada Intermunicipal com os nossos irmãos 

africanos, sendo, todavia, que o núcleo da Cooperação é agora canalizado e dinamizado pelo 

ForalCPLP.  

3.27.4. Timor-Leste 

A ANMP mantém aberta uma Delegação em Dili, com um novo colaborador a tempo parcial, 

não implicando esta estrutura qualquer custo financeiro para a ANMP. 

3.27.5. América Latina.  

Na qualidade de membro da Organização Ibero-Americana para a Cooperação Intermunicipal 

(OICI), a ANMP mantém uma troca de informações e diálogo regulares com as suas congéneres 

da América Latina e da própria Organização, sediada em Madrid, como também através do 

Fórum Ibero-Americano de Governos Locais. 
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4. ANMP – ÓRGÃOS E SERVIÇOS 

4.1. FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS 

Neste período temporal, o Conselho Directivo teve 30 reuniões. 

Para além destas reuniões, alguns dos membros do Conselho Directivo participaram em 

centenas de outras reuniões (do Conselho Geral e com outras entidades e instituições de 

carácter político, económico, social, cultural e sócio-profissional). 

O Conselho Geral reuniu 4 vezes neste período e o Conselho Fiscal 4 vezes. 

 

4.2. SECÇÕES DE MUNICÍPIOS 

A ANMP tem em funcionamento as seguintes Secções de Municípios:  

 Secção de Municípios com Áreas Protegidas; 

 Secção de Municípios de Montanha; 

 Secção de Municípios com Actividade Piscatória e Portos; 

 Secção de Municípios com Termas; 

 Secção de Municípios com Museu; 

 Secção de Municípios com Actividade Taurina; 

 Secção de Municípios com Barragens 

 Secção de Municípios com Corpos de Bombeiros da Administração Local. 

O funcionamento das Secções incluiu reuniões das respectivas Mesas, realização de reuniões 

plenárias, análise e elaboração de pareceres e de documentos diversos nos domínios das 

respetivas temáticas e outras iniciativas alargadas a outros Municípios e instituições várias. 

4.3. SERVIÇOS 

Os serviços da ANMP – Secretaria-Geral - continuam a funcionar com uma estrutura leve e 

operacional, recorrendo a consultadorias e assessorias externas especializadas, quando 

necessárias. Na ANMP trabalham 25 pessoas a tempo inteiro, sendo 2 com funções de chefia, 

13 quadros técnicos, 8 administrativos e 2 auxiliares. 

A Secretaria-Geral é formada pelos Gabinetes Jurídico, de Finanças Locais, de Relações 

Internacionais, de Comunicação Social, de Projectos Especiais e de Apoio às Secções, de 
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Informática, Serviço de Expediente e Arquivo, Contabilidade e Tesouraria, para além da 

delegação da ANMP em Lisboa e em Díli. 

Como referências estatísticas, menciona-se que neste ano e meio foram emitidos cerca de 400 

informações jurídicas para os Municípios associados. Foram enviados 40000 ofícios e cerca de 

350 circulares. Privilegiou-se, nesta fase do mandato, o envio em suporte digital de grande 

parte destes documentos, reduzindo-se, de tal forma, significativamente, o consumo de papel, 

com ganhos financeiros mas sobretudo ambientais. 

O Gabinete Jurídico continua a prestar as informações jurídicas que os associados solicitam, 

sendo certo que o seu número tem crescido significativamente. 

Na área da Comunicação Social, continuaram a ser prosseguidas acções de relacionamento 

institucional com editores e jornalistas dos diversos órgãos de imprensa, rádio e televisão, 

tendo em vista uma permanente atenção daqueles em relação à ANMP e sua actividade. 

Paralelamente deu-se continuidade ao trabalho de leitura, audição e visionamento de peças 

jornalísticas com tratamento e sistematização de recortes e outros registos noticiosos. 

O Gabinete de Comunicação Social envia, ainda, sobre as matérias mais importantes, flash 

news aos eleitos locais. 

Entretanto, na área da comunicação e imagem, a ANMP tem recorrido a serviços de uma 

empresa qualificada.  

No site da ANMP na Internet procurou-se manter e alargar a aposta em áreas de informação 

relevante para o poder local, em especial através de dados, indicadores, documentos ou 

pareceres, que a ANMP entenda divulgar e que se considerem de utilidade para os seus 

associados ou a sociedade em geral. O número de utilizadores de informação disponibilizada 

pela ANMP via Internet tem crescido também todos os anos. 

No espaço de informação dedicada a todos os Municípios os dados disponibilizados tiveram 

como princípios orientadores a informação estar disponível para a generalidade dos 

Municípios e a permanente actualização desta, de forma a tornar a sua utilização credível.  

Continua a destacar-se a disponibilização de: 

� Lista dos endereços electrónicos e página web dos Municípios; 

� Indexação dos Municípios por Divisão administrativa com a respectiva visualização 

gráfica; 

� Fundos Municipais e indicadores utilizados no seu cálculo; 

� Geminações; 
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� Resultados Eleitorais; 

� Indexação das Freguesias por distrito e Município; 

� Bases de dados jurídica; 

� Informações jurídicas descaracterizadas. 

Com os dados disponíveis, pretende-se também fornecer informação sobre os Municípios, 

respondendo a questões como o nome do Presidente da Câmara e Assembleia, o endereço, 

telefone e fax, a população ou área; em caso algum, esta informação se propôs substituir o 

servidor de cada Município e, sempre que o Município dispôs do seu próprio espaço de 

informação, estabeleceu-se a ponte para o respectivo ‘site’ onde essa informação pudesse ser 

aprofundada. 

No espaço de informação e divulgação das actividades continuou-se a divulgar a actividade da 

ANMP, promovendo: 

� A divulgação dos eventos promovidos pela ANMP – Congressos, Seminários, Encontros, 

procurando-se deste modo, facilitar a comunicação com os interessados, divulgando 

modos de inscrição, programas e outros dados considerados relevantes no âmbito do 

evento; 

� O desenvolvimento de projectos específicos; 

� A publicação electrónica de documentos – tornando acessível, através da Internet, 

documentos (pareceres, protocolos, referências jurídicas), em zonas de acesso aberto ou 

nas áreas restritas aos associados, procura-se, em complemento dos meios 

convencionais, prestar um melhor apoio aos associados. 

4.4. GESTÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

A principal receita da ANMP continua a ser a quotização dos associados, continuando as 

despesas mais relevantes a ser com o Pessoal e o Funcionamento dos Serviços. 

Através de indicadores que constam das contas de gerência aprovadas pelos órgãos sociais da 

ANMP, é possível analisar a sua gestão financeira. O Tribunal de Contas tem apreciado as 

contas de gerência desta Associação, tendo o Conselho Fiscal salientado a boa gestão da 

ANMP e emitido o seu parecer favorável à actividade desenvolvida. 

Remete-se, nesta temática, para os documentos anexos relativos aos anos de 2009 e 2010 e 

para o Relatório a apresentar no Congresso pelo Presidente do Conselho Fiscal. 



ANMP 2009-2010

GESTÃO ECONÓMICA E 
FINANCEIRA



Gestão Económica e Financeira
2009 - 2010

No final de 2010…

O Resultado Líquido do exercício de 2010 foi de 98.519,93 Euros e o Resultado

Operacional no mesmo exercício foi de 99.800,94 Euros.

O Resultado Operacional diz respeito aos lucros obtidos no cumprimento do

objecto social que decorre dos estatutos da ANMP, ou seja, em todas as

iniciativas levadas a cabo na promoção, defesa, dignificação e representação

do Poder Local.

O Passivo Corrente da ANMP situou-se, no respectivo exercício, em 19% do

total do Activo. Não existe Passivo não corrente, isto é, todas as dívidas da

ANMP são dívidas de curto prazo.

Quanto ao nível de Disponibilidades este situou-se em 643.234,49 Euros valor

superior, por si só, ao total do Passivo (271.145,16 Euros).
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Gestão Económica e Financeira
2009 - 2010

Resultado

Do confronto de rendimentos e gastos , obtém-se um resultado antes de imposto

positivo de 98.834,93 euros, conforme mapa abaixo.

RUBRICAS 2010 2009

Rendimentos 1.732.937,03 € 2.140.997,83 €

Gastos 1.634.102,10 € 1.918.320,15 €

Resultado antes do Imposto 98.834,93 € 222.677,68 €

Da leitura do mapa de Demonstrações de Resultados, verifica-se que, em 2010,

houve um decréscimo global do nível de gastos de cerca de 15% que acompanhou

a tendência decrescente também verificada nos rendimentos de 19%. Esta

diferença é justificada por em 2009 ter sido realizado o XVIII Congresso da ANMP;

Resultado antes do Imposto 98.834,93 € 222.677,68 €
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ACTIVO 2010 2009

1. ACTIVO NÃO CORRENTE 236.536,90 € 249.888,79 €

1.1. Activos Fixos Tangíveis 231.780,97€ 246.787,22 €

1.1. Activos Intangíveis 2.961,93 € 1.307,57 €

1.2.Participações Financeiras 1.794 € 1.794 €

2.ACTIVO CORRENTE 1.181.814,32 € 1.188.592,01 €

2.1. Clientes 506.971,56 € 224.990,60 €

Balanço 2009-2010

2.2. Estado e Out Entes Públicos 181,06 € 306,87€

2.3. Outras Contas a Receber 30.392,00 € 263.796,05 €

2.4. Diferimentos 1.035,21 € 0 €

2.5. Caixa e Depósitos Bancários 643.234,49 € 699.498,49 €

TOTAL DO ACTIVO 1.418.351,22 € 1.438.480,80 €

Nos três anos em análise o Activo Circulante (AC) é sempre superior ao total do
Passivo.

Note-se que, na composição do AC, as dívidas dos associados têm vindo a aumentar,

fazendo consequentemente diminuir a liquidez da ANMP para fazer face aos seus

compromissos de curto prazo.
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CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 2010 2009

3. CAPITAL PRÓPRIO 1.147.206,06 € 1.048.686,13 €

3.1. Resultados Transitados 1.034.436,13 € 812.442,52 €

3.2. Outras Variações do Capital Próprio 14.250 € 14.250 €

3.3. Resultado Líquido do Exercício 98.519,93 € 221.993,61 €

4. PASSIVO CORRENTE 271.145,16 € 389.794,67 €

Balanço 2009-2010

4.1. Fornecedores 44.142,06€ 241.186,94 €

4.2. Estado e Outros Entes Públicos 24.111,20 € 49.019,24 €

4.3. Outras Contas a Pagar 202.891,90 € 99.588,49 €

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E 
PASSIVO 1.418.351,22 € 1.438.480,80 €

O passivo sofreu um decréscimo de cerca de 30% face a 2006. Em contrapartida o

Capital Próprio aumentou 9%. O passivo refere-se a dívidas de curto prazo junto

de fornecedores. No ano de 2009 referiam-se, na sua maioria, a dívidas ainda por

saldar referentes ao XVIIII Congresso da ANMP, entretanto liquidadas em 2010.

4



EVOLUÇÃO  DOS GASTOS TOTAIS 2009-2010
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Em 2010 os Gastos Totais da ANMP cifraram-se em 1.634.102,10 euros seguindo a tendência
verificada nos rendimentos obtidos no mesmo, uma vez que também sofreram um decréscimo
de 15% face ao ano anterior.
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2010

2009

Rubricas

2010

(b)

2009

(a)

Variação

(b/a)

Fornecimentos e Serviços Externos 487.498,59 768.356,35 -37%

Gastos com o Pessoal 1.007.867,89 966.916,93 4%

Gastos de Depreciação e Amortização 54.644,26 49.899,27 10%

Outros Gastos e Perdas 80.759,95 130.112,29 -38%

Juros e Gastos Similares Suportados 3.331,41 3.035,31 10%

Total 1.634.102,10 1.918.320,15 -15%



COMPOSIÇÃO  DOS GASTOS
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35%23% Serviços Especializados

FSE - 2010

Para este montante contribuíram com maior peso os Custos com Pessoal que no final do ano

somavam 1.007.867,89 Euros.

Os Fornecimentos e Serviços Externos, atingiram, em 2010, o valor de 487.498,59 Euros. A rubrica
com maior expressão, de cerca de 35% do total dos gastos, é a relativa aos Serviços Especializados
que se espelham essencialmente nos honorários pagos a terceiros pela elaboração de estudos e
emissão de pareceres relacionados no âmbito das actividades estatutárias desenvolvidas pela
ANMP e ainda na publicação do boletim desta Associação.
Os restantes custos de FSE referem-se:
A gastos efectuados com reuniões com entidades oficiais nacionais e internacionais e que, de
acordo com a nova classificação SNC, estão incluídos na rubrica Transportes.
À aquisição de materiais, energia e fluidos (combustíveis) necessários para cobrir necessidades de
funcionamento;
Outros Serviços contratados na prossecução das actividades desta Associação.
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2009 2010

2 140 997,83
1 732 937,03

Rendimentos e Ganhos Totais

Os rendimentos e ganhos totais da ANMP sofreram um decréscimo de cerca de 19% provocado pelos
ganhos auferidos no ano anterior provenientes das inscrições no XVIII Congresso ANMP e ainda pelos
apoios financeiros auferidos no âmbito desta iniciativa, que no ano de 2010 já não ocorreram.
Consequentemente houve também alteração na composição das rubricas conforme gráfico abaixo.

EVOLUÇÃO  DOS RENDIMENTOS TOTAIS 2009-2010
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2010

2009

Rubricas 2010

(b)

2009

(a)

Variação

(b/a)

Prestações de Serviços 1.718.188,00 1.909.988,00 -10%

Outros rendimentos e ganhos 12.383,63 226.291,55 -95%

Juros, dividendos e outros rendimentos similares 2.365,40 4.718,28 -50%

Total 1.732.937,03 2.140.997,83 -19%


