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4. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS 

 
 
4.1. ENQUADRAMENTO E EVOLUÇÃO NOS ÚLTIMOS ANOS 
 
 
4.1.1.   A evolução das diversas LFL 

As diversas Leis de Finanças Locais (LFL) que vigoraram antes da actual 

Lei nº. 2/2007 (Lei nº. 1/79, Decreto-Lei nº. 98/84, Lei nº. 1/87, e Lei nº. 42/98) 

registaram um trajecto descendente e regressivo nas garantias de 

autonomia financeira do Poder Local e nas relações entre as 

receitas das autarquias e as receitas dos impostos de referência 

para cálculo das receitas municipais. 

 De facto, todas as sucessivas alterações que, ao longo dos anos, foram 

sendo introduzidas na Lei, surtiram sempre um efeito de redução e 

penalização das receitas municipais e da autonomia financeira dos 

Municípios. 

 A relação entre as receitas a transferir do Orçamento de Estado para os 

Municípios e Freguesias e as receitas de um conjunto de impostos de 

referência, foi sendo cada vez mais aviltada, através de mecanismos 

perversos e diversos* ― desde a utilização de parâmetros baseados em 

“previsões” de receita manipuláveis pela Administração Central, à 

utilização de práticas de transferência “informal” de competências 

desta para as autarquias locais sem os correspondentes meios 

financeiros…. 

 

                                                           
*
 A “ignorância qualificada” é sempre o maior constrangimento ao desenvolvimento de boas soluções 

legislativas. 
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 Simultaneamente, a LFL foi sendo alterada noutros aspectos relevantes. 

 No que se refere à relação para cálculo dos limites de endividamento, 

passou-se da utilização do montante do serviço da dívida, para o 

montante global do “stock” da dívida. Esta alteração veio a revelar 

uma medida de redução “administrativa” do nível de 

endividamento municipal, a qual colocou numerosos Municípios “artificial” 

e repetidamente em situações de excesso … 

 Quanto às receitas provenientes da Derrama, foi “destruída” a relação 

com o IRC, através duma nova relação com o lucro tributável que 

veio penalizar ainda mais as receitas municipais, beneficiando 

apenas as grandes e muito grandes empresas, em prejuízo das médias, 

pequenas e micro empresas… 

 Também a substituição de uma parte das receitas do “FEF” tradicional por 

receitas de até 5% do IRS cobrado em cada Município, veio a revelar-se 

altamente penalizadora para os pequenos e médios Municípios, e, em 

especial, para os Municípios dos Açores e da Madeira, os quais estão a 

viver com reduções ilegais de receitas, desde 2009, geradas pela 

perversidade e incompetência qualificada com que foi preparada a 

Lei nº. 2/2007, bem como a sua não articulação com a Lei de Finanças 

Regionais e com a própria Lei do Orçamento de Estado. 

 Foi ainda irresponsavelmente destruída a relação que obrigava a que 

as transferências do O.E. para os Municípios mais frágeis fosse, 

obrigatoriamente, superior à média de variação global verificada para 

os 308 Municípios. 

 

4.1.2.    A Lei nº. 2/2007 

A aprovação da Lei nº. 2/2007, amplamente contestada e rejeitada 

pela ANMP através do Congresso extraordinário (XV Congresso em 2005) 

veio trazer um relevante conjunto de novas preocupações aos Municípios 

portugueses. 

 Tais preocupações traduziram-se, principalmente, nos seguintes aspectos 

relevantes: 
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• Estagnação das receitas provenientes do O.E., durante 3 anos 

(até 2007); 

• Não acompanhamento, pelas transferências do O.E., das 

variações dos impostos que servem de referência para o cálculo ― 

IRS, IRC e IVA; 

• Critérios de distribuição penalizadores para Municípios 

mais frágeis, especialmente no interior do País; 

• Redução drástica dos limites de endividamento, colocando 

repentinamente diversos Municípios em situação de excesso, de 

forma meramente administrativa e sem período de transição; 

• Retenções de receitas injustificadas e sem contributo 

prático para a diminuição do endividamento líquido. 

 

4.1.3.   Variações do PIE, do IRS+IRC+IVA 

O atrás referido não acompanhamento, pelas receitas provenientes da 

Participação nos Impostos do Estado (PIE), em relação à variação de receitas 

de IRS+IRC+IVA, contrariando o compromisso do Primeiro-Ministro ao 

XV Congresso da ANMP (Porto, 9 de Dezembro de 2005), veio 

conduzir a dificuldades acrescidas, e evitáveis, na gestão municipal. 

 Veja-se como evoluíram as receitas daqueles impostos e as receitas 

municipais da PIE: 
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 Verifica-se que, entre 2007 e 2010, enquanto que os primeiros 

cresceram 24,1%, a segunda cresceu apenas 11,8%.  

 

4.1.4.   Variações dos Impostos que são receitas municipais 

Paralelamente, a evolução das receitas dos impostos que são receitas 

municipais também não foi satisfatória. 

 Os impostos sobre o património tiveram comportamentos diferenciados. 

 O IMI teve um crescimento regular, e normal, tendo em conta a 

entrada permanente de novos prédios urbanos construídos ou em fim de 

períodos de isenção. Esse crescimento foi significativo entre 2005 e 2010, 

registando-se apenas uma variação negativa (redução de 3,8%) em 2009, 

ano em que os Municípios baixaram as taxas máximas do imposto. 

 Já o IMT, como seria expectável face à crise, teve uma descida 

significativa, desde 2008, tendo entretanto crescido regularmente até esse 

ano. Verifica-se que depois de ter crescido 29% até 2007, veio a perder 17% 

daí até 2010, continuando em perda nos dois primeiros trimestres de 2011 e 

estando, em 2010 a níveis inferiores a 2006. 

 O Imposto Único de Circulação (IUC) tem uma evolução de regularidade 

ascendente, acompanhando o crescimento do parque automóvel nacional. 

 Problema diferente é o que respeita à Derrama. Os Municípios 

continuam a não ter acesso aos dados de liquidação da Derrama, 

que permitiriam estudar a “gestão” do imposto. Esta permanente negação 

do fornecimento dos dados pela administração fiscal prende-se com “sigilo 

fiscal”, o que é incompreensível porque os Municípios também o podem 

respeitar, tal como fazem os serviços de Finanças. 

 Verifica-se que a cobrança da Derrama é de uma enorme 

irregularidade, o que pode ter razões várias. Por um lado, há o motivo 

“crise” com a queda de lucros de muitas empresas. Por outro lado, há o 

factor “nova Lei 2/2007” (LFL) que introduziu novas regras de cálculo, 

que, já se verificou, globalmente, são prejudiciais aos Municípios, visto que as 

variações da evolução do IRC e da Derrama passaram a ser divergentes a 

partir de 2008. 

 Há ainda os prováveis atrasos na transferência de verbas da Derrama 

para os Municípios. 
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 Deste conjunto de impostos que são receitas municipais, regista-se um 

crescimento global de 20% entre 2005 e 2010, com comportamentos distintos 

até 2007 e daí para diante, como se pode ver seguidamente: 

 

 
 

4.1.5.    QCA III e QREN 

O panorama descrito nos pontos anteriores, com a evolução das receitas da 

PIE e dos impostos que são receitas municipais foi ainda agravado com a 

situação decorrente do encerramento do QCA III (2001-2006) e do início 

muito lento do QREN (2007-2013). 

 No que se refere ao QCA III, os anos de 2007 e 2008 foram para concluir 

investimentos iniciados até 2006 que não puderam ficar concluídos 

anteriormente, sem que nesses 2 anos houvesse novos financiamentos. 

 Paralelamente, o QREN só começou verdadeiramente no 2º semestre 

de 2010…, já quase a meio do suposto período 2007-2013, devido a 

dificuldades regulamentares e de estruturação do Quadro e dos seus 

Programas Operacionais. 

 Significou isto que, de 2007 até meados de 2010, o acesso dos 

Municípios ao FEDER/Fundo de Coesão esteve muito abaixo do 

período anterior e do que se verifica actualmente, após a assinatura de 

dois Memorandos de Entendimento entre o Ministério da Economia e a 

ANMP, para simplificar e acelerar a execução do QREN. 
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4.1.6.   Tarifários 

A degradação das condições de vida das populações e os decorrentes 

problemas sociais levaram a que muitos Municípios tenham mantido 

tarifários da água e resíduos com valores muito abaixo dos custos 

reais envolvidos, sendo a autarquia a suportar o diferencial, o que, 

conjugado com o referido nos diversos pontos anteriores, também contribuiu 

para as dificuldades financeiras existentes. 

É indispensável assumir a necessidade de uma reestruturação urgente, 

do Ciclo Urbano da Água, não só no plano financeiro, mas 

principalmente no domínio ambiental. 

 

4.1.7.    Reduções do PIE em 2010 e 2011 

Este contexto de enormes dificuldades, foi agravado substancialmente depois 

da PIE ter sofrido, em 2010 e 2011, reduções de 327 milhões de euros 

em relação ao estabelecido no O.E./2010 ― 100 milhões com o PEC II, em 

Junho de 2010, e mais 100+127 milhões com o O.E./2011. 

Isto significa, no conjunto destas reduções, uma diminuição da PIE, só por 

esta via, de 8,6% em relação ao estabelecido no O.E./2010. 

No conjunto, o montante da PIE que deveria ter sido transferido para os 

Municípios, desde 2005, e que não foi transferido, ultrapassa os 900 

milhões de euros. Entretanto, na Administração Central e no mesmo 

período, não só não houve reduções, como houve aumento de despesa, 

utilizando a poupança municipal. 

 

4.1.8.    O Memorando de Entendimento (MdE) com o FMI, BCE e CE 

É neste enquadramento que vem agora o Memorando de Entendimento 

(MdE) com o FMI, BCE e CE. 

 No que se refere aos Municípios, o MdE aponta para: 

 

• Novas reduções na PIE em 2012 e 2013; 

• Redução de despesas de pessoal; 
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• Actualização de valores patrimoniais tributários e reduções das 

isenções de IMI, acompanhadas de uma articulação dos pesos das 

receitas de IMI e de IMT. 

 

4.1.8.1. Reduções do PIE 

As novas reduções da PIE poderão vir a representar cerca de 130 

milhões de euros, em cada um dos anos de 2012 e 2013. Trata-se 

de um montante que, se adicionado ao que vimos no ponto anterior, 

(2010 e 2011), irá traduzir-se de 2010 a 2013, num valor de 1 171 

milhões de euros ― 45% da PIE estabelecida no O.E./2010! 

 

 
 

Trata-se de valores absolutamente insustentáveis, 

representando cerca de metade da PIE de um ano! É uma 

proposta irresponsável. 

Isto seria particularmente grave para Municípios muito 

dependentes da receita da PIE, podendo acontecer que esta 

redução chegue a 45% de 80% da receita total de um 

Município, o que representaria uma perda de 36% da receita 

total. 
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4.1.8.2. Reduções de pessoal 

A regulamentação que venha a ser feita da redução de despesa 

com pessoal terá de ter em conta o aumento de funcionários 

provocado pelas transferências do Ministério da Educação 

(mais de 11 mil pessoas), bem como o facto de a esmagadora 

maioria dos Municípios ter recentemente concluído, por imperativo 

legal, a reorganização de serviços, em que tais reduções foram já 

efectuadas. Trata-se de mais uma proposta irresponsável e 

desfasada, porque atrasada no tempo. 

 Haverá ainda que ter em conta as características específicas dos 

Municípios ― dada a grande especialização de tarefas, não é 

possível substituir coveiros por operadores de estações elevatórias, ou 

técnicos de arquivo por desenhadores, ou jardineiros por pedreiros ou 

pintores, etc…, etc..., sendo que, para cada uma destas funções, existe 

muitas vezes um número restrito de funcionários (1 ou 2, por vezes). 

 Esta redução de pessoal em 2% nos Municípios, enquanto que, na 

Administração Central, se exige uma redução de apenas 1%, parece 

assentar no pressuposto de esta já ter procedido a cortes 

anteriormente. Mas há que ter em conta que, como já referido, o que 

aconteceu, de facto, foi que a Administração Central transferiu 11 

mil funcionários (pessoal não docente) para os Municípios. Ora, 

apesar de terem recebido estes 11 mil funcionários, os Municípios 

apenas cresceram os seus efetivos em 4 mil, o que quer dizer que, na 

realidade, reduziram 7 mil…. 

 

4.1.8.3. Impostos sobre o Património 

Quanto à atualização do valor patrimonial tributário e à 

redução de isenções de IMI, com uma previsão de 250+150 

milhões de euros de aumento de receita, estas medidas deverão ser 

consignadas ao pagamento cronológico de dívidas existentes a 

fornecedores, em apoio à consolidação orçamental dos 

Municípios, nos casos em que existam dívidas a fornecedores com 

prazos de pagamento superiores a 60 dias. 
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 O “reequilíbrio” entre receitas de IMI e IMT deverá ser feito 

tendo em conta uma compensação “em alta” de receita 

municipal de IMI, que só será aceitável se articulada com a 

reavaliação dos cerca de 4 milhões de prédios ainda não 

avaliados de acordo com o CIMI, acompanhada de uma redução de 

taxas daqueles que, agora, estão injustamente a suportar encargos 

mais elevados. 

 O caminho terá de ser assim o da reavaliação do património 

tributário, acompanhado da redução de taxas de IMI, corrigindo 

assim as injustiças sociais que verificam por esta via, prejudicando 

principalmente os jovens. 

 Entretanto, haverá que ponderar o facto de a dinamização do 

mercado de arrendamento não ser compatível com a redução 

do IMT. 

4.1.8.4. Não duplicação de medidas 

As medidas de redução de receita, de redução de pessoal e de 

contenção de despesas, já estavam adoptadas pelos Municípios, 

antes do MdE, não se justificando de todo a sua duplicação, 

que é insustentável para o Poder Local.  

A aplicação das medidas previstas no MdE põe em causa a 

autonomia do Poder Local, contendo aspectos negativos que terão 

repercussões quer ao nível dos serviços prestados, quer ao nível da 

qualidade de vida.  

Por isso, a ANMP assumirá uma atitude não meramente passiva, mas 

sim interventiva, na defesa dos interesses das populações. 

A ANMP rejeita liminarmente qualquer nova redução na PIE, 

(Participação nos Impostos do Estado) por tal medida ser insustentável 

para o Poder Local.  

 

4.1.9. Municípios e défice público 

A situação anteriormente descrita é, entretanto, coincidente com o não 

contributo dos Municípios para o aumento do défice público, 

registando-se um “superavit”, no final de 2010, de cerca de 81 milhões 
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de euros (dados do Ministério das Finanças). Também a evolução do 

endividamento municipal vem registando um saldo positivo, que se 

traduzia em 77 milhões de euros em final de Janeiro de 2011 (dados do 

Banco de Portugal). 

 Estes indicadores positivos, em contraste com os referentes à Administração 

Central, vêm demonstrar que a responsabilidade pelo défice público 

não só não é municipal, como os Municípios contribuem mesmo para 

a sua diminuição. 

 Quer isto dizer que o aumento de défice público, apesar do superavit 

municipal, é totalmente da responsabilidade da Administração 

Central, a qual “utiliza”, inclusive, uma parte do que os Municípios 

pouparam. 

 

 

4.2. --ENDIVIDAMENTO 

 

4.2.1.   Alteração de critérios de cálculo dos limites de endividamento 

A “nova” LFL (2/2007) veio trazer algumas alterações substanciais em 

matéria de endividamento municipal. 

O cálculo dos limites de endividamento passou a ter por referência o “stock” 

global da dívida, em vez do serviço da dívida (amortizações mais juros). 

Dado que, em 2007 e 2008, as taxas de juro praticadas no mercado eram 

bastante baixas, esta medida levou a que numerosos Municípios se 

vissem subitamente em excesso de endividamento, sem que, de 

facto, a sua dívida tivesse aumentado, isto por mero efeito 

“administrativo”. 

Ainda hoje há Municípios a serem penalizados, com retenções nas suas 

receitas, devido ao facto de não ter havido um mecanismo transitório 

para aplicação progressiva das novas normas, como a ANMP então propôs. 

 

4.2.2.   Efeito da redução de receitas 

Entretanto, os novos limites de endividamento (líquido e de médio e 

longo prazos) passaram a ter por referência um conjunto das 
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principais receitas municipais. Ora, com a situação que foi descrita nos 

pontos anteriores, veio a verificar-se que, por efeito de diminuições de 

receitas, houve Municípios que também passaram a exceder limites de 

endividamento, sem que este tivesse aumentado. 

 

 

A situação atual está a obrigar diversos Municípios a recorrer aos 

mecanismos de saneamento e reequilíbrio financeiros, como forma de 

poderem regularizar as dívidas atrasadas a fornecedores e proceder à 

consolidação de endividamento líquido. 

4.2.3.   Exceções aos limites de endividamento 

Dificuldades sucessivas ― espera-se que ultrapassadas ― foram sendo 

encontradas com as excepções aos limites de endividamento para 

obras cofinanciadas pelo FEDER ou FC. 

A ANMP teve oportunidade de demonstrar (com o apoio da Deloitte, SA ― 

vide em anexo) que tais exceções aos limites de endividamento não 

contribuem para o aumento do défice público. Isto verifica-se devido 

às receitas fiscais geradas ― IVA, IRC, IRS, TSU ―, bem como às despesas 

sociais que deixam de acontecer por esta via, nomeadamente subsídios de 

desemprego, rendimento social de inserção, etc… 

Tais empréstimos deverão assim ser sempre excepcionados dos 

limites de endividamento, porque não contribuem para o aumento 

do défice público, como a ANMP sempre defendeu*. 

 

4.2.4.   Necessidade de algumas alterações imediatas 

Deverão ser feitas algumas alterações (já acordadas com o Governo) à 

LFL, no que se refere ao endividamento, nomeadamente quanto aos 

prazos para operações de saneamento financeiro, à relação entre os 

empréstimos para saneamento financeiro e os antigos empréstimos 

(questões de coincidência temporal), bem como à classificação de 

Receitas Correntes (e a sua relação com Despesa). 

                                                           
*
A “ignorância qualificada” é sempre o maior constrangimento ao desenvolvimento de boas soluções 

legislativas. 
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Também a utilização a dar às retenções de receitas municipais 

deverá ser corrigida, passando a servir para, de forma consignada, 

contribuírem para a diminuição da dívida a fornecedores. 

 

 

 

4.3. IRS DOS MUNICÍPIOS DOS AÇORES E DA MADEIRA 

 

4.3.1.    A “nova” LFL (nº2/2007) veio trazer uma inovação perfeitamente 

dispensável, como a ANMP sempre referiu*, a qual só veio criar problemas 

aos Municípios ― a participação em montantes correspondentes até 

5% do IRS. 

Este valor não veio acrescer ao montante das transferências do O.E. 

(Participação nos Impostos do Estado ― PIE) que era praticado com a 

anterior LFL. Ao contrário, este valor ficou a fazer parte da nova PIE, 

constituindo mais um “critério de distribuição” entre os Municípios. 

Não se trata assim de uma verba “adicional” que os Municípios podem 

“oferecer” aos contribuintes, mas de uma parte integrante da sua receita, 

parte sem a qual teriam, a partir de 2007, ficado com uma redução na sua 

PIE de 2006. 

O argumento para a criação desta parcela da PIE foi o de aumentar a 

competitividade fiscal entre os Municípios. Mas o que está em jogo são, 

em geral, algumas dezenas de euros, motivo pelo qual ninguém vai 

residir ou trabalhar para outro Município. 

 

4.3.2.   Entre 2007 e o início de 2009, esta transferência foi processada regularmente 

para todos os Municípios. 

Porém, a partir de Março e até Dezembro de 2009, o Governo 

deixou de proceder à transferência para os Municípios dos Açores e 

da Madeira (30 Municípios). 
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Até hoje, (mais de dois anos depois) não se conhece um único documento 

oficial que justifique este abuso de poder*. 

O O.E./2010, aprovado pela Assembleia da República, incluiu uma norma 

explícita para assegurar esta transferência para aqueles 

Municípios, bem como uma outra para a transferência dos 10 meses 

em falta, referentes a 2009. 

O Governo cumpriu de Janeiro a Novembro de 2010, tendo subitamente 

deixado de transferir, em Dezembro do mesmo ano. Não pagou nada dos 

10 meses de atraso de 2009. 

Quer isto dizer que aqueles 30 Municípios têm hoje em dia uma dívida do 

Estado de cerca de 20 milhões de euros (correspondentes a 10 meses de 

2009, mais um mês de 2010 e 6 meses de 2011 ― 17 meses) de ausência de 

transferências. 

 

 
 

Para alguns destes Municípios, o peso destas transferências no conjunto do 

PIE é significativo, chegando a cerca de 30%, o que causa problemas 

financeiros e de gestão gravíssimos a 30 Municípios portugueses 

que deixaram de ser “iguais” aos restantes 278 do Continente. 

 

                                                           
*
A “ignorância qualificada” é sempre o maior constrangimento ao desenvolvimento de boas soluções 

legislativas. 
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4.3.3.   Não se deverá ficar à espera dos resultados das acções judiciais interpostas 

por Municípios Açorianos e Madeirenses, embora se saiba que as decisões, 

já tomadas pelos Tribunais, dão razão aos Municípios. 

É absolutamente indispensável que uma das primeiras medidas do novo 

Governo seja a regularização desta situação com os Municípios 

Açorianos e Madeirenses, correspondendo à assunção de 

responsabilidades de Estado. 

 

 

4.4. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO 

 

4.4.1.   A Reforma da Tributação do Património, em 2003, veio introduzir 

algumas novas soluções que diminuíram as injustiças fiscais tradicionalmente 

apontadas ao anterior regime, baseado na tributação do rendimento 

presumível. 

Passou a haver avaliação de prédios urbanos com base em critérios 

objectivos, e aproximando o valor patrimonial tributário do valor 

de mercado. 

Entre finais de 2004 e a atualidade foram avaliados perto de 4 milhões de 

prédios urbanos ― os novos e os que foram transaccionados, faltando 

reavaliar os prédios anteriores a 2004 que não foram 

transaccionados desde aí. 

 

4.4.2.    A evolução da cobrança de receitas de IMI e IMT nos últimos anos 

foi referida atrás. 

Sinteticamente traduz-se num aumento progressivo e “normal” de IMI, 

tendo em conta os novos prédios e o natural fim de prazos de isenções, 

havendo simultaneamente tendência para que os Municípios procedam à 

redução das taxas aplicadas, de ano para ano. 

Já o IMT teve um comportamento de grande irregularidade, resultante 

da crise económica e financeira, estando, em Abril de 2011, no nível mais 

baixo de sempre. 
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No conjunto do IMI e IMT, regista-se uma redução de 9,5% na receita 

entre 2007 e 2010, que acresce ás perdas na PIE, referida anteriormente. 

Esta redução conjunta de 9,5% corresponde a um crescimento de IMI 

em 10,5%, com uma quebra de IMT de 30%. 

 

4.4.3.   Dentro destas tendências nacionais de evolução do IMI e IMT, 

escondem-se, porém, algumas variações regionais que são relevantes, 

havendo que destacar que: 

a) Entre 2007 e 2010, para um crescimento nacional de IMI de 

10,5%, verifica-se que: 

-  Évora é o único distrito que desce (-2,6%);  

-  Faro é o que menos cresce (+2,1%). 

-  Portalegre, Porto, Santarém e Viana do Castelo crescem 

abaixo da média nacional (8%, 6,9%, 6,4% e 6%, 

respectivamente); 

-  os maiores crescimentos registam-se nos Açores, Coimbra, 

Madeira, Bragança, Guarda, Beja, Castelo Branco, Viseu e 

Aveiro (23,9%, 20,9%, 18,3%, 17,4%, 16,2%, 15,6%, 14,7%, 14,2% e 

13,9%, respectivamente); 

b) Entre 2007 e 2010, para uma nova quebra nacional da receita de 

IMT, de 30% verifica-se que: 

-  todos os Distritos e Regiões Autónomas reduzem a 

receita; 

-  os que menos perdem são os Açores, Porto, Madeira e Braga 

(-6,5%, -14,9%, -17% e – 17,7%, respectivamente); 

-  os que mais perdem são Faro, Évora, Beja, Santarém, Leiria e 

Castelo Branco (-55,6%, -52,1%, -42,6%, -41,4% e -37,3%, 

respectivamente); 

c) Deve ser salientado, pela sua gravidade extrema, o caso do Algarve, 

onde se regista, entre 2007 e 2010: 

-  crescimento de IMI de 2,1% (2 milhões de euros), contra a 

média nacional de 10,5%; 

-  redução de IMT de 55,6% (89 milhões de euros); 
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-  redução do conjunto de IMI+IMT em 87 milhões de euros; 

- mais especificamente, em redução de IMT, os casos dos 

Municípios de Albufeira (-20 milhões de euros), Faro (-3,2 

milhões de euros), Lagoa (-6 milhões de euros),Lagos (- 11 

milhões de euros ), Loulé (-27 milhões de euros), Portimão 

(-8 milhões de euros), Silves (-2,5 milhões de euros), e Vila 

Real de Santo António (-2 milhões de euros); 

-  as quebras percentuais, em IMT, dos Municípios de 

Albufeira, (72,3%), Aljezur, (70,2%), Lagos, (65%), 

Loulé, (57.1%), Vila do Bispo, (57%), Portimão, (53,3%), 

Lagoa, (50,9%)  Alcoutim, Faro, S. Braz de Alportel, Silves e 

Vila Real de Santo António 49%, 46,6%, 46,6%, 46,6% e 44,6%); 

-  O Município de Monchique é o único onde há um crescimento de 

IMT, de 2,9% (11 mil euros); 

-  Os Municípios algarvios acumulam estas reduções 

assustadoras, com cortes de 5% na Participação nos Impostos 

do Estado, em cada ano desde 2007, por via da aplicação da Lei 

de Finanças Locais, para além de serem afectados, como os restantes 

do país, pelas reduções resultantes do MdE com o FMI, BCE e CE; 

-  a estes Municípios acresce ainda  o facto de o POR Algarve não ter 

quase verbas do QREN, devido ao “efeito estatístico” que 

colocou o Algarve em “phasing-out”, ao inverso da Andaluzia, em 

que Sevilha, Málaga, Huelva ou Cádiz estão em Região de 

Convergência . 

- este conjunto de situações ― quebras de 50% dos impostos sobre o 

património, perda de Participação nos Impostos do Estado de 

cerca de 30% e quase ausência de Fundos Comunitários, 

obrigam a que os Municípios algarvios tenham de ter uma muito 

especial atenção, no plano nacional. 

d) Verifica-se, entretanto, que de 2009 para 2010, apenas nos distritos 

de Aveiro, Braga, Lisboa e Porto houve crescimentos de IMT, em 

relação a 2009, embora correspondentes a apenas cerca de 
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metade das perdas registadas em 2008 ― isto significa uma ainda 

maior “litoralização” deste imposto. 

 

4.4.4.   A ANMP propôs ao Governo e à Assembleia da República, em finais 

de 2010, que fosse aprovado normativo para a urgente reavaliação de 

conjunto dos prédios urbanos ainda não reavaliados, durante o ano 

de 2011. Porém, lamentavelmente, tal proposta não foi adoptada pelo 

Governo, nem aprovada pela Assembleia da República. 

 
4.4.5.   O recente Memorando de Entendimento (MdE) com o FMI, o BCE e a CE 

veio retomar esta proposta da ANMP, proposta que, aliás, foi 

apresentada pela delegação da ANMP em reunião com a “Troika”. 

O MdE aponta para a execução desta reavaliação em 2012, para 

produzir efeitos na receita de 2013, enquanto que neste ano seriam 

reduzidas significativamente as isenções de IMI, com efeitos na receita 

de 2012. Estas medidas provocarão aumentos de receita de 250 milhões 

e 150 milhões de euros) respectivamente (dados de MdE) 

Entretanto, há que referir que a redução de IMT é contraditória com a 

dinamização do mercado de arrendamento, com que a ANMP está de 

acordo. 

 

4.4.6.   O aumento de receitas que venha a ser originado pelas reavaliações 

patrimoniais e pelas reduções de isenções deverá ser consignado à 

redução da dívida a fornecedores de cada Município, por ordem 

cronológica, contribuindo assim para a consolidação orçamental das 

autarquias. 

 

4.5. DERRAMA 

 

4.5.1.   A “nova” LFL (nº. 2/2007) alterou a forma de cálculo da Derrama, 

que deixou de estar referida ao IRC para passar a reportar-se ao 

lucro das empresas. 
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 Esta alteração já se revelou, contrariamente ao que o Governo sempre 

transmitiu à ANMP*, geradora de menores receitas municipais, como 

ressalta da comparação entre as evoluções das cobranças de IRC e da 

Derrama. 

 Tratou-se pois de mais uma medida para restringir as receitas 

municipais, ainda por cima sendo que ― tudo parece indicá-lo ― tal 

resulta da diminuição de receitas provenientes de grandes 

empresas e não de PMEs*. 

 

4.5.2.   Entretanto, os Municípios continuam sem ter acesso aos dados da 

liquidação e cobrança que lhes respeitam, apesar das diligências 

sucessivamente efectuadas pela ANMP para ultrapassar o invocado 

problema do sigilo fiscal. 

 Os Municípios podem ter o mesmo compromisso que os Serviços de Finanças 

no respeito pelo sigilo fiscal, sendo que a informação em causa respeita a 

receitas que são municipais e sobre as quais têm de ser tomadas 

decisões, nomeadamente a fixação de taxas. 

 Esta atitude deve ser entendida como mais uma absurda desconfiança 

da Administração Central.  

 Há que evitar que impostos que são receitas municipais e que não 

tenham sido cobradas, possam prescrever, como vem acontecendo. 

 

4.5.3.   Os dois anteriores Secretários de Estado dos Assuntos Fiscais 

comprometeram-se com a ANMP em realizar um estudo comparativo 

para procurar encontrar forma de corrigir os problemas provocados 

pela nova Lei. Porém, nenhum deles veio a cumprir o prometido. 

 

4.5.4.   Matéria ainda por resolver é a que se refere à Derrama dos Municípios 

onde há centros electroprodutores.  

A ANMP, no âmbito da sua Secção de Municípios com Barragens, tem vindo a 

desenvolver trabalhos tendo em vista a definição de um critério mais justo de 

                                                           
*
 A “ignorância qualificada” é sempre o maior constrangimento ao desenvolvimento de boas soluções 

legislativas 
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distribuição da Derrama pelos Municípios afectados pela instalação de centros 

electroprodutores. 

O atual modelo, assente na massa salarial, não considera o impacto que a instalação 

desses centros tem numa vasta área onde o mesmo tem influência. Também não tem 

em consideração os efeitos da implantação dos centros electroprodutores e os 

rendimentos gerados nos Municípios pelos quais a albufeira se expande. Não tem 

ainda em consideração a incidência negativa que a intransmissibilidade dos terrenos, 

afectos aos aproveitamentos, representa para cada Município. 

Refira-se que a Lei das Finanças Locais prevê, no seu artigo 14.º, a possibilidade de 

utilização de outros critérios para distribuição da Derrama, no caso de 

empresas cujo volume de negócios resulte em mais de 50% da exploração de 

recursos naturais, estando esse artigo por regulamentar. 

A ANMP desenvolveu assim novos critérios associados à área inundada e à 

riqueza produzida. Propõe-se uma metodologia de distribuição que, mantendo a 

lógica da massa salarial, assenta agora, também, na lógica do “benefício” (apurado 

recorrendo ao indicador “área” e ao indicador “riqueza” compreendendo este, por 

sua vez, duas chaves de repartição.― “potência” e “energia”). 

A parcela imputada ao indicador “área” seria repartido pelos centros produtores 

hidroeléctricos e pelos centros produtores termoeléctricos, em função da área 

inundada e da área ocupada pelas instalações, no primeiro caso, e em função da 

área ocupada pelas instalações, no segundo caso. Com este indicador pretende-se 

ponderar a incidência negativa que representa, para cada Município, a 

intransmissibilidade dos terrenos afectos aos aproveitamentos hidroeléctricos, 

(incluindo os submersos nas albufeiras), e às centrais termoeléctrica. 

Por sua vez, o efeito positivo de geração de riqueza seria ponderado através dos sub-

indicadores “riqueza-potência” e “riqueza-energia”. O primeiro sub-indicador toma 

como referência o peso da potência proporcionalmente alocável a cada um dos 

centros electroprodutores. O segundo indicador considera a proporção da repartição 

de cada um dos centros electroprodutores, relativamente ao peso relativo da energia 

que cada um dos centros produz, em ano médio, na energia total susceptível de ser 

produzida. 

Assim, a ANMP entende que a distribuição da Derrama pelos Municípios em 

cuja área se localizam centros electroprodutores deverá obedecer aos 

seguintes critérios: 
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1. 25% de acordo com critério associado à massa salarial; 

2. 75% de acordo com critério associado, quer ao impacto do centro no território 

municipal, quer à riqueza aí produzida, a saber: 

 

2.1. 50% ― área inundada (impacto) 

2.2. 50% ― riqueza produzida 

2.2.1.      25% ― potência instalada 

2.2.2. 25% ― energia produzida 

 

4.6. RENDAS DOS CENTROS ELECTROPRODUTORES 

 

Os Municípios cuja circunscrição geográfica se encontra abrangida pelas áreas de 

influência dos centros electroprodutores deverão ter direito a uma renda anual a 

pagar pelas entidades que, em cada momento, realizem a respectiva exploração industrial. 

O pagamento dessa renda deverá ter por principal objectivo compensar as populações pelo 

impacto e aspectos negativos da atividade industrial causados no respetivo território. 

Alterações legislativas, verificadas nos últimos anos, determinam a necessidade de atualizar o 

quadro legal que rege esta matéria (Decreto-Lei n.º 424/83 de 6 de Dezembro). 

Por outro lado, a ANMP considera imperioso introduzir em todo o sistema de cálculo e de 

distribuição das rendas, mecanismos justos e equitativos entre os Municípios afetados, 

dando ênfase à área ocupada mas, também à riqueza que localmente é 

produzida, em prol de todo o País. 

Propõe assim a ANMP – na sequência de aprofundados estudos que envolveram 

inúmeras simulações – a adoção de um critério racional mais justo para todas 

as partes envolvidas, assente numa nova fórmula de cálculo do montante 

global da renda a distribuir pelos Municípios, bem como novos critérios para 

distribuição desse montante. O montante global a distribuir deverá ser calculado 

na base de 2,5% dos resultados operacionais obtidos pelos centros 

electroprodutores de cada entidade exploradora, devendo a distribuição do 

montante apurado obedecer à área de influência do centro electroprodutor e à 

riqueza produzida localmente (tendo esta em conta dois critérios: potência 

instalada e energia produzida). 

A proposta da ANMP permitirá, para os Municípios em cuja área de circunscrição se 

localizem os centros electroprodutores, aumentos de receita na ordem dos 950%. 
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4.7. QREN 

 

4.7.1. QREN – o Arranque 

 
O QREN, ― Quadro de Referência Estratégico Nacional ― proposto pelo 

Estado Português e aprovado pela Comissão Europeia, surgiu como importante 

instrumento de apoio ao desenvolvimento do país para o período 

2007/2013, na sequência do QCA III, embora com notórias diferenças estruturais. Tal 

como o seu antecessor, faculta o acesso a meios financeiros para o apoio a Portugal 

― na sua condição de país integrado no pelotão daqueles cujos indicadores de 

desenvolvimento se encontram abaixo da média europeia ―, através de 

instrumentos comunitários específicos para o efeito como: o FEDER, o Fundo de 

Coesão e o Fundo Social Europeu. Num quadro de dificuldades de natureza 

financeira, o QREN constitui-se assim como a grande oportunidade de financiamento 

ao investimento. 

Para além dos Programas Nacionais Temáticos, coordenados e geridos pela 

Administração Central do Estado, o QREN considerou um conjunto de Programas 

Regionais, por cada NUTS II, assumindo particular relevância os denominados 

Programas da Convergência (Norte, Centro e Alentejo) onde os indicadores 

de desenvolvimento económico e social justificaram a afectação de recursos mais 

elevados. O Algarve e Lisboa, porque com indicadores um pouco mais favoráveis à 

luz dos critérios da UE, usufruem de apoios bastante inferiores, o que suscitou e 

suscita situações menos justas no acesso dos Municípios aos apoios comunitários, 

alguns dos quais, embora inseridos naquelas NUT II, não deixam de ter indicadores 

de desenvolvimento dos mais baixos da Europa. 

Os Municípios são reconhecidos como beneficiários da generalidade dos Programas 

Operacionais, quer sejam os Nacionais/Temáticos ou os Regionais. Contudo, é notória 

a pouca preponderância daqueles nos P.O. Temáticos sendo mesmo diminuta no 

POPH e no POFC. No POVT, apesar de potenciais beneficiários em Eixos cujas 

tipologias de investimento se inscrevem dentro do quadro legal de atribuições e 

competências das autarquias, as oportunidades para a apresentação de 

candidaturas pelos Municípios e/ou as parcerias que integram, para a promoção de 
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projectos de relevante interesse e impacto regional, têm estado manifestamente 

aquém das expectativas. 

Por outro lado, a acentuada diminuição da participação dos Municípios nas 

receitas do Estado, associada ao aumento dos encargos de funcionamento a 

que novas infra-estruturas e equipamentos muito naturalmente obrigam, a 

par da assunção de novas responsabilidades sem a contrapartida financeira 

adequada, impedem os Municípios de efetuar investimento com recurso às receitas 

próprias. Assim, o apoio comunitário ao investimento municipal, tornou-se 

uma das parcelas mais expressivas das receitas de capital, para o 

desenvolvimento de projectos prioritários nos diferentes domínios de intervenção 

municipal, de inquestionável interesse e alcance social. 

O modelo de gestão dos Programas Temáticos, lamentável e erradamente, não 

considerou, ao invés dos POR, uma presença municipal nos órgãos de 

direcção. Na gestão dos POR, onde os Municípios têm uma justa presença ― 

competindo à ANMP a designação de dois dos cinco elementos que compõem 

as Comissões Directivas de cada (um executivo e outro não executivo), nos PO de 

Convergência ―, é já hoje possível verificar a utilidade da intervenção 

municipal, não obstante o modelo híbrido da Autoridade de Gestão e a, até aqui, 

impossibilidade de, em Lisboa e Algarve, haver membros executivos para além da 

presidência. 

O arranque do QREN ocorreu em circunstâncias muito particulares, sendo de 

realçar a sobreposição com o encerramento do QCA III (com as mesmas 

estruturas de apoio técnico), a complexidade excessiva da regulamentação dos 

programas e a adopção de opções estratégicas inadequadas à realidade das 

regiões. De facto, optou-se por privilegiar a competitividade e inovação e, por 

isso, mesmo nas regiões da Convergência, a coesão social e territorial perdeu 

importância. Foi evidente o objectivo de alavancar um forte investimento com 

a adopção de taxas médias de co-financiamento na ordem dos 60%, não sendo 

levada em conta a forte descapitalização dos potenciais promotores ― quer 

os públicos quer os privados ―, cada vez mais agravada. 

Condicionou-se o acesso aos apoios, por via da obrigatoriedade da criação de 

instrumentos estratégicos integradores, concebidos ao abrigo de visões 

académicas, de programas e acções cuja pertinência então se admitiu, mas que, 
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num quadro de dificuldades de natureza diversa, acabaram por revelar-se como 

instrumentos constrangedores à boa e eficaz execução do QREN. Os 

Programas de Acção e os Planos Estratégicos, na denominada Política de 

Cidades, os Documentos de Enquadramento Estratégicos no Ciclo Urbano 

da Água, e até os PTDs ― Programas Territoriais de Desenvolvimento, estes 

numa menor escala, ilustram bem a situação. 

Enfim, na prática houve um biénio de arranque, onde pouco se realizou, com 

excepção dos investimentos no parque escolar. Foram três anos de burocracia, 

empates, indefinições, angústias financeiras e um quase desespero que se instalou no 

seio das entidades que haviam depositado fortes esperanças na concretização dos 

projectos que entretanto preparavam. Contrataram-se muitos programas e 

operações, fizeram-se demasiadas cerimónias e anúncios, mas concretizou-se 

pouco. 

 

4.7.2. A Contratualização 

 

Paralelamente, ao abrigo e na observância de um novo quadro legal sobre 

associativismo municipal, decorreu o processo de constituição das novas 

Comunidades Intermunicipais, com base territorial nas NUTs III. Foram os 

Municípios a responder, associados, organizada e voluntariamente ao desafio da 

Contratualização, ao subscrever em Dezembro de 2008, com a então tutela do 

QREN – o MAOTDR, Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Regional ―, os Contratos de Delegação de Competências com 

Subvenção Global. Alocaram-se aos Municípios entre cerca de um quarto e de 

um terço das dotações de cada POR, cuja responsabilidade de gestão 

caberia parcialmente às novéis Comunidades Intermunicipais e Áreas 

Metropolitanas, com recurso a jovens equipas técnicas, especialmente formadas 

para as funções de apreciação e acompanhamento das candidaturas municipais, 

enquadradas e/ou previamente sinalizadas nos PTDs, em cooperação com as 

Autoridades de Gestão de cada POR. 

Uma dezena de meses passados e eram já visíveis os primeiros sinais na execução do 

QREN, se bem que ainda a níveis insuficientes, pelos constrangimentos do próprio 

processo, onde sobressaem a elevada complexidade e burocracia impostas nas 
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“Descrições dos Sistemas de Gestão e Controle dos POR”, bem como a rigidez 

das disposições do também novo Código da Contratação Pública. Acresce que, 

quer as Auditorias das entidades competentes ― com destaque para a IGF ―, 

quer o TC, intervêm com interpretações de tal forma zelosas que acabam por 

acrescentar ― mais que legalidade ou transparência aos atos ― burocracia, mais e 

mais burocracia. Estas instituições têm prestado um péssimo serviço ao país, 

entravando e complicando os processos de investimento, atrapalhando, 

mais do que fiscalizando. 

Naturalmente que, com o aparecimento da violenta crise económica e financeira 

que então começou a varrer as economias a nível internacional, o QREN ganhou 

novos contornos, dir-se-á mesmo que uma nova importância para o apoio a 

regiões e economias mais débeis. Tornou-se óbvio para o Governo aquilo que 

a ANMP vinha prenunciando, isto é, a necessidade de reorientar objectivos, 

de simplificar procedimentos, de atender à real capacidade financeira do 

país e dos promotores e, entre outras, também a necessidade de se 

aumentarem as taxas de co-financiamento ― medidas sem as quais o país 

correria o risco de terem de ser devolvidos fundos, já de si parcos, para a correção das 

assimetrias regionais e para o apoio às empresas e ao emprego. 

 

4.7.3. O Primeiro Memorando de Entendimento 

 

Chegados ao final de 2009, estava feito e consolidado um primeiro diagnóstico 

e foram criadas as condições para que o Governo e Autarquias acordassem as 

medidas que a situação exigia. Como corolário do então diagnosticado, acordou-se o 

Primeiro Memorando de Entendimento entre o Governo e a ANMP, com o 

objectivo de promover a execução dos investimentos de iniciativa municipal no 

QREN, documento subscrito em cerimónia pública, no dia 9 de Março de 2010, 

pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente do Conselho Directivo da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses. 

O Memorando integrou um conjunto de 18 Iniciativas, das quais se destacam:  
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- a criação do “Balcão Permanente”, com a possibilidade de 

apresentação de candidaturas em contínuo;  

- o aumento das taxas de co-financiamento para 80%;  

- o aumento dos limites de financiamento aos Centros Escolares;  

- a flexibilização da utilização das dotações contratualizadas;  

- a simplificação dos procedimentos;  

- a institucionalização de troca de informação e de encontros 

regulares entre, o Secretário de Estado, a Coordenação do QREN, a 

ANMP e as CIMs. 

 

Todavia, aparentemente por dúvidas e reservas da CE, veio a ser questionado o 

modelo de funcionamento quanto ao processo de decisão na 

Contratualização. Como consequência, tiveram de ser avocadas pelas AG algumas 

das competências anteriormente delegadas nas CIMs, particularmente no respeitante 

à aprovação de candidaturas e à validação de despesa, o que implicou uma 

alteração no relacionamento das EAT - Estruturas de Apoio Técnico das CIMs, com os 

Secretariados Técnicos nos POR, dando lugar à aprovação de complementos às 

descrições dos “Sistemas de Gestão e Controle” Assim se criou um novo modelo 

de funcionamento conforme à aludida avocação, com inequívoca segregação de 

funções entre os diferentes intervenientes no processo, tanto nas EATs das CIMs como 

nas AG. Recorde-se e tenha-se presente que o aclarar de todo este processo esteve 

também muito relacionado com o problema da certificação de despesa, que 

corria nas CIMs, o que condicionava os fluxos financeiros de Bruxelas para pagar 

despesa municipal na Contratualização. 

O Primeiro Memorando de Entendimento assinala não somente o início de um 

novo ciclo no relacionamento entre a ANMP e a tutela do QREN, o MEID – 

Ministério da Economia, Industria e Desenvolvimento, através da Secretaria de 

Estado da Industria e Desenvolvimento, ― mas também, e principalmente, o 

reconhecimento de que os Municípios constituem um parceiro indispensável 

para o desenvolvimento local e regional, cujo papel na execução do Quadro de 

Referência Estratégica Nacional é imprescindível, acautela e protege o interesse 

nacional. 

Tomando por base os elementos de monitorização mensal e trimestral de cada POR, 

numa análise comparativa no período de 2008/2011, facilmente se conclui quão 
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determinante é o papel das Câmaras Municipais, assegurando só por si, 

metade do compromisso. 

 

 
Nota: 
- PORs do Norte, Centro, Alentejo e Algarve; 
- Não foi possível obter valores do POR Lisboa 
 

Também quanto à execução, os Municípios registam uma realização física (que se 

infere da análise dos pedidos de pagamento) superior a 50% do conjunto da 

realização dos POR. 

 

 
Nota: 
- PORs do Norte, Centro, Alentejo e Algarve; 
- Não foi possível obter valores do POR Lisboa 
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Verifica-se também que as empresas privadas, apesar do elevado compromisso nos 

PORs, revelam grandes dificuldades na execução. Constata-se ainda que o Estado ― 

Administração Central ― tem dificuldades no compromisso, apenas assegurando 

uma pequena parte do total das dotações, dificuldades sobremaneira acrescidas na 

execução onde o seu contributo não é significativo. 

 

4.7.4. O Segundo Memorando de Entendimento 

 

O balanço efectuado, decorrido um ano sobre a aplicação do Primeiro 

Memorando e da reflexão nos encontros conjuntos, concluiu pelo carácter positivo 

do conjunto das medidas adoptadas e da utilidade do diálogo e trabalho 

conjunto desenvolvidos. Mas concluiu-se igualmente que muito haveria ainda 

a fazer, que novas medidas se impunham face ao agravar da crise, medidas que 

teriam de aprofundar a simplificação dos procedimentos, dar mais 

celeridade aos processos, manter e até reforçar as taxas de co-

financiamento, ajustar os programas à dura realidade do momento e atender 

a novas prioridades, onde a coesão social e territorial emerge com maior 

relevância. 

Neste quadro surge, o Segundo Memorando de Entendimento que consignaria 

um conjunto de dezasseis Iniciativas para responder à nova situação decorrente 

do balanço efectuado à aplicação do anterior. Veio a ser assinado a 10 de 

Fevereiro de 2011, e, no seu preâmbulo, reafirma o reconhecimento da 

“importância dos Municípios na gestão e execução de uma importante 

parte dos fundos comunitários disponíveis no QREN e o seu papel 

estratégico nas políticas públicas de desenvolvimento, crescimento e 

emprego” e acrescenta que “a aceleração do investimento de iniciativa 

municipal permanece essencial para a execução global do QREN e para o 

esforço de modernização do país”. 
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Nota: 
- PORs do Norte, Centro, Alentejo e Algarve; 
- Não foi possível obter valores do POR Lisboa 

 

Das Iniciativas acordadas importa realçar: 

 

―  a manutenção da aplicação da taxa de co-financiamento em 80%, 

estendendo o princípio ao POVT, no Ciclo Urbano da Água;  

―  a bonificação, para 85%, da despesa apresentada em 2011;  

―  o apoio à contrapartida pública nacional através do Empréstimo 

Quadro – BEI, no âmbito do QREN; 

―  a manutenção da figura do “Balcão Permanente”; 

―  a revisão de prazos e procedimentos na gestão das candidaturas; 

―  a criação de uma Bolsa de Mérito à Execução; 

―  a reprogramação nos PO, dando relevância à simplificação na Política 

de Cidades e à transferência entre Programas, de algumas elegibilidades. 

 

No seguimento da operacionalização das Iniciativas do 2º Memorando foram 

sucessivamente aprovados em CMC ― Comissão Ministerial de Coordenação, 

com a participação da ANMP, os vários normativos que conferem legalidade às 

decisões políticas, das quais se realçam: 

 

― as alterações aos Regulamentos Específicos, para a aplicação das 

novas taxas de co-financiamento, de 80% e 85% para a despesa 
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apresentada em 2011, acompanhadas de uma ligeira melhoria nos 

apoios ao Algarve e a Lisboa; 

― a manutenção do alargamento da aplicação destas taxas aos parceiros 

dos Municípios na Política de Cidades, bem como às operações 

comparticipadas maioritariamente pelos Municípios na 

contrapartida nacional; 

―  a abertura de candidaturas ao Empréstimo Quadro do BEI; 

― a constituição da Bolsa de Mérito (se bem que ainda a título provisório, 

mas viabilizando o acesso à mesma, ainda no primeiro semestre, para os 

promotores que reúnam os requisitos para o efeito); 

― o desbloqueamento dos processos pendentes na Regeneração 

Urbana e a aprovação de nova e simplificadora regulamentação 

para a Política de Cidades. 

 

4.7.5. A Reprogramação dos Programas Operacionais Regionais 

 

O processo de Reprogramação avançou, tendo sido aprovadas as propostas 

submetidas às Comissões de Acompanhamento de todos os PORs. Apesar de se tratar 

de Reprogramações limitadas a ANMP revê-se no essencial das opções 

consagradas nas mesmas, não obstante a opinião desfavorável que 

manifestou em relação a situações pontuais, como o insuficiente reforço 

dos POR ou a transferência de elegibilidades do POVT para os POR das 

EB2,3, acompanhada dos encargos financeiros anteriormente assumidos. 

 

A ANMP acordou na reorganização dos POR, com a reestruturação operada 

nos Eixos, reduzindo-os e arrumando as diferentes tipologias de investimento nos 

domínios da “Competitividade, Inovação e Conhecimento” da “Qualificação 

e Valorização do Espaço Regional”; e da “Coesão Local e Qualificação dos 

Espaços Sub-Regionais”. Embora os Municípios sejam beneficiários da 

generalidade dos regulamentos de cada Eixo (excepto no Sistema de Incentivos) irão 

ser beneficiários proeminentes naquele último domínio, cujas dotações 

correspondem, nos diferentes POR, a mais de um terço da dotação global de 

cada um. 
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A ANMP apoiou também a consagração da taxa média de 85% nos POR 

(convergência) ao invés dos anteriores 60%, reforçando a capacidade dos promotores 

para investir, bem como as melhorias possíveis nos POR do Algarve e de 

Lisboa. 

Nas transferências de elegibilidades entre PO, foram particularmente positivas as 

transferências do SAMA - Modernização Administrativa, para o POFC, e do 

Ciclo Urbano da Água, para o POVT.  

Em relação a esta última, deverá finalmente cessar a longa e penosa caminhada dos 

projectos de águas e saneamento, não só pela integração da tipologia num único 

Programa, co-financiada agora pelo Fundo de Coesão, mas também pela 

anunciada alteração ao Regulamento específico que venha a consagrar a 

eliminação da obrigatoriedade do DEE – Documento de Enquadramento 

Estratégico, na sequência de diligências da ANMP junto do MAOT, em coordenação 

com os diferentes PO. O POVT disponibilizou-se para agilizar o processo de 

transferência das operações pendentes nos POR, cuja aprovação, na generalidade 

dos casos, ocorreu nos últimos três meses. 

São interessantes as elegibilidades transferidas do POPH - equipamentos 

sociais, e do POVT ― equipamentos e infra-estruturas desportivas, para os 

POR, embora suscitem alguma preocupação, face à eventual insuficiência de 

dotações. 

 

4.7.6. QREN – Tarefas Prioritárias e Novas Medidas 

 

Apesar do balanço positivo que a ANMP faz do último período de 

desenvolvimento do QREN, a fortíssima crise que continua a assolar o país, com as 

enormes dificuldades financeiras que acarreta devido, também, a debilidades 

económicas estruturais instaladas, determina que proximamente, o novo Governo 

tenha de equacionar a adopção de novas medidas que minimizem os impactos 

negativos que o MdE, com o FMI, o BCE e a CE impõe ao Estado e aos Municípios. 

Assim, a ANMP manifesta o entendimento que as principais tarefas a 

desenvolver, nos próximos meses, passam pela execução das candidaturas 

aprovadas, o que constituirá uma das primeiras prioridades em que os 

Municípios portugueses se irão empenhar. 
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Paralelamente, a ANMP irá apostar de forma intensa e estruturada no processo de 

planeamento da “Estratégia 2020” em dois vectores ― contribuindo para as 

definições, a nível nacional, das prioridades da afectação dos recursos 

financeiros, e das opções para o financiamento de projectos municipais e 

intermunicipais. 

Por outro lado, a ANMP tem como indispensável a adopção de um conjunto 

de medidas ― sem prejuízo doutras de carácter mais pontual ― de que se 

salientam as seguintes: 

 

a) Manutenção, em 2012, de taxas de co-financiamento não inferiores 

a 80%, as quais deverão chegar aos 95% para tipologias estratégicas no 

actual quadro de profunda crise, como os equipamentos educativos e 

sociais, o ciclo urbano da água e a regeneração urbana enquanto 

prémio à execução e sem pôr em causa a taxa média de 85% para cada 

Eixo; 

b) Aceleração do processo de alteração aos regulamentos específicos, 

numa lógica de simplificação, conforme decorre da aprovação das 

reprogramações dos POR; 

c) Desencadeamento do processo de revisão das “Descrições dos Sistemas 

de Gestão e Controle”, numa perspectiva de efectiva 

desburocratização dos processos; 

d) Ajuste ao Regime da Contratação Pública, numa perspectiva da 

simplificação e celeridade, sem prejuízo da transparência nos processos e 

de serem observadas todas as regras da concorrência, tal como o 

determinam as Diretivas Comunitárias aplicáveis; 

e) Simplificação do regime de excepcionamento no acesso ao crédito 

para apoio a projectos co-financiados no âmbito do QREN; 

f) Simplificação no processo de Visto pelo Tribunal de Contas; 

g) Adopção de medidas simplificadoras no processo de pagamento e 

validação das despesas, numa perspectiva de celeridade; 

h) Emissão de orientações específicas aos diferentes serviços da 

Administração Central que intervêm no processo de informação e/ou 

licenciamento de projetos candidatos no QREN, no sentido de 
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emitirem os respectivos pareceres ou títulos dentro de prazos curtos, 

conferindo a estes processos via verde – prioridade máxima; 

i) Reforço das estruturas de apoio técnico afectas aos PO e eliminação 

dos constrangimentos e autorizações prévias na contratação da aquisição de 

bens ou serviços pelas entidades que prestam assistência técnica aos 

Programas; 

j) Clarificação da gestão do QREN, na relação das Entidades Gestoras com 

as Entidades Beneficiárias e com as Autoridades de Certificação e de 

Auditoria, muito em particular com estas últimas – dado que, cada vez 

mais, as Autoridades de Gestão se veem constrangidas na tomadas de 

decisões sobre a gestão dos POs, com base em “possíveis interpretações” 

excessivamente zelosas dos auditores, algumas das quais já 

apresentadas em relatórios preliminares; 

k) Acompanhamento da gestão do Empréstimo Quadro – BEI, nova 

oportunidade de sustentabilidade financeira de investimentos, que vem 

reforçar os Fundos Comunitários, devendo ser usada com critério e com 

proporcionalidade às candidaturas apresentadas pelos Municípios; 

l) Aprofundamento das experiências de Parcerias formais/QREN, 

nomeadamente dos Grupos de Acção Costeira (PROMAR), das Redes 

Urbanas para a Competitividade e Inovação (POR) e dos Clusters e Pólos 

Tecnológicos (POFC) – dado o facto de a aposta assumida se encontrar em 

estágios de desenvolvimento rudimentares e de haver que seguir este 

caminho (das parcerias formais) para a gestão e utilização de Fundos 

Comunitários, no atual e no próximo Quadro de Fundos 2014/2020; 

m) Assegurar a presença de um vogal designado pela ANMP nas 

Comissões Diretivas dos Programas Operacionais Temáticos, bem 

como de um membro executivo nos POR de Lisboa e do Algarve; 

n) Exigir ao novo Governo a priorização e consolidação, dos trabalhos 

de Reprogramação, no mais curto espaço de tempo, do QREN e dos 

Programas Operacionais, com efetivos reforços dos POR, o que até aqui 

não foi possível (a não ser nos casos das eventualmente provenientes da 

transferência de elegibilidades entre POs, cujos montantes são 

manifestamente insuficientes para acudir a responsabilidades como sejam os 

apoios às EB2,3). A reprogramação proposta é uma tarefa essencial para a 
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reafectação dos recursos financeiros do QREN, para a reformulação 

dos objectivos de alguns POs, para a afectação de mais recursos 

financeiros aos Programas com mais capacidade de execução e a 

áreas de investimento prioritárias, procurando ultrapassar situações 

de incapacidade de utilização de Fundos que só podem conduzir à sua 

perda e devolução a Bruxelas; 

o) A reprogramação deverá ter como prioridades a Regeneração 

Urbana, o Ciclo Urbano da Água e a Educação; 

p) Associado ao processo de reprogramação, e enquanto medida para o curto 

prazo, a fixação/adopção de Orientações Comuns para as aprovações 

em regime de “overbooking”, com garantias de cobertura financeira por 

via da gestão dos saldos na execução, ou em sede de reprogramação, numa 

percentagem média da ordem dos 15% a 20%, por acréscimo da dotação 

global de cada POR, para tipologias estratégicas e socialmente prioritárias, e 

candidaturas com elevada maturidade. 

q) Reforçar a capacitação e intervenção das CIMs e Áreas 

Metropolitanas, como instrumentos fundamentais de intervenção sub-

regional, na articulação dos investimentos municipais. 

 

4.8. AS MEDIDAS IMEDIATAS NECESSÁRIAS  

 

No actual contexto de crise estrutural e conjuntural, e perante os problemas 

que o MdE com o FMI, BCE e CE colocam aos Municípios, algumas medidas 

deverão ser tomadas no curto prazo, durante o penúltimo trimestre de 2011. 

 

4.8.1. Alterações à LFL 

Assim, deverão ser imediatamente produzidas algumas alterações à LFL, 

já acordadas com o Governo, no sentido de: 

 

• não serem aplicadas aos Municípios, no primeiro ano de 

aplicação do plano de saneamento ou de reequilíbrio 

financeiro, as reduções de transferências previstas por 

situações de ultrapassagem de limites de endividamento ― 
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estando os Municípios a coberto de medidas tendentes à correcção da 

sua situação financeira, não se justifica que, simultaneamente, lhes 

sejam subtraídas verbas por causa dessa situação, agravando-a; a 

aplicação das retenções nos anos seguintes deverá depender do 

cumprimento do plano; 

• poderem ser utilizados, pelos Municípios respectivos, os 

montantes retidos das transferências orçamentais, para 

pagamento das dívidas mais antigas, contribuindo assim para a 

regularização da sua situação financeira, em vez de ficarem parados, 

sem utilização, no Fundo de Regularização Municipal (FRM); 

• poderem as receitas municipais, com excepções das que são 

consignadas, ser utilizadas como garantia dos empréstimos; 

• garantir que os empréstimos para ocorrer a recuperação de 

infraestruturas ou equipamentos, afectados por condições 

climatéricas ou sísmicas excepcionais, sejam excepcionados dos 

limites de endividamento, mesmo que não compreendidos em 

declaração de calamidade pública. 

 

4.8.2.  IRS para os Municípios dos Açores e Madeira 

Deverão ser imediatamente transferidas para os 30 Municípios dos 

Açores e da Madeira os montantes em dívida pela parcela da 

Participação nos Impostos do Estado equivalente a 5% do IRS, 

referente aos meses de Março a Dezembro de 2009, Dezembro de 2010 e 

todos os meses de 2011 (cerca de 20 milhões de euros). 

 

4.8.3. Boas práticas de redução de despesas 

Entretanto, deverão os Municípios aprofundar as múltiplas medidas 

de boas práticas de redução de despesas e rentabilização de meios 

e serviços, que vêm sendo reforçados desde 2009, nomeadamente através 

de: 
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• redução de despesas de pessoal em ajudas de custo, deslocações e 

estadias, trabalho extraordinário, utilização de telemóveis de serviço, 

etc… 

• redução de despesas com aquisição de serviços, nomeadamente 

em electricidade, combustíveis, material de escritório, comunicações, 

conforto, assessorias e consultadorias, etc… 

• redução de aquisição de maquinaria e equipamentos, bem 

como de veículos; 

• adiamento de obras municipais não cofinanciadas pelo 

FEDER/Fundo de Coesão; 

• informatização integrada dos procedimentos de controle 

interno e contabilidade; 

• contabilidade interna com imputação por centros de custos; 

• preferência na utilização de recursos técnicos internos na 

elaboração de trabalhos específicos (em vez de recurso a consultores 

externos); 

• estudo rigoroso da relação custo-benefício em relação a cada 

investimento programado; 

• centralização de compras ao nível das Comunidades 

Intermunicipais e Áreas Metropolitanas; 

• controle ativo dos consumos de energia eléctrica, incluindo a 

iluminação pública, tendo a maior atenção às condições 

estipuladas nos contratos de concessão do Município à EDP. 

 

4.8.4. Tributação do Património 

São necessárias medidas imediatas também no que se refere à tributação 

do património, nomeadamente: 

 

• avaliação dos prédios urbanos que ainda não a tiverem, de 

acordo com as regras do CIMI, e actualização do zonamento; 

• elaboração acelerada do cadastro da propriedade rústica. 
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4.8.5.    No plano do QREN, é indispensável não alterar o trabalho da 

simplificação e reprogramação já iniciado, no sentido de acelerar a 

execução dos investimentos municipais e intermunicipais. 

 

 

4.9. OUTRAS MEDIDAS A TOMAR 

 

Para além do conjunto de medidas imediatas que atrás ficaram referidas, será 

necessário preparar outras medidas, no último trimestre de 2011 e no ano 

de 2012. 

 

4.9.1.   A regularização dos poderes tributários dos Municípios, previstos na 

LFL e sucessivamente adiados, carece de ter desenvolvimentos que 

permitam adequar os instrumentos fiscais à gestão municipal. 

 

4.9.2.   As alterações efectuadas ao método de liquidação de Derrama vieram 

prejudicar os Municípios e as médias, pequenas e micro empresas, havendo 

que alterar o artº. 14º. da LFL, eventualmente com a readopção do 

sistema anteriormente em vigor. 

 
4.9.3.   Deverá ser assegurada a aprovação de uma redacção inequívoca para o 

articulado referente à transferência para os Municípios dos Açores e 

da Madeira dos montantes equivalentes a até 5% do IRS, por forma 

a evitar definitivamente os inacreditáveis e injustificados problemas criados 

àqueles Municípios, desde 2009. 

 
4.9.4.    As relações existentes entre os montantes em dívida e o conjunto de 

receitas municipais, que serve de base ao cálculo dos limites de 

endividamento, devem ser alteradas, tendo em conta a brutal redução de 

receitas verificada, colocando os Municípios em situação de excesso de 

endividamento, de forma “automática” e sem que tenha havido aumento 

real deste. 

 
4.9.5.   Deverão ainda ser flexibilizadas as normas de equilíbrio entre 

receitas e despesas correntes, dada a frequente impossibilidade de as 
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cumprir, face ao aumento das despesas correntes (apoios sociais) provocados 

pela situação de crise. 

Com o mesmo objectivo, devem ser flexibilizadas as regras de 

classificação de receitas correntes previstas na LFL. 

 

4.9.6.    Deverá ser definitivamente eliminada a necessidade da existência 

de Despacho do Ministro das Finanças para excepcionar dos limites 

de endividamento os empréstimos destinados a obras 

cofinanciadas pelo QREN, tendo em conta a demonstração já efectuada 

pela ANMP de que tal medida não contribui para o aumento do 

défice público. 

 

4.9.7.    Deverá ser revista a informação a prestar pelos Municípios à 

Direcção-Geral do Orçamento e à DGAL, por forma a simplificar e 

uniformizar o volume de dados solicitados às autarquias, rentabilizando o 

esforço efectuado na prestação de informação, sem perda dos objectivos a 

atingir. 

 
4.9.8.   Deverá ser estudada, de forma equilibrada, e tendencialmente 

consensual, uma nova solução para as Finanças Locais, no quadro de 

uma Lei com valor reforçado, tomando como ponto de partida, para o 

montante global, o nível de participação previsto na atual Lei (sem as 

reduções entretanto verificadas), respeitando a justa repartição dos 

meios financeiros públicos, constitucionalmente consagrada. 

A atual Lei, como a ANMP sempre referiu, se tem revelado inaplicável, 

não tendo aliás ainda funcionado em pleno num único ano, desde a sua 

aprovação. O principal princípio a respeitar deverá ser a justa repartição 

dos meios financeiros públicos, constitucionalmente consagrados.  

 

 

 


