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XIX Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses 

Sessão de Abertura 

 

 

Uma palavra inicial para Suas Excelências o Senhor Vice-Presidente da Assembleia da 

República, e Secretário de Estado da Administração Local – que nesta oportunidade, 

quero continuar a considerar como um nosso Colega, defensor do Poder Local -, para 

deixar afirmada a nossa expressão de gratidão e reconhecimento por presenças que 

muito honram os Municípios Portugueses. 

 

Coimbra, sede histórica da ANMP, recebe hoje os Municípios Portugueses reunidos em 

Congresso Nacional. 

 

E recebe-nos com a cordialidade de sempre, com a afabilidade própria dos pergaminhos 

de cidade muito antiga, sempre arreigada no mais profundo sentir português. 

 

Aos cidadãos de Coimbra, e ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, meu caro Colega 

Barbosa de Melo, os nossos agradecimentos. 

 

Para todos os nossos Convidados, para os nossos Colegas, um sincero obrigado pela 

participação que nos distingue e motiva nos trabalhos que ora encetamos. 

 

Às Empresas que nos apoiaram nesta organização, o nosso público reconhecimento. 

 

Bem-vindos, todos, ao XIX Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
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É sempre com emoção renovada que em cada dois anos nos revemos nesta Magna Reunião 

do Poder Local português, assembleia imensa que na sua XIX edição tem como lema a 

nossa divisa de todos os dias: ao serviço de Portugal e dos Portugueses. 

 

Portugal atravessa momentos difíceis, de grande complexidade, que têm repercussões 

económicas, financeiras, políticas e sociais profundas, e que muito nos preocupam. 

 

Estes tempos de dificuldade e, até, de carestia de vida para muitos, levam-me a dirigir 

uma palavra amiga a todos os portugueses. Uma palavra de solidariedade, de 

proximidade, uma palavra de alento e de ânimo.  

 

Não podemos, nunca, em momento algum, perder o grande objectivo que nos move e que 

nos define: trabalhar em prol das populações, em prol das pessoas, trabalhar 

quotidianamente para resolver os seus problemas e dar respostas às suas necessidades.  

 

É com esse espírito de entrega e de missão, que gostava de iniciar esta intervenção. 

 

O Poder Local é o nível de poder mais próximo dos cidadãos. Apenas quem conhece e, 

porventura, partilha os problemas com as populações tem capacidade efectiva para os 

resolver. Não é preciso ser-se uma pessoa particularmente inteligente, visionária ou 

informada, para compreender que os problemas que afectam as populações, as 

comunidades, os bairros ou as ruas não são eficazmente resolvidos por quem se encontra 

longe distante geograficamente, mas também distante da realidade.  
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As situações que afligem as populações não se resolvem lançando dinheiro para os 

problemas nem, tão pouco, com soluções únicas e uniformizadoras. Em Portugal, a nossa 

cultura nunca permitiu ter uma única visão para todo o seu território. Longe vai o tempo 

da planificação central! 

 

Que retrocesso civilizacional teríamos se, de um momento para o outro, o traço 

distintivo da eficácia de proximidade se desvanecesse numa tendência centralista 

subordinada a duvidosos argumentos de racionalidade financeira! 

 

O Poder Local, em todos os momentos e em todas as instâncias, pelo conhecimento 

concreto e realista da comunidade e do território que gere, é o nível de poder mais apto 

para responder eficazmente aos desafios e exigências do desenvolvimento.  

 

E este é um pressuposto central que está directamente ligado com o segundo aspecto 

que pretendo abordar e que tem que ver com o Poder Local enquanto democratizador do 

investimento público. 

 

Porque ele é o único poder público que efectivamente democratiza o investimento e que o 

reparte de forma eficaz pelo território. 
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Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Caros Colegas, minhas Senhoras, 

meus Senhores 

 

 

Com menos de 10% dos dinheiros públicos, os Municípios são directamente responsáveis 

por mais de 50% de todo o investimento público realizado no nosso país! Repito, 50%!  

 

Não há poder público em Portugal que faça chegar a todos os portugueses, e a todo o 

território nacional, o nível de investimento que, nós autarcas, asseguramos.  

 

E este aspecto prende-se com um terceiro que queria aqui abordar e que tem que ver 

com o facto de o Poder Local ser, de facto, um promotor da coesão nacional.  

 

Não há Municípios de primeira ou segunda categorias; não há uma hierarquia da 

importância dos Municípios. E essa distinção não existe porque não pode existir, como 

também não podem existir portugueses de primeira ou portugueses de segunda. 

 

Todos são importantes! E, embora diferentes, na sua dimensão, história, tradições, peso 

na economia, na criação de emprego e na fixação de empresas, todos desempenham um 

papel essencial e absolutamente determinante na fixação das populações e na correcção 

das assimetrias do desenvolvimento… repito, na correcção de assimetrias. 

 

Há muito por fazer, é verdade, mas sem um Poder Local próximo das pessoas, dotado de 

recursos financeiros, que permitam investir nas pessoas e no seu potencial, inclinaremos 

o país ainda mais em direcção ao mar.  
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Um país inclinado para o litoral implica um interior despovoado, votado ao abandono e à 

exclusão; um país inclinado para o mar implica um litoral povoado em excesso, sem 

qualidade de vida. 

 

O Poder Local é a única garantia que Portugal tem de que há, por parte dos poderes 

públicos, uma preocupação em desenvolver o território de forma harmoniosa e 

equilibrada, tendo como preocupação central as pessoas e a resolução das suas 

necessidades.  

 

Não aceitamos dois Países nesta nossa mesma Nação! 

 

Finalmente, o Poder Local como o singular poder público que contribuiu activamente para 

a redução do défice público. E este é um aspecto absolutamente central, porque os 

Municípios são o único, repito, o único sector do Estado que cumpre do ponto de vista 

financeiro, pesem embora as múltiplas tentativas, propositadas ou não, de escamotear 

esta realidade indesmentível e comprovada mensalmente pelo insuspeito Banco de 

Portugal. 

 

Para que não restem dúvidas sobre o contributo positivo dos Municípios para a redução 

do défice estatal, esclareço, desta tribuna, que é a tribuna do Poder Local Democrático, 

que os Municípios portugueses foram, no primeiro trimestre deste ano, superavitários 

em 70 Milhões de Euros. 
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Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Caros Colegas, minhas Senhoras, 

meus Senhores 

 

Estar ao serviço de Portugal e dos Portugueses significa fazer a defesa intransigente de 

um Poder Local adequado às necessidades das populações. 

 

A ignorância e a má-fé não se perdoam facilmente a protagonistas políticos e a 

comentadores, a pessoas que fazem opinião. 

 

Estas pessoas, que influenciam a opinião pública e a tomada de decisões, não devem 

proferir sentenças sobre matérias em relação às quais não dispõem de informação ou, 

também, não raro, em relação às quais têm preconceitos. 

 

O preconceito é filho da ignorância e neto da preguiça mental. 

 

Portugal tem uma população média de cerca de 32 mil habitantes por município. A 

Suécia, sempre apontada como modelo e paradigma de país desenvolvido, tem cerca de 

30 mil habitantes por município. 

 

Comparemo-nos com Espanha, que tem uma população média de 4800 habitantes por 

município; comparemo-nos com a Itália, que tem 7000; ou comparemo-nos com os 

municípios franceses, que têm uma população média de 1600 habitantes! 
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As contas são simples: Portugal tem 308 municípios, para uma população de cerca de 10 

milhões. Espanha tem 8116 municípios, para 46 milhões de habitantes; Itália, 8094, para 

60 milhões. E França tem 36 682 municípios para uma população de 64 milhões e meio de 

habitantes! Seja em que perspectiva for, população total ou área do território, Portugal 

tem, comparativamente a estes países, um número reduzido de municípios. 

 

Mas as comparações poderiam continuar: a Finlândia, com metade da nossa população, 

tem mais 34 municípios do que Portugal, tem 342 municípios! 

 

Portugal, bem se pode constatar, não tem um número excessivo de Municípios, quer pela 

sua dimensão territorial, quer pela sua dimensão demográfica. Qualquer que seja o 

critério que utilizado, Portugal não tem Municípios a mais. 

 

Optássemos pela prática dos nossos parceiros europeus e teríamos, até, como se viu, que 

aumentar, substancialmente, o número de Municípios. 

 

Qualquer alteração à actual estrutura administrativa é da reserva absoluta de 

competência da Assembleia da República. Estamos disponíveis para dar o nosso 

contributo ao Parlamento, mas esse contributo será sempre enquadrado num processo 

mais vasto de reorganização de toda a estrutura do Estado, numa lógica que inclua 

discutir a criação de Regiões Administrativas. A abolição de Municípios, por si, não 

resolve problema algum, antes os cria e aprofunda. 
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A supressão de Municípios, contudo, devidamente enquadrada num debate mais lato 

sobre as funções do Estado, e o papel das Regiões Administrativas é desejável, num 

contexto em que tais matérias são abordadas sem quaisquer tipo de preconceitos ou 

ideias feitas. Esta é uma nota que importa sublinhar e clarificar. Nós não fazemos 

política com base na teimosia, mas sim com base na racionalidade. 

 

E já que abordamos esta questão, uma palavra, breve, para dizermos que as opções 

políticas que agora são preconizadas para Portugal, mais concretamente para as 

Autarquias, no âmbito do Memorando assinado com a Troika são desde há muito 

adoptadas pelos Municípios. Pelo que, mantê-las, seria, em boa verdade, duplicar medidas 

já seguidas. 

 

 

Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Caros Colegas, minhas Senhoras, 

meus Senhores 

 

Nesta altura de dificuldades, neste momento complexo que atravessamos, os Municípios 

são, indubitavelmente, o poder público que pode comprovar que está ao serviço de 

Portugal e dos Portugueses. Porque faço esta afirmação? 

 

Porque os Municípios portugueses vão além das suas responsabilidades, fazem mais do 

que a sua obrigação legal, vão mais longe do que a mera formalidade do cumprimento das 

competências que lhe estão cometidas. 
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Os Municípios estendem a sua mão aos portugueses mais carenciados, aos que menos têm 

e que mais precisam! Nos domínios da educação, da acção social, da saúde, da protecção 

civil, os Municípios, só nos últimos três anos, prestaram um auxílio directo às populações 

carenciadas na ordem dos 450 Milhões de Euros, por ano. 

 

E este auxílio directo, esta ajuda de proximidade de quem sente e comunga das 

dificuldades da população que serve, traduz-se na ajuda à compra de medicamentos, no 

transporte de pessoas, em refeições e pagamento de rendas de casas para milhares de 

portugueses carenciados. Mas também para compra de livros e de material escolar, 

transporte escolar, e promoção social. 

 

Os Municípios, contudo, apesar de prestarem este tipo de apoios às populações, apesar 

de contribuírem activamente para a redução do défice – e de demonstrarem a sua 

correcta gestão – têm vindo a ser fortemente penalizados nos últimos anos. 

 

Só em 2010 e 2011 perdemos já 327M€, e a previsão para o espaço temporal até 2013 

aponta para novas reduções de 844 M€, o que perfaz, em quatro anos, um corte total de 

cerca de 1.200 Milhões de Euros de receita. Valor que, afectando-nos a todos, coloca os 

Municípios no limite das suas capacidades de funcionamento, no limite da capacidade em 

dar uma resposta útil, pronta e eficaz às demandas das populações. 

 

E eu gostava de ser muito claro em relação a este aspecto, tão claro que não restem 

dúvidas sobre o que vou dizer, quer para o Governo, quer para as populações que 

servimos: nestas condições, podemos vir a ter que diminuir os apoios que prestamos; 

nestas condições, podemos vir a ter que reduzir as ajudas que damos. 
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Bem aproveitando o contributo europeu, e empenhando nessa tarefa parte substantiva 

das suas capacidades próprias, os Municípios vêm sendo, em todos os Quadros 

Comunitários de Apoio, os melhores executores, com utilização plena de todas as verbas 

disponibilizadas. Que, no actual Quadro – em demonstração, reconheça-se, de boa gestão 

municipal -, alcançam já os 40%. 

 

O Poder Local pode ser a resposta para a crise social, porque é próximo das pessoas que 

se resolvem os seus problemas, mas pode ser também a resposta para a crise económica, 

porque na verdade o Poder Local é o único que democratiza o investimento público e, ao 

fazê-lo, está a estimular a economia, a criação de emprego e o empreendedorismo ao 

nível local.  

 

O serviço a Portugal e aos portugueses é algo que está inscrito no nosso código genético 

desde que Abril instituiu o Poder Local Democrático. 

 

 

Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Caros Colegas, minhas Senhoras, 

meus Senhores 

 

Os Municípios não são parte do problema que se abate sobre Portugal, que 

colectivamente nos oprime. São, ao invés, parte da solução para levarmos de vencida 

tamanhas dificuldades. 
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Os Eleitos Locais do País inteiro, de todas as Autarquias, dos Municípios às Freguesias – 

apoiados por todos os funcionários autárquicos, a quem quero dirigir uma palavra de 

apreço pelo trabalho, indispensável, que, nas quatro partes do País, com espírito de 

serviço, desenvolvem em favor do bem-estar dos cidadãos – continuaremos, sempre, ao 

serviço de Portugal e dos Portugueses. 

 

Nós, Municípios Portugueses, não abdicamos de ser parceiros em defesa dos nossos 

munícipes, dos nossos cidadãos. Os Órgãos de Soberania recentemente eleitos têm de 

nos ouvir. O espírito de Abril nunca teve duas interpretações: Portugal é todos os 

Portugueses. 

 

 

Fernando Ruas 

Presidente da ANMP 

Coimbra, Julho de 2011 


