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XIX Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses 

Sessão de Encerramento 

 

A minha primeira palavra é, naturalmente, para Sua Excelência o Senhor Primeiro-

Ministro de Portugal, para deixar sublinhado o quanto nos honra a sua presença. Pela 

participação, particularmente significativa nas actuais circunstâncias. Mas também pela 

elevadíssima consideração pessoal e política de todos conhecida. A expressão do nosso 

mais sincero Bem-Haja. 

 

Também, pelas mesmíssimas razões, quero deixar a Sua Excelência o Senhor Ministro 

Adjunto e dos Assuntos Parlamentares os nossos cumprimentos pela distinção de uma 

presença que significa o retomar de um diálogo que, se outrora foi frutuoso, há-de ser, 

agora, garantia de futuro. 

 

Uma palavra, ainda, para me dirigir aos nossos Colegas Africanos, cuja presença tanto 

nos dignifica, em especial a Sua Excelência o Senhor Ministro da Administração do 

Território de Angola, a quem reiteramos a inteira disponibilidade da ANMP para 

continuarmos uma colaboração estreita com a grande reforma do Poder Local 

Democrático que o Governo Angolano tem em curso.  

 

Coimbra, cidade que, enquanto sede da ANMP, nos acolhe há 25 anos no trabalho 

diariamente produzido em favor dos Municípios e de Portugal – demos com essa decisão 

um excelente exemplo de descentralização -, recebeu-nos hoje, pela primeira vez na 

nossa História, em Congresso Nacional. 

Senhor Primeiro-Ministro, Caros Colegas, minhas Senhoras, meus Senhores 
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Foram intensos, e frutuosos, os trabalhos que nos congregaram. 

 

Fomos convocados por um enorme conjunto de problemas que, talvez como nunca, temos 

hoje pela frente. E que implicam o melhor do nosso esforço para, no dia-a-dia, 

continuarmos a aprofundar as inúmeras questões que limitam a nossa acção e tolhem, 

afinal, a qualidade do serviço que queremos continuar a prestar aos portugueses. 

 

Compreendendo bem as limitações, que generalizadamente nos envolvem, os Municípios 

Portugueses não aceitam, porém, note-se bem, pagar por actos de má gestão da 

responsabilidade de outrem. 

 

Erros de gestão cometidos pela Administração Central e pelas suas Empresas Públicas 

devem ser reparados pelos próprios, e não ser assacados ao sector da administração que 

em nada contribui – bem pelo contrário – para as dificuldades acrescidas em que estamos 

mergulhados. 

 

Não há, portanto, qualquer razão para novos cortes às Autarquias. Reduzir, ainda mais, 

as transferências da Administração Central para a Local iria provocar, naturalmente, um 

generalizado sentimento de rejeição e injustiça. 

 

Relembro de novo que a Administração Local não contribui, em nada, para o défice que 

hoje se verifica. Apraz-me com gosto registar que os Municípios, fruto de uma gestão 

transparente e rigorosa, conseguiram andar quase sempre um passo à frente dos 

desígnios do Governo nesta matéria, apresentando um superavite de 70 milhões de 

euros. 

 

 



 
 

 3

Nada justifica, aos olhos de quem se tem esforçado para, de forma conseguida, 

optimizarmos os resultados alcançados, as medidas referenciadas pela Troika, e que 

contêm aspectos profundamente negativos que não deixarão de ter repercussões, quer 

ao nível dos serviços prestados, quer ao nível do bem-estar das populações. 

 

Aliás, podendo servir mesmo como argumento em contrário, o conjunto de propósitos 

contidos no Memorando de Entendimento é, em substância – para além de apresentarem 

uma calendarização absolutamente na nossa óptica irrealista -, a prova provada de algum 

desconhecimento sobre a realidade do Poder Local (Municípios e Freguesias) no nosso 

País. 

 

E se assim não é, como admitir, por exemplo, a pretendida redução em 2% no pessoal da 

Administração Local, o dobro do preconizado para a Administração Central, que tem mais 

de 80% dos funcionários públicos?! 

E se assim não é, como entender a pensada redução de 5,5% por ano no montante das 

transferências para os anos de 2012 e 2013?! Só se for para bloquear, inexoravelmente, 

a actividade que exercemos em benefício das populações. 

 

Todos nós temos, solidariamente, empreendido nas nossas Autarquias efectivos esforços 

no sentido de bem cooperar para se corrigir a gestão ineficiente das contas públicas. 

 

Já no limite das suas capacidades de funcionamento, os Municípios, em 2010 e 2011, 

perderam 327 M€, prevendo-se a redução, até 2013, de mais 844 M€, o que perfaz um 

total próximo de 1.200 M€ de receita. 
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Alguns Municípios, que neste momento sofrem de grandes dificuldades financeiras, 

teriam os seus orçamentos equilibrados se não tivessem ocorrido estas reduções. É esta 

a verdade, e não a da ligeireza como alguns comentadores se pronunciam muitas vezes 

com total desconhecimento sobre as matérias que tratam. 

 

Se se persistir no erro, teremos, para além do que já abatemos, de cortar no apoio social 

de proximidade que crescentemente nos é solicitado pelas comunidades, e teremos de 

restringir ainda mais as nossas despesas de investimento, hoje praticamente limitadas 

aos empreendimentos com apoio do QREN. 

 

O que pode implicar – e seria uma situação inimaginável e indesculpável – a devolução de 

verbas comunitárias, quando são os Municípios que apresentam as melhores taxas de 

execução, que no actual Quadro – em demonstração, reconheça-se de boa gestão 

municipal -, alcançam já os 40%. 

 

Isto revela, afinal, que a medida que a Troika vem agora propor, já nós a temos em 

execução. 

 

De facto, o Memorando de Entendimento da Troika, no que se refere ao Poder Local, é, 

em definitivo, desnecessário, já que as medidas preconizadas estão, todas elas, a ser já 

implementadas. Mantê-las seria, pois, duplicá-las. 
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Senhor Primeiro-Ministro, Caros Colegas, minhas Senhoras, meus Senhores 

 

Na diversidade nacional, a realidade autárquica não pode ser definida a regra e 

esquadro. 

 

Os Municípios são a voz política que melhor traduz os anseios e os projectos das 

populações. As Autarquias concretizam, afinal, o direito à identidade das populações. 

 

Como, então, cercear essa expressão de cidadania? 

 

Cortar essa voz seria, na nossa óptica, condicionar, de maneira inaceitável, os valores da 

Democracia e os princípios do Estado de Direito. 

 

Reconhecem os especialistas que, em Portugal, e cito: “a estrutura municipal tem uma 

relação coerente com o território”. 

 

E, ainda, que, volto a citar: “no interior do país são as autarquias que mantêm o território 

vivo”. 

 

Vamos então, por razões de eventuais ganhos de natureza económica sem qualquer 

relevância, subverter tão importantes princípios? 

 

Ao contrário do que se pretende fazer crer, Portugal não tem Municípios a mais, o nosso 

País tem, antes, comparativamente com a Europa em que nos inserimos - seja sob a 

perspectiva da população total ou sob a perspectiva da área do território -, uma posição 

extremamente equilibrada quanto ao número de Municípios. 
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Portugal tem uma população média de cerca de 32 mil habitantes por Município, a Suécia, 

cerca de 30 mil habitantes, a Espanha 4800, a Itália, 7000, os Municípios franceses, 

têm uma população média de 1600 habitantes!  

 

Portugal tem 308 Municípios, para uma população de cerca de 10 milhões. A Espanha tem 

8116 Municípios, para 46 milhões de habitantes, a Itália, 8094, para 60 milhões, e a 

França tem 36 682 Municípios para uma população de 64 milhões e meio de habitantes! E 

a Finlândia, com metade da nossa população, tem mais 34 Municípios do que Portugal, tem 

342 municípios! 

 

Os números são eloquentes, pelo que julgamos, assim, estar tudo dito… 

 

Mas é para nós evidente que Portugal precisa, sem questão, de reformas profundas. Que 

devem assentar no que é verdadeiramente relevante. 

 

Temos de acabar com o Estado anafado e centralista – cada vez mais anafado e mais 

centralista – em que a Administração se transformou. 

 

Ao contrário de toda a Europa, Portugal mantém, e tem aprofundado, uma visão 

napoleónica, que nos conduziu à actual situação: um país a duas velocidades, com 

portugueses de primeira e portugueses de segunda, com um interior desertificado e 

áreas urbanas com uma densidade demográfica explosiva. 

 

Se, no primeiro caso, a falta de qualidade de vida assenta na ausência de oportunidades 

para o inteiro aproveitamento das potencialidades; já no segundo caso, a ausência de 

qualidade de vida radica no sobredimensionamento da ocupação populacional, no 

esgotamento da capacidade de correcta fixação de populações. 
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Senhor Primeiro-Ministro, Caros Colegas, minhas Senhoras, meus Senhores 

 

Os Municípios não são parte do problema que conduziu Portugal à delicada situação em 

que se encontra. São, antes, parte da solução que nos tem de levar a recuperar das 

imensas dificuldades que colectivamente enfrentamos. 

 

Pelo que urge, agora, nas actuais circunstâncias de penúria financeira, que Portugal faça 

pleno recurso do nível da Administração que melhor sabe rentabilizar os dinheiros 

públicos. 

 

O Governo, nas suas acrescidas responsabilidades, tem de saber fazê-lo, começando por 

debater com o Poder Local, com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, as 

tantas valias desaproveitadas. 

 

Tem, também, de regularizar as suas dívidas aos Municípios, em especial o IRS que é 

devido aos Municípios da Madeira e dos Açores, e, também, entre outras, as do 

Ministério da Educação, que são escandalosas e inviabilizam a adopção de novas 

responsabilidades. 

 

Paralelamente, importa recordá-lo, estamos a actuar num conjunto de áreas que não são 

competência dos Municípios, com valores superiores, já, aos 450 milhões de euros, por 

ano. 

 

A ANMP encerra em si mesma uma experiência vasta, um saber acumulado que pode e 

deve ser útil ao País. Sobretudo neste tempo de crise. 
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Com os estrangulamentos económicos que se abatem sobre Portugal, temos de fazer 

vencer as vantagens acrescidas da proximidade. 

 

O Governo tem de ouvir a voz dos Municípios – eles que são os verdadeiros 

democratizadores do investimento público -, olhando para o investimento local como o 

melhor instrumento para, descentralizadamente, no País inteiro, se fomentar o 

desenvolvimento, criar emprego e dinamizar a economia. 

 

 

Senhor Primeiro-Ministro, Caros Colegas, minhas Senhoras, meus Senhores. 

 

Temos de lutar para que em 2012 não sejamos o único país desenvolvido em recessão. 

 

Todos temos, sem excepção, de congregar esforços e capacidades para vencer os 

difíceis desafios com que estamos confrontados. 

 

E os Municípios, nos seus compromissos políticos, com o sentido de Estado de que deram 

já sobejas provas, continuarão na primeira linha de um combate que se adivinha complexo 

e demorado. 

 

Tal como nós contamos com os portugueses, sempre, os portugueses podem, 

naturalmente, continuar a contar connosco. 

 

Compreenderão, certamente, que não estamos disponíveis para, uma vez mais, sermos, 

injustamente, os bodes expiatórios de erros que não são da nossa responsabilidade. 
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A obra concretizada, imensa e valiosíssima de um ponto de vista social e económico, é, 

para nós, motivo de indizível orgulho e que os portugueses, em cada um dos nossos 

Municípios, reconhecem e exaltam. 

 

É certo haver alguns que permanentemente tentam denegrir a imagem do Poder Local. 

Mas esses, poucos, nunca concretizam: só caluniam. 

 

Os Municípios são já as instituições públicas mais fiscalizadas. Mas peço-lhe, Senhor 

Primeiro-Ministro, que reforce a capacidade e a isenção da IGAL, no sentido de 

aumentar o número dessas acções, como, aliás, vimos solicitando há dezenas de anos. 

 

Ávidos de uma qualidade de vida que durante décadas permaneceu como sonho distante, 

a preocupação maior dos portugueses terá sido a de exigir, talvez justamente, sempre 

mais e melhor. 

 

Dispomos, por isso, de muitos equipamentos e estruturas que, entretanto concretizados, 

queremos rentabilizar e aproveitar completamente. 

 

Mas na presente conjuntura, e atendidas as limitações, seriíssimas que nos confrontam, 

estará porventura chegada a hora de, com cuidado, retirarmos daquelas infra-estruturas 

todas as valias assim disponíveis para o nosso bem-estar e desenvolvimento. 

 

E essa será uma nova atitude, uma nova postura que, acaso, a nós, Autarcas, competirá, 

agora, incentivar. 
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As dificuldades são tantas, quanto enormes são os desafios que, colectivamente, se 

erguem nos caminhos comuns dos portugueses. Pelo que não poderemos almejar às 

grandes passadas que gostaríamos de materializar e que as nossas populações, 

seguramente, merecem. 

 

Mas o Poder Local, chão que tem dado tão bons frutos em termos de progresso e de 

qualidade de vida das populações, todas, no País inteiro, quer continuar a ser vanguarda. 

 

 

Senhor Primeiro-Ministro, Caros Colegas, minhas Senhoras, meus Senhores. 

 

Tal como dizia Churchil (e cito): “o pessimista vê dificuldades em cada oportunidade, o 

optimista vê oportunidades em cada dificuldade” (fim de citação). 

 

Sigamos então a palavra do respeitado estadista inglês e com optimismo vamos 

aproveitar as oportunidades das enormes dificuldades com que nos debatemos. Para 

conseguirmos, assim, vencer os obstáculos próximos que, sobremodo neste tempo de 

crise e de forma sistemática e contínua nos desafiam. 

 

 

Fernando Ruas 

Presidente da ANMP 

Coimbra, Julho de 2011 


