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Senhor Ministro da Administração do Território de Angola, Excelência, 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, 

Senhor Presidente do Conselho Directivo da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, 

Senhor Presidente da Mesa do Congresso da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, 

Senhor Presidente do Conselho Fiscal da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, 

Senhor Provedor de Justiça, Excelência, 

Excelentíssimos Senhores Representantes dos Grupos Parlamentares, 

Senhor Secretário de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa, 

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

Senhor Presidente da ANAFRE, 

Excelentíssimos Senhores Embaixadores dos PALOP, 

Senhor Secretário Executivo da CPLP, 

Senhor Secretário-Geral da CGTP e Senhores Representantes da UGT e dos 
Trabalhadores da Administração Local, 

Senhores Convidados, Senhoras e Senhores Congressistas, Exmos. Autarcas, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Antes de mais, em meu nome pessoal, e em nome da Senhora Presidente da 

Assembleia da República, quero felicitar-vos, a todos, e à Associação Nacional de 
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Municípios Portugueses, por mais este Congresso – o XIX – num momento 

particularmente difícil da nossa vida colectiva, em que tanto se pede aos Municípios, 

ao mesmo tempo que se lhes retira ainda mais do que se lhes exige. 

A minha segunda palavra é dirigida a Coimbra e à sua população, que saúdo na 

pessoa do seu Presidente da Câmara, Dr. Barbosa de Melo. 

Se já é particularmente gratificante esta oportunidade de estar presente no vosso 

Congresso, tal sentimento torna-se ainda mais intenso com a feliz coincidência de 

isso acontecer nesta cidade, a que me ligam profundos laços e muitas amizades e 

por cuja Universidade também passei. Permitam-me que vos diga, que se é verdade, 

como refere a balada: - Que Coimbra tem “mais encanto” na hora da “despedida”, 

não é menos certo que também o tem, quando, sempre com saudade, aqui se 

regressa! 

Senhores Membros da Mesa, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Portugal tem uma longa tradição municipalista, mas também não se pode ignorar 

que, por vicissitudes várias da nossa História, o País tornou-se (e mantém-se), 

altamente centralista. 

Vale a pena, em busca do passado mais longínquo, revisitar Herculano e registar 

aqui um excerto da sua obra – História de Portugal, em que refere (e passo a citar): 

“A história da instituição e multiplicação dos Concelhos é a história da influência da 

Democracia na sociedade, da acção do povo na significação vulgar desta palavra 

como elemento político.”1 

Em Portugal o poder local é anterior à própria monarquia e os municípios são as 

autarquias de origem mais antiga e com profundas raízes na nossa mais recôndita 

organização administrativa. 

                                                 
1
 História de Portugal, Livro VII, fls. 90. 
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Foi, porém, com a Constituição de 76 que se reconstruiu o poder local democrático e 

em que, no essencial, todos nos continuamos a rever, mas que nunca é obra 

acabada. 

Se é verdade indiscutível que os Municípios, por si próprios, constituem, pela sua 

proximidade aos cidadãos, pela genuidade das escolhas que estes fazem dos seus 

representantes, no poder local, a instituição básica da Democracia e da sua efectiva 

concretização, não é menos verdade que esta Associação Nacional de Municípios 

Portugueses tem desempenhado um papel essencial na afirmação e na defesa dos 

Municípios, o mesmo é dizer das populações que os integram. 

A este propósito devo referir aqui, pela sua justeza e acerto, as palavras que Barrilaro 

Ruas escreveu, na obra coordenada por António Reis, intitulada “Portugal 20 Anos de 

Democracia”, e que passo a citar: 

“Se as associações autárquicas continuarem a sua campanha de dignificação do 

poder local, mediante a exigência de direitos-deveres bem precisos e garantidos, 

mediante a linguagem dos interesses legítimos, nascidos das realidades e não das 

ideologias, o poder político há-de ter de habituar-se a ouvir, a respeitar, a servir, 

sem curar de saber a cor de cada autarquia.”2 

Quero com esta lapidar citação, expressar, aqui e agora, por ser o lugar e o momento 

apropriados, a homenagem devida à Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, e ao inestimável, e já histórico serviço que tem prestado a Portugal. 

Senhores Membros da Mesa, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Analisando, ainda que de relance, o programa do vosso Congresso, apercebemo-nos 

facilmente, pela importância e natureza dos temas em reflexão e debate, que a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses tem, com toda a clarividência, a 

noção da difícil situação económica e financeira que vivemos, e do imprescindível 

papel que lhe cabe, e aos Municípios, não apenas como o mais importante 

“amortecedor social” (no bom sentido da ajuda e apoio aos que mais necessitam), 
                                                 
2
 In “Portugal 20 Anos de Democracia, Círculo de leitores, coordenada por António Reis , fls 103. 
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mas também no esforço de recuperação e de desenvolvimento que o País, no seu 

todo, tem, de forma ciclópica, ser capaz de levar por diante nos próximos anos. 

Como se tem visto, nos últimos dias, o grave problema financeiro do País, pela sua 

elevada dependência externa, reveste contornos que nos ultrapassam e que a 

própria União Europeia em que nos integramos, se tem mostrado incapaz de 

resolver, quando se esperava que o fizesse de forma mais solidária e mais eficaz. 

Por certo que não era esta a Europa com que Jean Monnet sonhava, quando, em 10 

de Agosto de 1952, ao discursar, no Luxemburgo, na Inauguração da Comunidade 

Europeia do Carvão e do Aço, afirmou: 

“Estamos convictos de que, pouco a pouco, conseguiremos fazer desaparecer as 

resistências e desconfianças mútuas, e que a aspiração popular à unidade da 

Europa acabará por triunfar e fazer da Europa uma realidade. Li algures que os 

homens recomeçam a sua experiência a cada nova geração e que, por esta razão, 

é essencial que as instituições que duram mais do que a vida de um homem se 

tornem sábias, isto é, capazes de canalizar a acção das gerações inexperientes 

que se sucedem. Esta é a minha profunda convicção. Devemos fazer com que as 

instituições supra-nacionais da Europa se tornem fortes e sábias. Deveremos, em 

suma, concretizar na Europa, a uma escala maior, a solidariedade (…)”. 

Senhores Membros da Mesa, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Nada temos contra os mercados e entendemos mesmo que é na economia de 

mercado que se cria espaço de afirmação e desenvolvimento “não tutelado” da 

sociedade civil. 

Temos, porém, de convir que algo está profundamente errado, quando um qualquer 

ente privado, sediado do outro lado do Atlântico, tomando como alvo o País mais 

periférico da Europa, a Ocidente, é capaz, de um só sopro, fazer estremecer a União 

Europeia e as suas instituições, aparentemente impotentes para o impedir. 

O Estado e as competentes instâncias internacionais não podem abdicar do papel 

regulador que lhes cabe, designadamente dos mercados financeiros e das Agências 
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que neles operam, que, apesar de terem estado na origem da grave crise global que 

nos vem afectando a todos, continuam, em grande medida, de rédea solta. 

Sem dúvida que temos de, sem hesitação ou desvios, de cumprir os compromissos 

que assumimos, mas Portugal não poderá deixar, como membro de pleno direito da 

União Europeia, de se empenhar na adopção de novas soluções de Governo mais 

eficaz para a Europa e mais expressivo na solidariedade, sem o que, aliás, não será 

garantida a adequada defesa do Euro, face a outras moedas e a outros espaços. 

É que, embora tal já fosse razão bastante, não se trata apenas de Portugal, pois 

foram também postos em causa o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário 

Internacional e a Comissão Europeia. 

A reforma institucional introduzida pelo Tratado de Lisboa falhou e é preciso assumi-

lo! 

Senhores Membros da Mesa, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

O Programa do novo Governo anuncia o propósito de levar a cabo, durante a 

Legislatura, um conjunto de reformas envolvendo a Administração Local, que vão 

desde preocupações de descentralização e do reforço das competências das 

Associações de Municípios, até à aprovação de uma nova Lei das Finanças Locais. 

É importante lembrar, o que, aliás, nunca deveria ser esquecido que a Constituição, 

quando, no seu artigo 6º, define o Estado como Unitário, não deixa de referir que 

“(…) respeita na sua organização e funcionamento o regime autonómico insular e os 

princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da 

descentralização democrática da administração pública.” 

E não estamos, no que ao princípio da subsidiariedade diz respeito, perante algo que 

não tenha na nossa organização como comunidade, um sentido particularmente 

relevante. 

Já Pio XI considerava-o um “Importantíssimo princípio de filosofia social” e descrevia-

o, na Encíclica Quadragesimo Anno, da forma seguinte: 
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“segundo ele, assim como não é lícito retirar aos indivíduos, para o passar à 

comunidade, aquilo que eles podem realizar por iniciativa e meios próprios, assim 

também é contra a justiça, representa grave dano e perturba profundamente a 

recta ordem social entregar a uma sociedade maior e de grau mais elevado o que 

as sociedades menores e de grau inferior são capazes de realizar; com efeito, toda 

a actividade social deve, por sua natureza, ajudar os membros do grupo social 

(subsidium afferre) e nunca, pelo contrário, destruí-los ou absorvê-los.” 

O Estado tem, porém, dificuldade em desprender-se do seu centralismo histórico e 

tende, demasiadas vezes, a esquecer o princípio constitucional da subsidiariedade. 

Ainda há poucos meses, e mais precisamente em Março último, no âmbito do 

Congresso do Poder Regional e Local, do Conselho da Europa, e na sua 

Recomendação 299, enfatizava-se a importância do princípio da subsidiariedade na 

democratização do poder local na Europa. 

Há poucos dias, por Resolução do Conselho de Ministros, foi deliberado não nomear 

novos Governadores Civis, ficando o Ministro da Administração Interna de elaborar, 

em prazo curto, Proposta de Lei de redistribuição das actuais competências dos 

Governos Civis. 

Naturalmente que, até por imperativo legal, esta Associação será ouvida, sendo 

previsível a afectação de tais competências às Áreas Metropolitanas ou às 

Comunidades Intermunicipais, ou a outros órgãos da Administração desconcentrada 

do Estado ou descentralizados, em função das respectivas matérias. 

Trata-se de um sinal de emagrecimento do Estado e, consequentemente, tem 

também um simbólico sentido reformador que, como todas as coisas, merece a 

concordância de uns e a discordância de outros, mas que se regista como vontade 

de mudar. 

As áreas que o Governo, no seu Programa, privilegia, no tocante à descentralização 

de competências para os Municípios, têm a ver com a Educação, a Saúde e a Acção 

Social. 
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Como se vê tudo áreas da maior sensibilidade e importância, que ganham eficácia e 

maior adequação quando prosseguidas por instâncias com maior proximidade em 

relação às populações. 

Estas preocupações e a abertura que, no seu Programa, o Governo revela para 

colaborar com a Assembleia da República no “aprofundamento do estudo e debate 

sobre eventuais modelos de competências, financiamento e transferências de 

recursos, bem como de novas perspectivas de organização local trazidas pelo debate 

constitucional.”, afigura-se-nos positivo. 

Aliás, as transferências de competências não podem nunca ser dissociadas dos 

respectivos meios e recursos necessários à sua prossecução. 

Mais do que nunca, num momento de crise como o que vivemos, com novos e 

alargados fenómenos de pobreza e de exclusão social, o papel dos Municípios e a 

sua articulação com as IPSS e Misericórdias é essencial para que Portugal não perca 

o profundo sentido humanista e de solidariedade que sempre o caracterizou. 

Nestes tempos difíceis a prioridade tem de ser para os mais carenciados e para os 

socialmente mais frágeis. 

A este propósito, parafraseando Paul Ricouer, é preciso dizer, que não se pode exigir 

aos Municípios portugueses que façam corresponder “à atrofia dos meios a 

hipertrofia dos fins”. 

Senhores Membros da Mesa, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Uma questão mais que não queria deixar de abordar tem a ver com a regionalização 

administrativa, constitucionalmente prevista, mas sempre adiada. 

É um debate a que não nos podemos indefinidamente subtrair. 

Compreende-se que as prioridades da conjuntura tenham levado o Governo a não se 

referir, de forma expressa, a esse processo no seu Programa. 

Importa que tal omissão não possa ter, por parte dos adversários da regionalização, a 

leitura perversa de que se trata de uma opção que agrava os custos da 
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Administração Pública, porquanto, não só tal não está demonstrado, como tudo 

aponta exactamente em sentido contrário. 

Naturalmente que, a médio e a longo prazo, qualquer reforma integral da 

Administração Local passa pela articulação com as futuras Regiões Administrativas, 

se essa vier a ser a vontade dos portugueses, como espero que seja. 

Resta-me adiantar a V. Exas. a total disponibilidade da Assembleia da República, na 

sua pluralidade representativa de todos os portugueses, para cooperar, como é, aliás, 

seu dever, com a Associação Nacional de Municípios e com todo o Poder Local, para 

levar a cabo, nesta Legislatura, as reformas legislativas com incidência na 

organização administrativa descentralizada, como é o caso da sempre adiada Lei 

Eleitoral para as Autarquias, propiciando melhor eficácia, estabilidade e acrescida 

operacionalidade aos Municípios. 

É certo que nem sempre basta a Assembleia da República legislar para resolver, com 

justiça, questões prementes do poder local. 

Veja-se o caso do IRS dos Municípios das Regiões Autónomas que, apesar da 

clareza da Lei aprovada no Parlamento, tem sido desrespeitada, não obstante a 

inscrição da necessária dotação na Lei do Orçamento do Estado para 2011. 

Não poderá, pois, o novo Governo deixar de cumprir a Lei, em coerência com o que 

pela actual maioria foi criticado, face à recusa das transferências legalmente 

previstas. 

Por último, não posso deixar de referir a minha opinião pessoal, no sentido de que os 

compromissos assumidos, no âmbito do Memorando com a Troika, de redução de 

autarquias, devem ser tratados de forma particularmente cautelosa. 

Importa respeitar a identidade cultural e os sentimentos gregários das nossas 

populações historicamente cimentados. 

Da minha parte tenderei a privilegiar as economias de escala, por via de infra-

estruturas e equipamentos partilhados, no âmbito das Comunidades Intermunicipais e 

das Associações de Municípios, sem destruir o património comunitário secular 

construído e preservado por muitas gerações. 
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Senhores Membros da Mesa, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Portugal tem de cumprir os compromissos que assumiu, não apenas por uma 

questão de honra, como Estado que se quer respeitado, mas também porque tal é 

indispensável para reatar a sua soberania financeira e económica, agora altamente 

condicionada. 

Portugal não pode falhar, e isso passa, mais uma vez, também pelos Municípios 

portugueses, que esta Associação, aqui reunida no seu XIX Congresso, tão 

dignamente representa. 

E Portugal não falhará, porque o vosso lema que, estou certo, daqui sairá fortalecido 

é, e continuará a ser: - “Ao serviço de Portugal e dos portugueses”! 

Desejo-vos o maior sucesso nos vossos trabalhos! 

 

Coimbra, 9 de Julho de 2011 


