
 

 

 

ASSUNTO: Comunicado da ANMP sobre o Decreto-Lei n.º 45/2014 de 20 

de Março relativo ao sistema de gestão e tratamento de resíduos e 

autonomização deste sector no seio do Grupo Águas de Portugal. 

 

DATA: 20 de Março de 2014. 

 

 

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) nega 

qualquer “articulação” com o Governo “no âmbito da reestruturação do 

sector dos resíduos urbanos”, conforme o Ministério do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Energia escreve no preâmbulo do Decreto-

Lei nº 45/2014 de 20 de Março, publicado hoje no Diário da República, 

páginas 2118-2122. 

 

No mesmo preâmbulo, o Ministério do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Energia refere que “em articulação com a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, estabeleceu, para efeitos do novo 

regime jurídico da concessão da exploração e gestão, os objectivos de 

serviço público dos sistemas multimunicipais de tratamento e recolha de 

resíduos urbanos, com vista a consagrar, entre outros, os princípios da 

universalidade no acesso, continuidade e qualidade de serviço, eficiência 

e equidade dos preços, bem como a garantia do cumprimento das metas 

ambientais fixadas no Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 

(PERSU 2020). 

 



Ora, a Associação Nacional de Municípios Portugueses não fez qualquer 

“articulação” com o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território 

e Energia nestas matérias, pelo que considera os termos desta 

publicação uma deslealdade deste Ministério para com a ANMP, que 

sempre tem pautado o seu relacionamento com todos os ministérios 

que compõem o Governo por uma ética de diálogo construtivo em 

defesa dos interesses dos municípios e dos munícipes portugueses. 

 

Esta vinculação da ANMP, no Decreto-Lei n.º 45/2014 de 20 de Março, a 

uma “articulação” inexistente, com o Ministério do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Energia, desvirtua o processo de diálogo 

em curso com este Ministério, durante o qual a ANMP sempre se 

manifestou contra a privatização da Empresa Geral de Fomento, S.A. 

(EGF), tendo mesmo emitido parecer desfavorável. 

 

Este parecer elaborado pela ANMP foi entregue ao Ministério do 

Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, em Janeiro de 2014, 

sendo nele explicitada a posição da ANMP que defende que, no quadro 

legislativo anterior à lei hoje publicada, existem opções que permitem o 

aprofundamento dos modelos existentes, designadamente as parecerias entre o 

Poder Central e os municípios, no sentido de uma maior eficiência da gestão 

pública, de manutenção do serviço público e de intervenção permanente e 

vinculativa dos municípios. 

 

Assim sendo, perante a publicação do Decreto-Lei nº 45/2014 de 20 de Março, a 

ANMP reserva-se o direito de recorrer a todos os meios ao seu dispor na defesa 

intransigente da manutenção de um serviço público e dos legítimos interesses 

das populações. 
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