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S E S S Ã O  D E  A B E R T U R A 

 

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES 

FERNANDO RUAS 

 



 

Senhor Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, 

Senhor Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, 

Meu caro Carlos Pinto, Presidente de Câmara da Covilhã, nosso anfitrião, 

Senhores convidados, moderadores e oradores, 

Caros Colegas Autarcas, 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

 

Gostaria de poder começar esta intervenção dizendo que é com satisfação que dou início aos trabalhos da 

II Conferência sobre Ordenamento do Território e Revisão dos PDM´s, que a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses promove, integrada nas Comemorações dos 30 Anos de Poder Local Democrático. 

 

Não é fácil fazê-lo! 

 

Há três anos e três meses muitos de nós estivemos reunidos na Figueira da Foz: debatemos estas 

matérias, identificámos constrangimentos, apresentámos soluções. Contámos na altura com a presença 

de Sua Excelência o Presidente da República, Membros do Governo e Representantes da Assembleia da 

República. Saímos dessa primeira Conferência esperançados de que aquele seria um marco de viragem na 

estrutura do ordenamento e do planeamento urbanístico em Portugal. 

 

Mas os problemas persistem. O ordenamento do território português continua assente numa 

amálgama de regras e de excepções, equívocos e incoerências, carente de mecanismos seguros e 

fiáveis que garantam esse desiderato maior de todos os Autarcas: alcançar um eficaz, correcto, 

rigoroso e transparente sistema de planeamento do território. 

 

Não é demais recordar que os Municípios portugueses começaram em 1992 (há 14 anos!) a colocar no 

debate político e a exigir do Governo a elaboração de um Plano Nacional de Política de Ordenamento do 

Território, chegando mesmo, em 1993, a solicitar a declaração de inconstitucionalidade por omissão. 

 

O Ministério do Ambiente colocou recentemente em discussão pública a proposta de Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território. Terminada esta fase seguir-se-á ainda, nos 
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termos da lei, a divulgação e ponderação dos resultados, a elaboração da versão final a apresentar 

à Assembleia da República e, antes disso, estamos certos, a audição formal da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses, organismo de legítima representação mas também parceiro activo e 

responsável na reflexão sobre as políticas de modernização de Portugal. 

 

Enquanto isso, os Portugueses esperam. Esperam pela localização de investimentos que virão ao 

encontro de estratégias municipais de desenvolvimento, legitimadas politicamente pelo seu voto; 

esperam pela melhoria da qualidade de vida, esperam por condições que lhes permitam continuar a 

viver nos seus territórios. Esperam por consultas, pareceres, licenças, despachos, recursos, 

concertações, revisões, comissões de acompanhamento. Os Portugueses esperam .... e 

desesperam... . 

 

Esperam pela aprovação de um Plano Sectorial da Rede Natura 2000; esperam pela aprovação de 

planos de ordenamento de áreas protegidas, cuja elaboração, a cargo da administração central, 

tem vindo a ser, sucessivamente, adiada com o parecer desfavorável dos Municípios portugueses. 

 

Apesar do esforço recente que reconhecemos a Vossa Excelência, Senhor Ministro, os Municípios 

continuam a não querer aceitar a situação que tem vindo a marcar a elaboração de tão importantes 

instrumentos de gestão territorial. Os Municípios Portugueses não aceitam a falta de regras de 

gestão de relevantes parcelas do território, sobretudo quando tal envolve o desperdício de 

avultados recursos públicos em estudos técnicos que dão em coisa nenhuma. 

 

Os Municípios Portugueses querem ver aplicadas e fiscalizadas regras claras que a todos obriguem. Regras 

que nos obriguem - a nós instituições - a responder em tempo útil. Regras que libertem o cidadão de 

suportar custos burocráticos e financeiros decorrentes de pedidos de parecer, por vezes a mais do que um 

serviço da administração central, para realizar pequenas obras - que a própria lei  permite fazer. 

Queremos pôr de lado todos os procedimentos que o tempo mostrou despropositados e que apenas 

atrasam o desenvolvimento da nossa economia comprometendo o alcançar dos níveis europeus de 

desenvolvimento. 

 

Queremos uma política de ordenamento do território que actue pela positiva e que atenda às carências 

concretas das famílias e das empresas, em matéria de espaços onde se possa viver e trabalhar. É 
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inaceitável um planeamento estritamente proibicionista e alheado das necessidades reais das populações, 

um planeamento que afaste os cidadãos dos seus espaços naturais porque neles nada pode ser feito. 

 

Não abdicando nunca do desenvolvimento integrado nem do respeito pelos princípios fundamentais 

de defesa do Ambiente, queremos que as necessárias condicionantes de ordem ambiental (REN, 

RAN, Rede Natura, áreas protegidas, etc) ajudem a definir, programar e implementar projectos e 

modelos de desenvolvimento, compatíveis com a protecção dos recursos naturais e com a realidade 

social e económica, mais do que proibir, sem critério, práticas e usos diversos. 

 

Reprovamos qualquer estratégia de planeamento que provoque assimetrias, em vez de as combater, que 

promova a desertificação e o êxodo da população, em vez de a fixar, que assente na desumanização dos 

locais em vez da sua revitalização. Reprovamos, também por isto, a proposta de nova Lei de Finanças 

Locais que almeja promover a sustentabilidade atribuindo a 210 Municípios onde vivem 6,3 milhões de 

habitantes, inseridos em Rede Natura ou Áreas Protegidas, uma verba de 45 milhões de Euros, com 

Municípios a receber 339, 362 ou até mesmo 82 euros por ano! 

 

Isto não é somente uma derrota dos Municípios! É também uma derrota do Ambiente, uma derrota 

do País e uma derrota dos cidadãos. Senhor Ministro, os Municípios Portugueses estarão ao seu 

lado para que o seu Ministério consiga ver aprovadas medidas de efectiva valorização e 

ordenamento do território e do ambiente. Conte Vossa Excelência com o nosso apoio empenhado. 

 

Queremos - como queríamos há três anos - contribuir para a criação de um quadro de 

planeamento motivador, assente em procedimentos integrados e agilizados, tramitações legais 

rigorosas mas simplificadas. Queremos a redução do peso burocrático do planeamento do 

território, queremos tomadas de decisão em tempo útil, queremos a transparência da gestão 

pública. 

 

Queremos estar ao lado da administração central na aplicação do Simplex, quando anuncia o grande 

esforço no sentido de "orientar a Administração para uma resposta pronta e eficaz às necessidade dos 

cidadãos (...)", quando define objectivos como o "combate à complexidade dos processos (...) reduzindo o 

volume dos documentos e a rigidez das práticas administrativas" ou a "(...) eliminação dos controlos e 
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constrangimentos prévios, desnecessários ou desproporcionados, desenvolvendo o princípio da confiança 

e da responsabilização". 

 

São os Planos Directores Municipais - para além de únicos instrumentos de planeamento que 

efectivamente cobrem o todo nacional - expressão da autonomia do Poder Local, naquilo que ela 

tem de participação livre e democrática, de confiança entre eleitos e eleitores, mas também de 

responsabilidade na elaboração de um projecto comum e partilhado da administração local, 

ratificado, em última instância, pela administração central. Mas a lentidão do procedimento 

burocrático na sua elaboração e revisão desvirtua o seu sentido útil.  

 

Propomos que se dê aqui início a uma reflexão profunda sobre a necessidade de articulação dos 

diferentes regimes jurídicos que se sobrepõem, se enleiam, por vezes mesmo se contradizem. 

Refiro-me à necessidade de articular os regimes de solos, de edificações urbanas, de expropriações 

e dos instrumentos de gestão territorial. Este último, aliás, em plena revisão. 

 

E Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, que oportunidade perdida: a alteração proposta prevê, 

tão só, casuísticas alterações, como aliás é confirmado no próprio preâmbulo quando refere uma “futura 

revisão mais geral e sistémica do diploma”. E as alterações propostas, podemos numa primeira análise 

considerar, em pouco vêm simplificar, articular ou desburocratizar. 

 

Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado: ao longo desta Conferência e já no painel 1 que conta 

com a participação de Vossa Excelência, Senhor Secretário de Estado, o sistema de planeamento será 

avaliado, criticado, repensado. Serão transmitidas experiências, defendidas teses, apresentadas 

propostas. Não quererá o Governo aceitar os nossos desafios? 

 

Convidamos o Governo a acolher propostas como as que a ANMP, há anos, vem apresentando. 

Refiro, entre outras, o projecto “Munícipe Mais”, centrado no cidadão, na prestação com eficiência, 

eficácia, qualidade e tempo oportuno de vários serviços públicos. O projecto “Investidor Mais” que 

prevê a adopção de mecanismos agilizados de procedimentos e fomentadores da transparência da 

administração. A revisão dos regimes de RAN e de REN, que constam do “Estudo sobre o novo 

Diploma para a RAN, REN e Disciplina da Construção fora dos Perímetros Urbanos”. A criação da 

figura dos Planos de Pormenor Estratégicos. 
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Actualmente, contando apenas com as intervenções externas à elaboração de um plano de 

pormenor, precisamos de cerca de 500 dias, entre a deliberação de elaborar este instrumento e a 

sua publicação em Diário da República. Um período de 6 meses para a elaboração técnica, mais 3 

meses para correcções intermédias, resultam em cerca de 800 dias para elaborar e tornar eficaz 

um Plano de Pormenor. Como todos sabemos que os prazos de apreciação nas CCDR´s e demais 

organismos são substancialmente superiores aos considerados, PODEMOS CONTAR NO MÍNIMO 

COM 3 ANOS! 

 

Os investidores não podem esperar por prazos inadmissíveis, num país que se quer moderno. Os agentes 

económicos não podem pactuar com tamanhas dificuldades processuais nos seus projectos de 

investimento. 

 

Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado: precisamos e contamos com a acção do Governo 

para, efectivamente, alterarmos algo que todos queremos ver diferente. Temos o trabalho de casa 

feito! Aceite, Senhor Ministro, as nossas propostas. Queremos acreditar que desta vez não será em 

vão. 

 

É porque acreditamos que a participação do Governo neste tipo de iniciativas, mais do que uma 

presença formal num breve momento solene de abertura, deve servir para um necessário, efectivo 

e consequente confronto de ideias, ouso assim entregar a Vossa Excelência, neste momento, o 

nosso contributo para conferir um carácter dinâmico ao planeamento, ajustando-o às 

oportunidades e necessidades de desenvolvimento do País: entrego-lhe, Senhor Ministro, a já 

citada proposta de criação da figura de Plano de Pormenor Estratégico. 

 

Queremos um ordenamento do território que promova espaços para as pessoas, sejam eles 

espaços rústicos ou urbanos; espaços humanizados, espaços vividos, espaços onde apetece - e se 

pode - viver. Um ordenamento dinâmico que integre a componente ambiental, mas também o 

desenvolvimento económico, a sustentabilidade e a interdependência das regiões. Um 

ordenamento que promova equilíbrios para travar tendências de abandono e desertificação de 

espaços rurais, com o consequente agravamento da pressão explosiva sobre meios urbanos. 
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Afirmamos a grande determinação dos Autarcas, mas também dos técnicos dos nossos Municípios, 

gente dedicada e qualificada, em contribuir para tal desiderato em favor das pessoas que servimos e 

que queremos ver viver, felizes, nos seus territórios. 

 

Perdoem-me se me afasto agora do tema que aqui nos trás, mas não posso deixar passar a 

oportunidade da presença de Vossa Excelência, Senhor Ministro, para lhe manifestar a grande 

preocupação com que os Municípios Portugueses vêem uma eventual aprovação do Plano 

Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos para o período 2006 - 2016. 

 

Nos termos em que o documento se apresenta podemos estar perante um impacto semelhante, 

eventualmente mais grave, ao impacto que a anunciada revisão do preço da energia eléctrica terá 

sobre os Portugueses. Numa análise aos "grandes números" apresentados, as tarifas praticadas 

terão que sofrer um aumento na ordem dos 500%, ou até mais. Os cidadãos , de um modo geral, 

atravessam situações financeiras dificeis; a afirmação do PERSU, de que os “cidadãos usualmente 

aceitam ter de pagar mais quando sabem que as verbas são bem aplicadas” está, neste caso, 

naturalmente, muito para além do razoável. 

 

Aceite, Senhor Ministro, este nosso alerta, promova uma ampla discussão sobre os impactos 

económico-financeiros do PERSU na vida dos Portugueses e evite, a tempo, sobressaltos como o 

que recentemente agitou o Ministério da Economia. 

 

Conte Vossa Excelência, também neste domínio, com o apoio da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. 

 

 

Fernando Ruas 

Presidente da ANMP 

Covilhã, 25 de Outubro de 2006 


