
 

 

 

XX CONGRESSO DA ANMP | EXTRAORDINÁRIO 

SANTARÉM, 29 DE SETEMBRO DE 2012 | CENTRO NACIONAL DE EXPOSIÇÕES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATORES 

Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Carlos Humberto 

Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Campos 

Presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes 

Presidente da Câmara Municipal de Grândola, Carlos Beato 

 

 

 

 

O PAPEL DAS AUTARQUIAS LOCAIS NO PAÍS 

REORGANIZAÇÃO TERRITORIAL DO ESTADO 



 

1 

 

INDICE 

 

1. Razão do tema: a interferência direta na vida das populações.................................................................... 2 

2. Enquadramento............................................................................................................................................. 3 

2.1. Constituição da República ................................................................................................................... 3 

2.2. Lei de Atribuições e Competências das Autarquias Locais ................................................................... 4 

2.3. Regime Jurídico da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica ........................................... 5 

2.4. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território ............................................................ 7 

2.5. Programa de Assistência Económica e Financeira ............................................................................... 8 

2.6. Resolução 38/2012 (levantamento dos equipamentos coletivos da rede pública).............................. 9 

2.7. LInhas gerais da ANMP para o mandato autárquico em curso .......................................................... 10 

3. Reorganização administrativa do território ................................................................................................ 11 

3.1. Revisão das NUT ................................................................................................................................ 11 

3.2. Áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais ...................................................................... 13 

3.3. Regionalização ................................................................................................................................... 16 

4. Reorganização de serviços públicos: impactos diretos na vida dos cidadãos ............................................ 17 

4.1. Ação, emergência, inclusão e proteção social ................................................................................... 19 

4.2. Ambiente ........................................................................................................................................... 21 

4.3. Cultura, desporto, educação e tempos livres .................................................................................... 21 

4.4. Justiça ................................................................................................................................................ 23 

4.5. Mobilidade e transportes .................................................................................................................. 25 

4.6. Ordenamento do território ................................................................................................................ 27 

4.7. Promoção do emprego. Combate ao desemprego. Apoio às economias locais................................. 27 

4.8. Proteção civil ..................................................................................................................................... 30 

4.9. Saneamento básico (águas e resíduos) .............................................................................................. 30 

4.10. Saúde  ................................................................................................................................................ 31 

4.11. Segurança pública de pessoas e bens ................................................................................................ 32 

5. A reorganização em números ...................................................................................................................... 33 

6. Propostas do Congresso. Síntese ................................................................................................................. 34 

7. Com os autarcas, construir o futuro ............................................................................................................ 37 

 

 

  



 

2 

 

1. RAZÃO DO TEMA: A INTERFERÊNCIA DIRETA NA VIDA DAS POPULAÇÕES 1 

A necessária reorganização territorial do Estado deve pautar-se por valores humanistas de igualdade de 2 

oportunidades para todos os cidadãos, no respeito pelas suas diferenças. As autarquias locais não 3 

querem – e não vão aceitar – políticas centralistas, inspiradas apenas pela aritmética contabilística, que 4 

expulsam de significativas partes do território nacional a maior riqueza e fator de desenvolvimento que 5 

elas possuem: o capital humano. O País não pode esquecer as PESSOAS. 6 

 

A existência de serviços de saúde, de educação, de justiça, de segurança, de apoio social aos jovens, à 7 

terceira idade e a pessoas com deficiência; a existência de infraestruturas de natureza cultural e a 8 

manutenção do emprego e desenvolvimento económico são condições indispensáveis para garantir a 9 

fixação e atração da população e o desenvolvimento sustentável do território. Reorganizar e racionalizar 10 

não podem depender, apenas, de “tempos de distância” ou “custos per capita”; devem ter em conta os 11 

níveis de desemprego local e a disponibilidade de emprego por setor de atividade económica, os índices de 12 

desenvolvimento socioeconómico, de poder de compra e indicadores de envelhecimento da população. 13 

 

A reorganização territorial do Estado não pode ser apenas uma questão de escala, de número mínimo de 14 

utentes ou de processos (alguém pensará encerrar o Corvo?). Qualquer reorganização alicerçada em 15 

agregações e encerramentos terá um efeito nefasto e de arrasto sobre as economias locais que 16 

dependem, em muitos casos, por falta de alternativas, do emprego público.  17 

 

Terá, igualmente, um efeito nefasto sobre os territórios massificados do litoral – particularmente centrados 18 

nas duas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto – que por exercerem maior atração sobre a população, 19 

levam a que milhares de cidadãos continuem a querer ir em busca de soluções de vida que estes territórios já 20 

dificilmente podem oferecer. A taxa de desemprego e os custos das habitações, dos transportes, da educação, 21 

da saúde e dos bens de primeira necessidade, da concentração de graves problemas sociais, do stress e 22 

correria diária associados à significativa quebra dos rendimentos das famílias imposta por políticas de 23 

austeridade exacerbada e por um modelo socioeconómico insustentável, levam a que os problemas das 24 

gentes do litoral se agravem a cada dia, sem que os municípios consigam acorrer a todas as situações, sejam 25 

ou não no âmbito das suas competências próprias. 26 

 

É nas cidades – nos grandes centros urbanos – que se revelam de forma mais visível os reflexos 27 

negativos do desenvolvimento: ansiedade social, marginalização de pessoas e territórios, fraturas socias, 28 

exclusão social, dificuldade de governação, entre outros. Criar cidades solidárias com condições para a 29 
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realização das aspirações individuais e coletivas e para a eliminação de zonas de sacrifício; cidades 30 

criativas, inteligentes, capazes de gerar e de distribuir riqueza, assentes num urbanismo de proximidade 31 

é um desafio que se coloca no âmbito da reorganização territorial do Estado. 32 

 

A reorganização territorial do Estado não será boa ou má de acordo com os princípios e ideologias que a 33 

fundamentam; será boa ou má de acordo com os resultados que venha a produzir ao nível do bairro, da 34 

freguesia, do município, da região, do País. E estes dependem, necessariamente, da qualidade dos 35 

processos de decisão, ou seja, da existência de formas participadas de decisão envolvendo e 36 

coresponsabilizando os distintos níveis da administração. 37 

 

A discussão da reorganização territorial do Estado no XX Congresso da ANMP – e num momento tão 38 

crítico para o País – visa, assim, a reflexão e a procura de soluções ousadas e inovadoras relativas ao 39 

papel do Estado (local e central) na sua intervenção ao nível da melhoria das condições de vida das 40 

populações e do aumento da competitividade do País. 41 

 

2. ENQUADRAMENTO 42 

O País não pode eternizar o quadro de sucessivas hesitações estratégicas que apenas têm gerado 43 

assimetrias de desenvolvimento, desigualdades de oportunidades e piores condições de vida para os 44 

cidadãos: para os cidadãos do interior deprimido onde as oportunidades são cada vez mais inexistentes; 45 

para os cidadãos do litoral massificado onde a qualidade de vida se perde a cada dia que passa. O País 46 

precisa – e tem – referências políticas e jurídicas que importa tornar estáveis sob pena de se minar, com 47 

custos políticos e sociais enormes, a confiança democrática das populações nas instituições. 48 

 

2.1. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 49 

O Estado – nos termos da Constituição da República Portuguesa – compreende a existência de 50 

autarquias locais, que são coletividades territoriais infra estaduais dotadas de órgãos próprios 51 

representativos e de autonomia de gestão dos interesses locais. A existência de autarquias locais – 52 

princípio estruturante da Lei Fundamental – implica uma delimitação entre a esfera de atribuições da 53 

administração do Estado e a esfera de atribuições das autarquias locais (freguesias, municípios e regiões 54 

administrativas) com uma justa repartição dos recursos do Estado entre a administração central e local. 55 

 

As autarquias locais visam a prossecução dos interesses próprios das populações respetivas. Supõe-se 56 

uma distinção entre os interesses da coletividade nacional, a cargo do Estado, e os interesses 57 

próprios das comunidades locais, a cargo das autarquias locais. E é justamente o facto de elas 58 
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prosseguirem interesses próprios das comunidades que constituem o seu substrato populacional 59 

que caracteriza as autarquias locais como uma entidade de administração autónoma e não de 60 

administração indireta do Estado. As autarquias locais são, por isso, entidades de autogoverno das 61 

coletividades locais naquilo em que elas são detentoras de interesses especificamente locais, 62 

autónomos em relação aos interesses gerais da coletividade nacional. 63 

 

“Rompendo com décadas de centralismo, quiseram os constituintes de 1976 firmar um compromisso 64 

fundador daquilo que de mais democrático existe: o poder deve estar onde está o povo. Porque só 65 

existe para servir a comunidade, o poder deve ter uma relação o mais próxima possível com os seus 66 

destinatários. Só um poder de proximidade será capaz de reconhecer as aspirações e os anseios dos 67 

cidadãos. Não hesito em afirmar que o poder local é, por isso, uma das mais genuínas concretizações 68 

da ideia de democracia.” Palavras de Sua Excelência o Presidente da República, Professor Aníbal Cavaco 69 

Silva, por ocasião da celebração dos 30 anos de Poder Local Democrático em Portugal. 70 

 

2.2. LEI DE ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 71 

O Poder Local tem assistido a sucessivos adiamentos das transferências de competências fixadas na 72 

Lei 159/99, que deveriam ter sido regulamentadas no prazo de 4 anos mas que continuam em 2012,  73 

13 anos depois, por concretizar. Só com uma verdadeira política de descentralização será possível 74 

atenuar as graves e crescentes assimetrias de desenvolvimento que o País apresenta. 75 

 

A não concretização de um conjunto significativo de transferências de competências ou apenas a 76 

delegação de competências sob forma temporária e abrangendo apenas alguns municípios têm 77 

condicionado o desenvolvimento harmonioso do País e originado equívocos e conflitualidades 78 

desnecessários, com graves consequências ao nível do bem-estar das populações e do 79 

desenvolvimento das economias locais. 80 

 

Acresce a tendência para que haja cada vez mais situações de cruzamento de competências, sempre 81 

indesejáveis e penalizadoras para as autarquias e, consequentemente para as populações e para as 82 

empresas. Com efeito, face à incapacidade e atitude demissionista frequentemente demonstrada pela 83 

administração central, a tendência é para que a generalidade dos municípios assuma 84 

responsabilidades que não são municipais, substituindo-se àquela, como forma de reduzir os impactos 85 

negativos de tal incapacidade. 86 
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Esta situação em que os municípios por necessidades das populações se substituem à administração 87 

central – e que facilmente pode resvalar para a ilegalidade – continua a revelar-se de particular 88 

gravidade em matéria de educação, proteção civil, ação social, saúde, justiça e rede viária, 89 

ascendendo a cerca de 700 milhões de euros as despesas deste tipo em 2011 e a cerca de 180 90 

milhões no primeiro trimestre de 2012. 91 

 

O dever da administração central é resolver os problemas e não afastar-se, de forma insustentável, 92 

de responsabilidades que são suas, fazendo das autarquias o seu Ministério da Solidariedade. 93 

 

2.3. REGIME JURÍDICO DA REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TERRITORIAL AUTÁRQUICA 94 

A Assembleia da República aprovou (e foi publicada em 30 de maio de 2012) a Lei 22/2012 que fixa 95 

o regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica, estabelecendo os seus 96 

princípios e parâmetros, definindo e enquadrando os termos da participação das autarquias locais 97 

na concretização desse processo. Esta lei consagra a obrigatoriedade da reorganização 98 

administrativa do território das freguesias e regula a reorganização administrativa dos municípios. 99 

 

Note-se que, no caso dos municípios, aqueles que resultem de fusão passarão a ter tratamento 100 

preferencial no acesso a linhas de crédito asseguradas pelo Estado e no apoio a projetos nos 101 

domínios de empreendedorismo, da inovação social e da promoção da coesão territorial. Para além 102 

disso, prevê esta lei, que a participação no Fundo de Garantia Municipal do município criado por 103 

fusão é aumentada em 15% até ao final do mandato seguinte à fusão. 104 

 

A Lei 22/2012 fixa como objetivos desta reorganização, a coesão territorial e o desenvolvimento 105 

local, o alargamento de atribuições e competências das freguesias, o aprofundamento da 106 

capacidade de intervenção das juntas de freguesia, a melhoria dos serviços públicos de 107 

proximidade prestados pelas freguesias, a promoção de ganhos de escala e de eficiência nas 108 

autarquias locais e a agregação de freguesias em todo o território nacional. 109 

 

A reorganização prevista deverá obedecer, entre outros, aos seguintes princípios: preservação da 110 

identidade histórica, cultural e social das comunidades locais, participação das autarquias locais na 111 

reorganização administrativa dos seus territórios, obrigatoriedade da reorganização administrativa 112 

do território das freguesias, estímulo à reorganização administrativa do território dos municípios, 113 

equilíbrio e adequação demográfica das freguesias. 114 
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Deverá permitir a obtenção de economias de escala e limiares de densidade por via das agregações, 115 

contribuir para a sustentabilidade das políticas públicas de proximidade, reforçar a coesão nacional 116 

e a competitividade dos território, aproximar as administrações (central – local – pública – privada), 117 

reforçar o papel e as competências do Poder Local. 118 

 

Vários são os pontos fracos associados à legislação que o Governo, precipitadamente, fez aprovar 119 

em maio de 2012 e que fazem dela uma medida inaceitável, medíocre, urbanocêntrica, geradora de 120 

insatisfação generalizada e sem qualquer mais-valia para a reorganização territorial de que o País 121 

necessita. Desde logo, o facto de a reforma prevista assentar na vontade da Assembleia da 122 

República e não na vontade dos órgãos locais das autarquias, legitimamente eleitos pelos cidadãos. 123 

 

Mas também um conjunto de outros pontos fracos identificados pelos municípios no âmbito da 124 

consulta prévia lançada pela Secretaria Geral da ANMP para preparação deste documento, a saber: 125 

a) não transmissão às populações das vantagens da reorganização proposta e reduzido tempo de 126 

diálogo originando sentimentos de perda de identidade cultural; 127 

b) perda de decisão de proximidade e de relação com os eleitores com consequências ao nível do 128 

enfraquecimento da Democracia; 129 

c) fixação de regras matemáticas como base substancial da reforma; 130 

d) não consideração das assimetrias económicas e sociais existentes no País; 131 

e) não redução da despesa pública; 132 

f) desconhecimento do que serão as competências das freguesias; 133 

g) abandono da regionalização como principal pilar da reorganização; 134 

h) imprecisão e falta de racionalidade política nos pressupostos subjacentes à reforma; 135 

i) criação de novas desigualdades entre autarquias ao tentar “comprar” com benefícios 136 

económicos as que decidirem concretizar a redução de municípios e freguesias; 137 

j) contradição clara entre os objetivos enunciados e a forma, o método e a redução proposta de 138 

autarquias que se pretende atingir. 139 

 

Não há Estado democrático sem democracia local, pressupondo esta a descentralização territorial 140 

do Estado. Os municípios e as freguesias são, assim, um pilar da própria organização democrático-141 

constitucional do Estado que prosseguem os interesses próprios das populações respetivas.  142 

 

A reorganização administrativa territorial autárquica tem de ser participada, partilhada e centrada 143 

nas pessoas. O resultado final deve levar em consideração o passado histórico, cultural e religioso 144 
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dos municípios e freguesias e refletir o sentimento de pertença à nova unidade territorial; deve ser 145 

reconhecido e sentido pelos cidadãos.  146 

 

Tal reorganização seja no contexto da melhor organização do Estado e da ação pública, seja no quadro 147 

dos instrumentos para o desenvolvimento económico e social, deve prosseguir princípios básicos que se 148 

consideram consensuais: descentralização e desconcentração de funções, racionalização, autonomia e 149 

responsabilidade das organizações, parceria, definição clara de objetivos, meios e recursos, eficiência, 150 

competitividade, transparência, prestação de contas, prática da subsidiariedade, conforme consagrado 151 

na Carta Europeia da Autonomia Local e igualdade de oportunidades.  152 

 

As decisões políticas da reorganização devem pois ser informadas e fundamentadas, assentes em 153 

critérios técnicos que ponderem todas as vertentes e contornos do problema. É necessário, para 154 

tal, proceder-se à caracterização do território, morfologia, população, movimentos migratórios, 155 

infraestruturas e grau de interioridade, bem como à análise geográfica do reflexo das novas 156 

dinâmicas sociais, culturais e económicas, não sendo adequada a mera aplicação de fórmulas gerais 157 

para o território.  158 

 

Face ao exposto e tendo em conta quer a forma como esta legislação tem vindo a ser concretizada, 159 

quer a posição generalizada das autarquias, o Congresso da ANMP, reunido extraordinariamente a 160 

29 de setembro de 2012, advoga a revogação da Lei 22/2012 e a suspensão do processo de redução 161 

de freguesias e, eventualmente, de municípios.  162 

 

2.4. PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 163 

O PNPOT - lei da Assembleia da República aprovada em 2007 por larga maioria - é um instrumento 164 

de desenvolvimento territorial (em vigor) de natureza estratégica, que estabelece as grandes 165 

opções para a organização – e reorganização – do território nacional. Procede ao enquadramento 166 

das diversas políticas sectoriais e de todos os instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional, 167 

regional e municipal, traduzindo um modelo de organização espacial para Portugal numa ótica de 168 

construção de unidade na diversidade. 169 

 

O PNPOT caracteriza condicionantes, problemas, tendências e cenários de desenvolvimento 170 

territorial de Portugal. A partir do diagnóstico das várias regiões, fornece opções estratégicas 171 

territoriais relativas ao sistema urbano e às redes de infraestruturas e equipamentos de interesse 172 
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nacional. Procede à articulação e compatibilização do ordenamento do território com as políticas 173 

de desenvolvimento económico e social e as políticas sectoriais com incidência na organização do 174 

território, em resultado de uma ponderação dos interesses públicos e privados envolvidos. 175 

 

De entre os vários objetivos fixados no PNPOT é de salientar 1) promover o desenvolvimento 176 

policêntrico dos territórios e o reforço das infraestruturas de suporte à integração e à coesão 177 

territoriais; 2) assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de 178 

equipamentos coletivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo 179 

a coesão social; 3) garantir a coesão do País atenuando as assimetrias regionais e garantindo a 180 

igualdade de oportunidades. 181 

 

Porque se trata de uma lei da Assembleia da Republica, o PNPOT não pode deixar de ser utilizado 182 

enquanto referência estável para a reorganização territorial do Estado. Só através de um programa 183 

nacional vinculativo é que o Estado é capaz de enquadrar a definição das múltiplas opções que 184 

contribuem para a definição de qualquer política de ordenamento territorial e nesta perspetiva, o 185 

PNPOT constitui a medida político-legislativa adequada que permite ao Estado desempenhar a 186 

tarefa fundamental imposta pela Constituição, de assegurar um correto ordenamento do território. 187 

 

Mas serão ineficazes as políticas globais ou nacionais se não articuladas com as políticas sectoriais e 188 

locais. Os planos regionais de ordenamento e, sobretudo, os planos diretores municipais – único 189 

nível de planeamento que cobre integralmente o território nacional, já que alguns PROT ainda não 190 

foram aprovados – não podem deixar de ser respeitados e entendidos como as tais referências 191 

estáveis necessárias ao desenvolvimento do País. 192 

 

“Um país bem ordenado respeita os territórios nas suas várias escalas e tempos de vida”, lê-se no 193 

relatório do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e deve deduzir-se das 194 

posições da ANMP quando em causa está a reorganização territorial do Estado. 195 

 

2.5. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA 196 

Por razões externas e internas Portugal tem passado, nos últimos anos, por enormes dificuldades 197 

económicas e financeiras, com problemas graves ao nível da consolidação das contas públicas e 198 

privadas, com endividamento e défices excessivos, levando a que se tenha colocado a hipótese de 199 
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default e incumprimento perante os credores internacionais, com o consequente agravamento das 200 

dificuldades de obtenção no financiamento externo. 201 

 

Em tal contexto, foi assinado pelo Estado Português o Programa de Assistência Económica e 202 

Financeira com a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, 203 

no qual foi assumido um conjunto de obrigações, nos mais diversos domínios. Mas no período de 204 

vigência deste Programa tem-se verificado, sobretudo (ou apenas), recessão da economia 205 

portuguesa, aumento dos impostos, contração das receitas, aumento do desemprego, diminuição 206 

dos apoios sociais e descontentamento social generalizado. 207 

 

Populações e as mais diversas instituições estão no limiar mínimo das suas possibilidades (ou 208 

mesmo abaixo dele). As Autarquias Locais estão, desde há muito tempo, numa situação 209 

extremamente delicada, uma vez que as suas receitas têm sido diminuídas drasticamente nos 210 

últimos anos. Em 2012, as Autarquias Locais receberam do Orçamento do Estado um valor idêntico 211 

ao que fora transferido no ano de 2005. 212 

 

Paralelamente, o Governo efetuou e pretende efetuar um conjunto significativo de mudanças com 213 

incidência nas autarquias locais, que vão muito para além dos compromissos assumidos no 214 

Programa de Assistência e que são cerceadoras e violadoras da autonomia local. 215 

 

Desde logo tal Programa comprometeu o Estado Português a “reduzir significativamente” o número de 216 

autarquias locais tendo-se verificado – aquando duma primeira reunião entre a ANMP e “Troika” – um 217 

desconhecimento por parte desta da realidade do Poder Local português, nomeadamente a diferença 218 

entre municípios e freguesias, o que se constituiu como fator determinante para a má proposta que veio 219 

a constar do Memorando de Entendimento e que por isso mesmo é inaplicável no nosso País. 220 

 

2.6. RESOLUÇÃO 38/2012 (LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS COLETIVOS DA REDE PÚBLICA) 221 

Pela Resolução 38/2012 de 27 de março foi criada a Equipa para os Assuntos do Território, 222 

encarregue de proceder ao levantamento e mapeamento dos equipamentos coletivos integrantes 223 

da rede pública, de todos os domínios e áreas sectoriais do mercado de bens e serviços públicos da 224 

responsabilidade da administração central. 225 

 

Pretende-se, a partir desse levantamento, “promover um desenvolvimento mais equilibrado, 226 

reduzindo as disparidades existentes, evitando os desequilíbrios territoriais e conferindo mais 227 
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coerência às políticas sectoriais que têm impacto territorial”. Para o efeito deverá ser elaborada 228 

uma proposta de grelha de distribuição espacial articulada que favoreça a racionalização 229 

administrativa e os princípios de valorização e coesão do território, e tenha em conta os projetos 230 

e propostas de reestruturação em curso. 231 

 

Para a concretização de tal objetivo é importante proceder-se ao levantamento dos equipamentos 232 

da responsabilidade da administração local e do setor privado, designadamente das IPSS, já que só 233 

num espírito de concertação e articulação entre administrações será possível reorganizar a oferta 234 

de serviços públicos, a partilha de equipamentos, a eventual redistribuição de competências, a 235 

repartição de recursos e a racionalização de meios. E só assim será possível garantir a igualdade de 236 

oportunidades no acesso aos serviços e equipamentos públicos. 237 

 

Deste levantamento e mapeamento – que tem de ser vasto e exaustivo – deverá resultar uma 238 

reorganização que, seja no contexto da melhor organização do Estado e da ação pública, seja no 239 

quadro dos instrumentos para o desenvolvimento económico e social, deve prosseguir princípios 240 

básicos que se consideram consensuais: descentralização e desconcentração de tarefas, 241 

racionalização da organização administrativa, autonomia e responsabilidade das organizações e 242 

definição clara de objetivos e meios. 243 

 

Tal processo deve, assim, ser pensado, também, como um projeto de reestruturação do Estado, da 244 

administração central e dos seus serviços desconcentrados, da sua administração indireta, 245 

colocando ordem nos diversos departamentos e institutos públicos, conduzindo à diminuição dos 246 

seus custos de funcionamento e à redução das suas ineficiências, em consequência da justaposição 247 

das suas áreas de intervenção e da integração da gestão a vários níveis e sectores de atividade. E 248 

sempre no pressuposto de que cabe à administração central assegurar um conjunto de serviços que 249 

são da sua responsabilidade: quer os que decorrem do exercício das funções sociais do Estado, quer 250 

de serviços públicos essenciais ao bem-estar das populações. 251 

 

2.7. LINHAS GERAIS DA ANMP PARA O MANDATO AUTÁRQUICO EM CURSO 252 

O XVIII Congresso da ANMP realizou-se em Viseu nos dias 4 e 5 de dezembro de 2009 na sequência 253 

do mais recente ato eleitoral para as autarquias locais. O Congresso aprovou por unanimidade as 254 

Linhas Gerais de Atuação para o mandato autárquico que ainda decorre pelo que as posições aqui 255 

referidas devem ser interpretadas à luz das referidas Linhas Gerais de Atuação. 256 
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3. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO 257 

A reorganização administrativa territorial passa por encontrar as soluções institucionais, nomeadamente 258 

supramunicipais e intermunicipais, que se revelem mais adequadas ao exercício da função em causa e, 259 

nessa tarefa, a ANMP mantém-se empenhada. As diversas entidades – responsáveis e a responsabilizar – 260 

devem estar dotadas de competências clarificadas e articuladas entre si e baseadas na complementaridade 261 

das políticas públicas, de forma a prestar-se um melhor serviço final aos cidadãos e às comunidades. 262 

 

E na reorganização territorial do Estado não pode ser esquecida a concretização do princípio da parceria 263 

pelo qual é valorizado o papel da sociedade civil, designadamente das IPSS, misericórdias, ONG, 264 

associações diversas. Qualquer novo edifício institucional que venha a resultar da reorganização 265 

administrativa do Estado deverá ser completado com o reforço das formas de concertação, 266 

contratualização e participação dos cidadãos, no qual os municípios se empenham cada vez mais. 267 

 

3.1. REVISÃO DAS NUT 268 

O conceito de nomenclatura das unidades territoriais estatísticas (NUT) foi introduzido pelo 269 

EUROSTAT com o propósito de criar um padrão único e uniforme para a produção de estatísticas e 270 

repartição de fundos ao nível regional na União Europeia. Este conceito trouxe uma classificação 271 

única para as várias tipologias regionais existentes nos Estados-Membros, visando a harmonização 272 

de critérios para efeitos informativos e estatísticos em a todos os países da União Europeia. 273 

 

Em Portugal, a diferenciação das NUT I teve por base as grandes divisões geográficas do País 274 

(Portugal Continental, Arquipélago dos Açores e Arquipélago da Madeira); a delimitação das NUT II, 275 

as regiões correspondentes às áreas de atuação das CCDR e, por sua vez, as NUT III subdividem as 276 

regiões em sub-regiões estatísticas sem qualquer significado administrativo, cujo objetivo passava 277 

por agrupar municípios para obter informação estatística destinada principalmente ao 278 

planeamento económico. Esta foi a base de constituição das NUT e é considerada, nomeadamente 279 

pelo INE, na compilação de informação estatística de natureza económica e demográfica realizada 280 

no contexto das competências e atribuições dos serviços públicos. 281 

 

O Programa para a Reestruturação da administração central do Estado (PRACE), aprovado pela 282 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2006, de 21 de Abril, estabeleceu que as associações de 283 

municípios deveriam ser correspondentes a NUT III ou à agregação de NUT III. Posteriormente 284 

aquando da definição do modelo de governação do QREN e dos respetivos programas operacionais 285 

(PO), foi valorizado o papel das associações de municípios ao nível de NUT III nos órgãos de 286 
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aconselhamento estratégico dos PO Regionais, bem como na previsão da execução descentralizada 287 

ou na contratualização de parcerias para gestão de algumas das suas parcelas. 288 

 

O Decreto-Lei n.º 68/2008, de 14 de Abril, procedeu à definição das unidades territoriais para efeitos de 289 

organização territorial das associações de municípios e das áreas metropolitanas, e para participação em 290 

estruturas administrativas do Estado e nas estruturas de governação do QREN. Para a sua delimitação 291 

foram adotadas as unidades territoriais com base nas NUT III, porém procederam-se a ajustamentos nas 292 

suas áreas geográficas. Importa ainda sublinhar que se verifica a existência de grandes discrepâncias 293 

entre NUT III, nomeadamente ao nível de dimensão territorial e do número de municípios. 294 

 

A Direção-Geral das Autarquias Locais, segundo o referido Decreto-Lei n.º 68/2008, procede ao 295 

tratamento dos dados relativos às unidades territoriais aí estabelecidas. Posto isto, verifica-se a 296 

existência de discrepâncias entre as NUT III consideradas pelo INE (e EUROSTAT) e as NUT III 297 

consideradas para efeitos de organização territorial das CIM e objeto de tratamento pela DGAL. 298 

 

Nos últimos anos, esta divisão de Portugal em NUT III (com maior ou menor diferenciação 299 

territorial) tem vindo a tornar-se a principal divisão territorial de nível supra municipal, sendo as 300 

suas unidades territoriais utilizadas para definir as áreas de atuação de grande parte dos serviços 301 

desconcentrados do Estado, em detrimento da multiplicidade e complexidade da divisão territorial 302 

que existia nos vários organismos do estado. Todavia, a respeito de serviços públicos ainda existe 303 

alguma descoordenação nas intervenções como resultado da falta de coincidência na delimitação 304 

territorial, com efeitos negativos em relação à eficácia e eficiência das políticas públicas. 305 

 

As reformas promovidas pelo Estado a nível setorial deveriam ter por base as mesmas unidades 306 

administrativas de organização do território. A este respeito importa sublinhar que não faz sentido 307 

o Governo promover uma reforma da administração local que impulsiona o reforço de atribuições e 308 

competências das CIM e áreas metropolitanas com uma reorganização simultânea das NUT, 309 

enquanto noutras áreas as reformas setoriais assentam em diferentes unidades administrativas. 310 

 

Verifica-se a necessidade de uniformizar as unidades administrativas do território, situação que se 311 

torna ainda mais evidente ao nível das NUT III uma vez são a base de constituição das CIM. Esta 312 

reforma das unidades administrativas deve ser devidamente articulada com a realidade e os 313 

interesses dos municípios. 314 
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Por tudo que foi referido – e no quadro da reorganização territorial do Estado – é fundamental 315 

despoletar o processo de revisão das NUT III de modo a garantir que as unidades territoriais 316 

consideradas se baseiam na sua coerência interna, refletindo uma lógica económico-social, 317 

histórica, geográfica, cultural, ambiental e de representação institucional que permita conferir 318 

racionalidade e harmonia às relações entre os diversos municípios que integram essas unidades e 319 

entre a administração central e a administração local. 320 

 

3.2. ÁREAS METROPOLITANAS E COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS 321 

Mais Poder Local, Melhor Portugal exige a articulação intermunicipal através das comunidades 322 

intermunicipais e áreas metropolitanas. A ANMP insiste no alargamento e reforço da ação destas 323 

entidades como meio essencial de se concretizar a necessária reorganização territorial do Estado 324 

que é hoje marcado por um centralismo incoerente e burocratizado. 325 

 

O associativismo municipal reveste-se de grande importância para enfrentar, numa adequada 326 

escala, problemas comuns das autarquias, reconhecendo-se-lhe um papel relevante na articulação 327 

de políticas e ações ao nível supramunicipal. A sua capacitação deve ser equacionada numa lógica 328 

de dimensão e identidade territorial, pois a existência de uma adequada e estruturada interação 329 

entre as diversas instituições e atores identificados com o território é um fator diferenciador dos 330 

processos de desenvolvimento, que, para ser mais sustentável em termos sociais, económicos e 331 

ambientais, deverá assentar num bom sistema de governação. 332 

 

Sabendo-se que existem áreas em que os problemas encontram melhor solução a um nível 333 

supramunicipal, devem ser generalizadas experiências bem-sucedidas em curso, isolados os fatores 334 

de eficiência, admitidas soluções de flexibilidade e ultrapassada a etapa redutora em que algumas 335 

destas instituições estão a servir apenas para contratualização no âmbito dos programas 336 

operacionais regionais. 337 

 

3.2.1. ÁREAS METROPOLITANAS 338 

É comumente reconhecido que o modelo das áreas metropolitanas, criado através da Lei 44/91 e 339 

alterado sucessivamente pelas Leis 10/2003 e 11/2003, e Leis 45/2008 e 46/2008 se encontra 340 

esgotado, por razões unanimemente apontadas: ausência de legitimidade direta dos órgãos, 341 

inexistência de um núcleo de competências próprias de natureza metropolitana, dificuldade de 342 

conciliação entre os interesses municipais e os interesses metropolitanos e o não reconhecimento, 343 

por parte dos cidadãos, dos órgãos metropolitanos e da sua esfera legítima de intervenção. 344 
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A inoperância deste modelo associativo de áreas metropolitanas e a ausência de um poder intermédio, 345 

entre o Poder Local e o Poder Central, na organização democrática do Estado, colocam aos agentes 346 

políticos o desafio, cada vez mais premente, de resolução das matérias insuscetíveis de resposta à escala 347 

municipal e, simultaneamente, sem dimensão nacional que justifique a sua assunção pelo Poder Central. 348 

 

Neste sentido, defende -se a necessidade de uma nova instância política de âmbito metropolitano, 349 

ou seja, de verdadeiras autarquias metropolitanas, nos termos do nº 3 do artigo 236º da 350 

Constituição da República Portuguesa e com órgãos metropolitanos, dotados de legitimidade 351 

democrática própria (eleitos por sufrágio direto e universal), nomeadamente: a Junta 352 

Metropolitana, órgão executivo metropolitano, e a Assembleia Metropolitana, órgão deliberativo. 353 

Defende-se, ainda, a existência de uma estrutura técnica de execução das deliberações dos órgãos 354 

políticos e recursos financeiros apropriados. 355 

 

Visando a imediata prossecução dos interesses próprios da população metropolitana, estas autarquias 356 

deverão ter um quadro de competências próprias, de cariz metropolitano, que vá para além de uma 357 

mera tentativa de otimização das intervenções dos vários municípios integrantes. Entre outros: 358 

a) Elaborar os documentos de orientação estratégica regional e os planos de ordenamento do 359 

Território de âmbito metropolitano e garantir a sua compatibilização com os planos diretores 360 

municipais e sectoriais; 361 

b) Elaborar o plano de mobilidade das áreas metropolitanas, garantindo a sua articulação com os 362 

planos de mobilidade municipais; 363 

c) Incorporar as competências dos órgãos desconcentrados da administração central em matéria de 364 

ambiente, ordenamento do território, saúde, educação, ação social, desporto e cultura, entre outros; 365 

d) Integrar os órgãos de decisão das administrações portuárias no sentido da convergência estratégica 366 

das políticas portuárias com as políticas de cidade; 367 

e) Incentivar a criação de clusters regionais com vista à afirmação da competitividade regional; 368 

f) Assumir como fatores estratégicos de desenvolvimento regional as suas especificidades territoriais e 369 

as relações de interdependência nos mercados internacionais; 370 

g) Prestar serviços partilhados aos municípios. 371 

 

3.2.2. COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS 372 

As comunidades intermunicipais (CIM) são estruturas que estão hoje a ganhar dimensão pelo que, 373 

numa lógica de economias de escala, poderão assumir responsabilidades que, sem perderem a 374 
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necessária proximidade com as populações, permitirão obter ganhos qualitativos na prestação do 375 

serviço e quantitativos na economia de meios. 376 

 

O reconhecimento das CIM enquanto instâncias de legitimidade e plataformas de articulação e 377 

coordenação da dinâmica regional, assentes num modelo de gestão consolidado pelo voto, com 378 

atribuições sobretudo ao nível do planeamento – como, por exemplo, a elaboração de cartas 379 

intermunicipais (social, da mobilidade, educativa, desportiva, da eficiência energética …) – e 380 

coordenação de parcerias territoriais, em articulação com os organismos locais e regionais e no 381 

interface com os instrumentos de planeamento e planos nacionais temáticos e sectoriais, 382 

consagrará uma clara mais-valia para a reorganização territorial do Estado, assim como um meio 383 

para resolver problemas das populações e ajudar a desenvolver as regiões e o País. 384 

 

As CIM poderão assumir um papel importante, não só ao nível do planeamento, mas também da 385 

própria sistematização de informação, centralização e acesso a dados e fontes de informação, 386 

monitorização dos planos de desenvolvimento, sendo igualmente interessante estudar a forma de 387 

articulação do papel das CIM ao nível das plataformas supraconcelhias cuja gestão pertence, 388 

atualmente, à Segurança Social. 389 

 

As CIM poderão também assumir um papel importante na criação de condições para a dinamização 390 

da rede social, melhorar a capacidade de intervenção das organizações, de qualificação dos atores 391 

envolvidos, sobretudo ao nível da capacitação para a intervenção, dotando os técnicos das redes 392 

sociais de instrumentos de análise e práticas inovadoras, para que possam além da mera resposta 393 

assistencialista, adotar abordagens inovadoras de natureza empreendedora. 394 

 

As CIM poderão, ainda, assumir um conjunto de outras competências ao nível da proteção civil, 395 

ordenamento do território, planeamento estratégico, licenciamento, fiscalização, gestão e 396 

conservação de infraestruturas, apoio ao desenvolvimento económico, educação, defesa do 397 

consumidor, se esta for a vontade dos municípios e se nestas condições o Congresso considerar as 398 

CIM como estruturas de articulação, cooperação dos municípios. Mas tal não pode ser utilizado 399 

como argumento para resistir à descentralização tão necessária ao desenvolvimento do País e ao 400 

processo de regionalização, o que constituiria a mais importante e decisiva medida capaz de 401 

assegurar uma efetiva descentralização, uma política regional e uma efetiva reforma da 402 

administração pública. 403 
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3.3. REGIONALIZAÇÃO 404 

Constitucionalmente prevista, a região administrativa é uma pessoa coletiva territorial, dotada de 405 

autonomia administrativa e financeira e de órgãos representativos, que visa a prossecução de 406 

interesses próprios das populações respetivas como fator da coesão nacional. À região 407 

administrativa é atribuída a tarefa de coordenação e apoio à ação dos municípios no respeito da 408 

sua autonomia e sem limitações dos respetivos poderes. 409 

 

Em 13 de agosto de 1991 foi publicada – depois de aprovada por unanimidade pela Assembleia da 410 

República – a Lei 56/91, Lei-quadro das Regiões Administrativas que fixa, entre outros aspetos, as 411 

atribuições e competências das regiões. Em 28 de abril de 1998 foi publicada – depois de aprovada 412 

por maioria pela Assembleia da República – a Lei 19/98, Lei de Criação das Regiões Administrativas. 413 

O País continua, ainda assim, sem este nível intermédio de governação. 414 

 

Reafirmando as resoluções anteriormente assumidas em Congresso, a Associação Nacional de 415 

Municípios Portugueses entende que o processo de regionalização do País deve ser discutido não 416 

como um fim em si mesmo mas no quadro da reorganização territorial do Estado. 417 

 

Defende-se a institucionalização das regiões administrativas como instrumento de 418 

descentralização, tão imprescindível no litoral como no interior; um instrumento de reforço da 419 

cidadania, de coordenação e de valor acrescentado para estimular a competitividade criativa entre 420 

espaços regionais, para o desenvolvimento equilibrado do território e num quadro de reforço 421 

articulado e efetivo das atribuições, poderes, competências e meios dos municípios. 422 

 

Sem que tal implique qualquer agravamento da carga fiscal suportada pelos cidadãos, às regiões 423 

deverão ser cometidas funções de base territorial ao nível do planeamento e ordenamento, 424 

desenvolvimento económico e social, programação e coordenação das políticas públicas entre a 425 

administração central e local e da afirmação das potencialidades regionais e apoio às atividades 426 

produtivas, turismo e património histórico-cultural, construção de infraestruturas de âmbito 427 

regional, gestão de recursos hídricos, de áreas portuárias, de áreas protegidas, de praias e ainda um 428 

conjunto de outras funções, hoje desempenhadas pela administração central, sempre e quando a 429 

proximidade se revele geradora de eficiência e qualidade. 430 

 

Considera ainda a ANMP que a regionalização poderá assumir acrescida importância para o interior 431 

do País, dadas as relações políticas e económicas com as regiões fronteiriças de Espanha, que 432 
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importa aprofundar e que exigem uma resposta política de nível regional mais do que uma 433 

interlocução débil por falta de agentes legitimados pela vontade popular. 434 

 

4. REORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: IMPACTOS DIRETOS NA VIDA DOS CIDADÃOS 435 

Reorganizar e racionalizar não podem continuar a ser sinónimo de encerrar. O País não pode ser 436 

entendido como um grande grupo económico-financeiro, composto por 308 unidades de negócio, 437 

sujeito a um processo de restruturação empresarial tendo em vista o aumento de lucros. A 438 

“financeirização” da economia não pode ser modelo de referência para a reorganização de serviços 439 

públicos e para o desenvolvimento harmonioso do País. 440 

 

Por outro lado, a abordagem desta matéria não pode ser feita pelo prisma redutor e discriminatório da 441 

divisão entre pequenos, médios e grandes municípios (ou freguesias); em causa está a prestação de 442 

serviços essenciais ao bem-estar das populações e qualquer Cidadão deve ter, à partida, as mesmas 443 

condições e igualdade de oportunidades de acesso aos vários serviços de interesse geral. 444 

 

O encerramento de serviços públicos – por todo o País, com reflexos muito penalizadores em zonas do 445 

interior que têm vindo a perder população – não pode ser o preço a pagar por décadas de políticas 446 

públicas erradas, assentes em medidas avulsas que criam condições para o último passo de abandono de 447 

vários espaços territoriais, pensadas e implementadas sem terem por base uma visão estratégica do 448 

ordenamento do conjunto do território nacional e os princípios de solidariedade e convergência entre 449 

regiões, igualdade de oportunidades e concertação institucional. 450 

 

Relativamente ao Poder Central, há uma perceção de abandono, que passou de uma noção associada ao 451 

isolamento em termos de acessibilidade para uma visão ligada ao encerramento de serviços públicos: 452 

"Levaram-nos o hospital, levaram-nos as urgências do centro de saúde, os comboios e agora o tribunal. 453 

Melhor será levarem-nos a nós também". Palavras sentidas e providas de todo o sentido que se ouvem 454 

às gentes que teimam em ficar nas zonas cada vez mais desertificadas, cada vez mais deprimidas e cada 455 

vez em maior extensão do território nacional. A reorganização dos serviços públicos não deve ser 456 

efetuada de forma isolada, mas, em especial nos territórios de baixa densidade, devem também ser 457 

consideradas políticas de mobilidade (dos cidadãos e dos serviços). 458 

 

A reorganização de serviços públicos deve dar particular atenção aos territórios de baixa densidade de 459 

forma a permitir fomentar a manutenção e eventual reforço de políticas de criação e fixação de valor e 460 

potenciar redes de competitividade local. De forma a avaliar as suas consequências, a reorganização de 461 



 

18 

equipamentos e serviços deve ser precedida de análises que integrem vários domínios públicos (dados 462 

demográficos; dados socioeconómicos; localização geográfica dos equipamentos e serviços, entre outros). 463 

 

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável fixa como quarto objetivo, “mais equidade, 464 

igualdade de oportunidades e coesão social” no sentido de uma sociedade mais justa baseada – entre 465 

outros aspetos – num “Estado Social eficiente, justo e flexível”. Para alcançar tal objetivo a ENDS 466 

defende a reforma dos sistemas setoriais de serviços públicos, mantendo ou reforçando o seu caráter 467 

universal e a sua independência de lógicas de mercado e valorizando os princípios da subsidiariedade e 468 

da discriminação positiva. 469 

 

O próprio PNPOT aponta para a necessidade de se desenvolver uma rede de prestação de multisserviços 470 

em zonas rurais de baixa densidade, através de uma metodologia assente na proximidade aos 471 

beneficiários mas, na prática, temos vindo a assistir a um movimento casuístico, setoralizado e 472 

precipitado de encerramento de serviços, não apoiado em análises custo-benefício e sem que estejam 473 

criadas soluções alternativas que garantam o bem-estar de todos os cidadãos. 474 

 

Neste espírito, a modernização administrativa assente na utilização das tecnologias de informação e 475 

comunicação, em especial da Internet, com disponibilização de informação e acesso a serviços públicos, 476 

para cidadãos e empresas, facilitando a resolução dos seus problemas de forma mais simples e rápida, é 477 

uma solução a reforçar e um desafio ao qual as autarquias não poderão ficar indiferentes. 478 

 

A aposta neste processo é tema incontornável da agenda política dando significado a conceitos como 479 

Governo Eletrónico, Administração Pública Eletrónica, Administração em Linha ou eGovernment. Muitos 480 

passos têm sido dados ao longo dos últimos anos: a par da criação de lojas do Cidadão, balcões 481 

multisserviços eletrónicos, a generalidade dos municípios dispõe nos seus sites de uma área destinada a 482 

facilitar o relacionamento com os seus munícipes. 483 

 

A obtenção de um serviço público de qualidade, prestado com eficiência e eficácia, que possa ser 484 

comandado e acompanhado pelo próprio munícipe, funcionando 24 horas por dia, com redução de 485 

custos para ambas as partes, merece a aposta de governantes e o apoio dos cidadãos, sobretudo como 486 

forma de colmatar os impactos negativos decorrentes do encerramento de alguns serviços públicos e 487 

garantir a igualdade de oportunidades. 488 

 



 

19 

É, contudo, importante avaliar os meios necessários ao estabelecimento destes serviços e assegurar as 489 

condições de acesso a todos os cidadãos. O acesso aos serviços de eGovernment pressupõe uma 490 

disponibilidade de meios e de conhecimentos que uma parte da população não tem, dados os níveis de 491 

infoexclusão que o País ainda apresenta. O desenvolvimento destes serviços sem o necessário apoio à 492 

sua utilização terá como consequência o acentuar das desigualdades na sociedade. 493 

 

Esta preocupação é, aliás, partilhada pela Comissão Europeia, ao colocar na sua comunicação às diferentes 494 

instituições europeias sobre “Uma Agenda Digital para a Europa”, um ponto dedicado a “Melhorar a 495 

literacia digital, as qualificações nesse domínio e a inclusão na sociedade digital”. Nesta comunicação é 496 

referido que 150 milhões de europeus nunca utilizaram a Internet e que este grupo é constituído, na sua 497 

maioria, por pessoas com idades compreendidas entre os 65 e os 74 anos, por pessoas com baixos 498 

rendimentos, por desempregados e pelos que possuem os níveis mais baixos de escolaridade. 499 

 

O envolvimento do Estado Português nestes objetivos exige, pois, particular atenção no quadro da 500 

reorganização territorial do Estado, devendo os municípios pugnar para que nenhum dos seus munícipes, 501 

com quem têm elevado grau de proximidade e envolvimento especial, seja excluído de todo este processo. 502 

 

4.1. AÇÃO, EMERGÊNCIA, INCLUSÃO E PROTEÇÃO SOCIAL 503 

A atual conjuntura de crise desenha novas exigências aos poderes públicos e à sociedade civil, não 504 

deixando indiferentes os vários agentes (públicos e privados) com responsabilidades nas respostas 505 

sociais, e justifica particular atenção no processo de reorganização territorial do Estado. Os 506 

problemas sociais não são problemas apenas de quem os sofre, são problemas de toda uma 507 

sociedade que os não consegue resolver. 508 

 

Em causa está a atuação em domínios tão distintos como o desemprego, habitação social e de 509 

emergência, terceira idade, violência doméstica, crianças e jovens em risco, integração de minorias 510 

étnicas, integração de imigrantes, apoio aos sem-abrigo, apoio aos “novos pobres”, infoexclusão, 511 

desestruturação das famílias, entre tantos outros a exigirem novas abordagens, novos atores, novas 512 

respostas. Em causa está, em suma, a necessidade de políticas inclusivas que promovam a 513 

mobilidade social. 514 

 

As novas exigências têm conduzido ao aparecimento de redes de apoio social integrado e levado ao 515 

reconhecimento da absoluta necessidade de conjugação de esforços e otimização de respostas 516 

locais; têm, igualmente, evidenciado a necessidade de inovação ao nível da política de ação social 517 
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exigindo a sua territorialização, uma vez que é perante as entidades – precisamente – de natureza 518 

territorial que estes problemas se perfilam com maior acuidade, dada a sua proximidade às 519 

populações e o seu conhecimento mais fino da realidade. 520 

 

Por outro lado a necessidade de criação de um regime que enquadre apoios pontuais e excecionais 521 

a indivíduos e agregados especialmente vulneráveis obedece a uma lógica que, embora 522 

assistencialista, é reclamada pela atual conjuntura, em que situações de transitoriedade e de 523 

carácter emergente se perfilam perante o município que se posiciona como o melhor agente para 524 

levar a cabo este tipo de intervenção. 525 

 

Recupera-se, neste contexto, a importância da transferência de competências para as autarquias 526 

locais, designadamente nos aspetos ligados ao planeamento, atribuição de subsídios a IPSS e a 527 

indivíduos ou agregados familiares e apoios pontuais à pobreza extrema. Trata-se de uma tarefa de 528 

urgência prioritária, reforçada e fundamental para o bem-estar dos cidadãos e para a garantia da 529 

igualdade de oportunidades, sobretudo quando a taxa de risco de pobreza em Portugal, após 530 

efetuadas as transferências sociais, é de 17,9%, quando temos 3 milhões de portugueses a viverem 531 

abaixo do limiar de pobreza e quando as medidas de pobreza como incidência, intensidade, 532 

severidade e persistência tendem a aumentar. 533 

 

E perante a necessidade de articular e integrar políticas fragmentadas – porque pensadas por 534 

diferentes níveis de intervenção – assume particular conveniência a reiterada proposta da ANMP 535 

sobre o papel fundamental da carta social como instrumento importantíssimo de planeamento e de 536 

aproveitamento máximo de recursos e de definição das prioridades de intervenção; como 537 

instrumento, também, de reorganização territorial do Estado. 538 

 

No ano em que se celebra o Ano Internacional para o Envelhecimento Ativo, as questões ligadas à 539 

terceira idade devem assumir atenção acrescida quando se pensa a inclusão social. Sendo certo que 540 

a população portuguesa será cada vez mais idosa, o País precisa de políticas e da oferta de serviços 541 

assentes na solidariedade entre gerações. Assim, promover a inclusão social através de soluções de 542 

proximidade passa por dar resposta às necessidades da terceira idade (isolamento e solidão, baixos 543 

rendimentos, problemas de saúde, habitações degradadas, mobilidade reduzida, infoexclusão…), 544 

através da aposta num novo modelo de inovação social assente em parcerias com a sociedade civil. 545 
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Tal tarefa exige uma maior cobertura territorial e o reforço das valências existentes nos serviços de 546 

apoio à terceira idade bem como parcerias entre o Estado, as autarquias, as IPSS e as ONG, 547 

reforçando a sua intervenção na resposta aos problemas de inclusão social. 548 

 

As autarquias necessitam de estar atentas à evolução da situação social, particularmente, neste 549 

contexto político-económico-financeiro-social, sem que permitam que o Estado central e os seus 550 

organismos desconcentrados se desresponsabilizem e no quotidiano passem as suas competências 551 

para o Poder Local. 552 

 
4.2. AMBIENTE 553 

De uma vez por todas, os valores ambientais devem estar ao serviço do desenvolvimento das 554 

regiões mais desfavorecidas; devem ser parte da solução e não o eterno problema. Preservar, 555 

valorizar, não são antónimos de utilizar. 556 

 

Durante séculos, Homem e recursos naturais conviveram em simbiose. Se chegaram até nós 557 

verdadeiros ecossistemas como o Gerês, Montesinho, Douro Vinhateiro, Costa Vicentina, entre 558 

tantos outros, foi porque também a presença humana neles se fez sentir fazendo destes territórios, 559 

territórios vivos e sustentáveis: limpavam-se matas, vigiava-se a floresta, valorizava-se a terra, 560 

garantia-se a biodiversidade. 561 

 

Impedir acessos, proibir atividades ancestrais, criar reservas integrais por decreto, isso sim é 562 

interferir negativamente na sustentabilidade ambiental, isso sim é deixar que o Homem se 563 

intrometa artificial e negativamente no curso da Natureza. 564 

 

Note-se que no terceiro objetivo da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (RCM 565 

109/2007 de 20 de agosto) se refere, entre outros domínios essenciais, “promover uma política de 566 

conservação da natureza e da biodiversidade que vise suster a redução e fragmentação dos 567 

habitats, a proteção de espécies ameaçadas e a valorização das paisagens, articulada com as 568 

políticas agrícola, florestal, de desenvolvimento urbano e económico e de obras públicas” sendo 569 

esta, aliás, uma prioridade estratégica da ENDS. 570 

 

4.3. CULTURA, DESPORTO, EDUCAÇÃO E TEMPOS LIVRES 571 

Uma sociedade moderna e democrática como a que construímos e queremos continuar a construir, 572 

não descura a igualdade de oportunidades de acesso aos serviços culturais, desportivos, de 573 



 

22 

educação e de lazer, na pluralidade das suas expressões, como alicerce dessa construção 574 

democrática e, também de qualquer reorganização territorial do Estado. 575 

 

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável fixa como primeiro objetivo, “preparar 576 

Portugal para a Sociedade do Conhecimento” e determina como prioridades estratégicas neste 577 

domínio, entre outras, o “aumento dos níveis habilitacionais e de qualificação e a mobilização da 578 

sociedade para uma maior criatividade artística e cultural”. 579 

 

Nem todos se dão conta da importância que as autarquias atribuem a estas políticas, de tal forma 580 

que os valores apontam uma realidade porventura surpreendente: 721 milhões de euros foi o valor 581 

da despesa dos municípios (corrente e de capital) em 2010 (dados INE); património cultural, 582 

publicações e literatura, música e artes cénicas, recintos culturais, jogos e desportos diversos foram 583 

as áreas de intervenção fazendo delas, domínios prioritários da prática autárquica. E este valor não 584 

inclui as despesas em educação que só em transporte escolar – e para um universo de 174 585 

municípios – se cifrou, no ano letivo 2010/2011, em mais de 78 milhões de euros. 586 

 

A descentralização nestes domínios é indispensável ao desenvolvimento social e económico do País 587 

mas o esforço nesse sentido exige uma estreita articulação e complementaridade entre os 588 

diferentes intervenientes. Exige uma política assente na partilha de espaços e de equipamentos e a 589 

constituição de redes de oferta de produtos e serviços. Exige, naturalmente, a partilha dos recursos 590 

públicos disponíveis, particularmente a partilha equilibrada e territorialmente distribuída dos 591 

financiamentos da administração central, pondo fim à atual concentração nos grandes centros 592 

urbanos dos apoios concedidos pela administração central. 593 

 

No caso da educação, a transferência de novas competências tem sido uma prioridade política dos 594 

municípios portugueses. Mas, como em qualquer transferência de competências, sem prejuízo de 595 

outras condições e requisitos particulares, tal requer a obediência ao princípio da melhoria do 596 

serviço prestado, ao princípio da salvaguarda da independência hierárquica e financeira e ao 597 

princípio da homogeneidade da unidade de gestão a descentralizar. É fundamental que, quando se 598 

fale em transferência de competências, se encontre de imediato o benefício que a proximidade do 599 

exercício daquela competência traz ao nível dos seus principais destinatários, no caso, a 600 

comunidade educativa, as famílias e os alunos. 601 
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Tal não tem sido cenário: o processo de transferência de competências – que muitas vezes mais 602 

não é do que uma mera delegação de tarefas – tem estado envolto num significativo conjunto de 603 

constrangimentos em cuja identificação, aliás, ANMP e Ministério da Educação coincidem: ao nível 604 

da gestão do pessoal não docente, quer pela inadequação do ratio atribuído, quer pela 605 

desarticulação da atribuição das competências da escola e da câmara; insuficiência de meios 606 

financeiros para fazer face às novas responsabilidades, designadamente e com maior impacto ao 607 

nível do parque escolar; grande impacto administrativo nos serviços municipais, que se viram 608 

obrigados a adequar a sua estrutura às novas exigências. 609 

 

A ANMP tem vindo a apresentar sucessivas propostas de alteração com o objetivo de obviar os 610 

múltiplos constrangimentos identificados e de forma a dar um novo – e necessário – impulso às 611 

transferências de competências neste domínio mas o Ministério da Educação tem revelado 612 

dificuldade em aceitar. Enquanto isso, o País apresenta uma taxa real de escolarização (relação 613 

entre o número de alunos matriculados num determinado ciclo de estudos, em idade normal de 614 

frequência desse ciclo, e a população residente dos mesmos níveis etários) de 83,9%; apresenta 615 

uma taxa de abandono precoce de educação de 23,2%; apresenta significativos défices de 616 

qualificações, sobretudo nas zonas mais desfavorecidas do território nacional. 617 

 

A Educação e a territorialização da função educativa assumem, assim, particular importância no 618 

quadro da reorganização territorial do Estado, enquanto pilar de desenvolvimento económico e social 619 

e correção das desigualdades de oportunidades, chave para combater fenómenos de exclusão e de 620 

marginalização e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. As instituições de ensino – 621 

particularmente as do ensino profissional e politécnico – não podem, por isso, deixar de estar ao 622 

serviço das regiões onde se inserem; as experiências das pequenas escolas rurais e o seu papel 623 

mobilizador voltam a fazer sentido; a formação em contexto de trabalho, a aprendizagem ao longo da 624 

vida e a educação não formal são indispensáveis. A descentralização é, por tudo isto, determinante. 625 

 

4.4. JUSTIÇA 626 

Nos termos da Constituição da Republica Portuguesa “Os tribunais são os órgãos de soberania com 627 

competência para administrar a justiça em nome do povo”, constituindo-se como o único órgão 628 

de soberania que efetivamente está presente, com as suas instalações e o seu simbolismo, na 629 

quase totalidade do território nacional. 630 
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Para as populações é por demais evidente a necessidade de que se reveste a presença do Poder 631 

Judicial, aproximando-se a administração da justiça dos seus destinatários. Os tribunais devem 632 

estar junto das populações não podendo as propostas de revisão da organização judiciária 633 

constituir mais um fator determinante para o despovoamento das zonas menos populosas do País. 634 

O que deve ser deslocado não é o povo, mas antes os agentes judiciais. Os municípios afirmam, por 635 

isso, a sua mais profunda discordância com implementação de uma organização judiciária que 636 

afaste os tribunais das populações. 637 

 

A metodologia preconizada para a reorganização dos tribunais, desde logo a base territorial 638 

subjacente ao estudo apresentado pelo Ministério da Justiça – o distrito – é uma dimensão 639 

completamente ultrapassada em termos de organização dos serviços do Estado. Aliás, é 640 

incompreensível que, apontando o programa do Governo para uma organização dos serviços do 641 

Estado tendo por base as NUT II e III, e tendo sido criada a Equipa para os Assuntos do Território, o 642 

Ministério da Justiça persista neste desfasamento, no que se relaciona com os tribunais, não tendo 643 

em conta as recomendações daquela Equipa. 644 

 

Funcionando a Justiça, atualmente, em termos deficientes, e de uma forma privilegiada para 645 

determinado tipo de cidadãos, a solução que se pretende implementar, com a extinção de 646 

tribunais, não resolverá problema algum, antes os agrava, face à concentração de processos em 647 

outros tribunais. Ao mesmo tempo, o encerramento dos tribunais terá como consequência, 648 

também, um afastamento da presença das forças policiais – sempre necessárias às diligências 649 

judiciais – de junto das populações, aumentando assim, a insegurança destas. 650 

 

O XX Congresso da ANMP, reunido extraordinariamente, rejeita em absoluto as Linhas Estratégicas 651 

para a Reforma da Organização Judiciária e exige a manutenção dos tribunais judiciais nos 652 

municípios em que os mesmos estão atualmente localizados. 653 

 

Ao mesmo tempo, e no que se refere aos Julgados de Paz, entende-se que não obstante a 654 

importância daquelas instâncias na área dos respetivos municípios, as condições fixadas pelo 655 

Ministério da Justiça são manifestamente insustentáveis, quer ao nível dos recursos humanos, quer 656 

das instalações e das despesas de funcionamento. O modelo é desequilibrado, uma vez que há 657 

ainda significativas áreas do território com carências a este nível e é insustentável porque criado à 658 

custa dos municípios. Aliás, a insustentabilidade do atual modelo levou já alguns municípios a 659 

denunciarem protocolos e esta pode ser uma decisão a generalizar. 660 
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4.5. MOBILIDADE E TRANSPORTES 661 

A política de mobilidade e transportes deve ser pensada como serviço público essencial com o 662 

objetivo último de melhor servir os cidadãos e promover a igualdade de oportunidades de acesso 663 

aos equipamentos e serviços públicos; ela é decisiva para a melhoria das condições de vida das 664 

populações e para a coesão social e territorial de todo o País, sobretudo quando as políticas 665 

centralistas do Estado insistem em encerrar serviços de proximidade aumentando, assim, a 666 

necessidade de mobilidade das pessoas. Mas a política de mobilidade e transportes é também 667 

decisiva para o desenvolvimento económico do País, para a sua coesão territorial e para a sua 668 

competitividade económica e as falhas no mercado obrigam – também por este motivo – à 669 

intervenção do Estado em nome do serviço público. 670 

 

O território português sofreu nos últimos anos um forte impulso construtivo em termos das redes 671 

viárias de diferentes níveis. Todavia esse esforço não foi equilibrado, quer em termos de 672 

distribuição territorial pelas diferentes sub-regiões, quer no que respeita aos diferentes níveis da 673 

hierarquia rodoviária. É sobretudo nos níveis intermédios (rede rodoviária regional) que, por 674 

vicissitudes várias, se verificam as situações mais preocupantes. 675 

 

A rede regional de estradas corresponde, no atual Plano Rodoviário Nacional, ao conjunto de 676 

estradas nacionais que ficaram de fora das estradas nacionais e constituem uma espécie de “sobra” 677 

não essencial do antigo PRN. Durante as últimas décadas, a entidade nacional que administrava a 678 

rede rodoviária nacional aproveitou fundos comunitários para a beneficiação dessas estradas na 679 

condição de a sua jurisdição passar para a esfera municipal. E, à escala municipal, foi prosseguido 680 

um esforço de investimento na melhoria das acessibilidades intraurbanas e de ligação dos 681 

aglomerados urbanos à sede do município. 682 

 

Este esforço em muitos casos não está concluído, o que se pode compreender em muitos casos 683 

pela dimensão das distâncias em causa e pelo tipo de povoamento existente. Mantém-se 684 

também um conjunto significativo de rodovias municipais cujas condições de manutenção e 685 

conservação ainda não são suficientes. Tudo isto resulta na necessidade de serem introduzidas 686 

melhorias no sistema rodoviário, com particular incidência nas redes regionais e municipais, de 687 

modo a permitir consolidar uma rede regional de estradas. 688 
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A tal situação não é alheio o facto do Plano Rodoviário Nacional (1998) ter determinado que as 689 

estradas nele não incluídas passariam a integrar as redes municipais, mediante protocolos a 690 

celebrar entre Governo e municípios e após intervenções de conservação (pelo Governo) ou 691 

mediante acordo a celebrar entre as partes interessadas. Mais tarde (2002) foi estabelecido um 692 

protocolo entre a ANMP e o Governo assentando que, para além da garantia de financiamento para 693 

a beneficiação das infraestruturas rodoviárias, o Governo assegurava, adicionalmente, a 694 

transferência para o município de 5000€/km/ano para conservação e reabilitação. 695 

 

O acordo não está a ser comprido pelo Governo, a verba não é transferida para os municípios e o 696 

País depara-se hoje com uma rede viária em mau estado de conservação, a carecer de intervenção 697 

em muitos dos seus pontos e com graves consequências ao nível da segurança rodoviária. É, por 698 

este motivo, proposta do XX Congresso da ANMP a denúncia do protocolo por parte dos municípios 699 

envolvidos e a devolução das estradas em causa ao Governo. 700 

 

Acresce o facto de que – decorrente de mero ato administrativo, associado ao contrato de 701 

concessão entre o Governo e as Estradas de Portugal – quase 3500km estão hoje sem qualquer tipo 702 

de entidade administrante porque não integrados no referido contrato. 703 

 

Tal situação acarreta problemas acrescidos quando – por visão centralista – o Governo dá origem a 704 

uma cada vez maior necessidade de deslocações: de alunos para os estabelecimentos de ensino, de 705 

doentes para os centros de saúde e urgências, de grávidas, da população em geral e até das forças 706 

de segurança e socorro para prestar auxílio. 707 

 

Entretanto – e relativamente aos transportes públicos – o Plano Estratégico dos Transportes, 708 

aprovado pelo Governo em Novembro de 2011, prevê descentralizar parte da sua organização para 709 

as autarquias, dotando-as dos mecanismos legais que lhes permitam assumir a sua organização, 710 

aproveitando os benefícios da gestão de proximidade e da correta articulação entre as políticas de 711 

transportes e as políticas de desenvolvimento do território. Isto acontece num quadro em que 712 

temos vindo a assistir à destruição dos sistemas públicos de transportes. 713 

 

4.5.1. AUTORIDADES METROPOLITANAS DE TRANSPORTES 714 

O modelo atual de autoridades metropolitanas de transportes também não serve nem às 715 

autarquias, nem aos cidadãos. É politicamente inaceitável que os órgãos de gestão da Autoridade 716 

Metropolitana de Transportes que tomam decisões, com poder vinculativo, e de natureza 717 
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inevitavelmente política, continuem centralizados. Por outro lado, os instrumentos de intervenção da 718 

AMT são frágeis e com grande dependência do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres. 719 

 

Neste sentido, e estando os municípios empenhados em reforçar as condições de legitimidade e 720 

eficácia de atuação das áreas metropolitanas, defendemos que às mesmas deveria ser dada a 721 

competência de gestão metropolitana da mobilidade e dos transportes. 722 

 

4.6. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 723 

A reorganização territorial do Estado passa por políticas ativas de ordenamento do território, que 724 

promovam as potencialidades naturais e humanas de todo o território nacional. O ordenamento do 725 

território deve atuar pela positiva atendendo às carências concretas das famílias e das empresas 726 

em matéria de espaços onde se possa viver e trabalhar; deve promover equilíbrios para travar 727 

tendências de abandono e desertificação de espaços rurais, com o consequente agravamento da 728 

pressão explosiva sobre meios urbanos. Os efeitos acumulados decorrentes do encerramento 729 

indiscriminado e desarticulado de serviços públicos vieram mostrar aos portugueses os custos 730 

elevados decorrentes do facto de as políticas setoriais não se submeterem a uma visão estratégica 731 

do ordenamento do conjunto do território nacional. 732 

 

Mas o País – como dizia um então responsável pela pasta do Ordenamento – insiste no 733 

planocentrismo em que o exercício de ordenamento do território está centrado nos processos de 734 

elaboração dos planos, dando pouca importância à sua execução (ou concretização). Existe uma 735 

relação demasiado assimétrica entre a importância atribuída à conceção do plano e a atenção dada 736 

à sua execução programada. É evidente que precisamos de planos e, sobretudo, de bons planos, 737 

mas não podemos descurar os processos e mecanismos de execução, que são, afinal, o que permite 738 

alcançar os objetivos iniciais do processo de planeamento. 739 

 

O País tem assim perdido anos – décadas – a pensar o planeamento; é chegado o tempo de aplicar 740 

todo um conjunto de medidas consensualizadas e aprovadas depois de largos períodos de debate. É 741 

tempo de colocar o Ordenamento do Território ao serviço da eficiência das políticas públicas, da 742 

celeridade, transparência e previsibilidade da administração, da igualdade de oportunidades. 743 

 

4.7. PROMOÇÃO DO EMPREGO. COMBATE AO DESEMPREGO. APOIO ÀS ECONOMIAS LOCAIS 744 

O emprego é um elemento determinante do equilíbrio social e da correção das assimetrias 745 

regionais sendo por isso essencial à reorganização territorial do Estado. É assim fundamental a 746 
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procura de soluções de constante resposta ao desemprego e a promoção de políticas públicas de 747 

criação de emprego e de apoio às economias locais. 748 

 

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável fixa como quinto objetivo “a valorização 749 

equilibrada do território” e determina como prioridade estratégica neste domínio, entre outras, o 750 

“apoio reforçado a regiões com mais graves défices de desenvolvimento” prevendo-se a criação de 751 

“programas integrados de incentivos para regiões com problemas de reconversão produtiva e 752 

pela implementação de uma estratégia de desenvolvimento rural”. 753 

 

As economias locais são decisivas para a recuperação sustentada do tecido económico português e o 754 

financiamento das empresas constitui um elemento fundamental para a sua atividade. A importância 755 

das economias locais na criação de riqueza e de emprego e a responsabilidade que os municípios têm, 756 

individualmente e em quadros de cooperação intermunicipal, no potenciar das condições de 757 

desenvolvimento económico e social dos respetivos territórios, implica que disponham das 758 

competências e dos respetivos meios necessários para o efeito, o que não se tem verificado até aqui. 759 

 

As autarquias locais – tal como as populações e as mais diversas instituições – estão no limite ou 760 

abaixo do limite mínimo das suas possibilidades. Estão, desde há muito, numa situação de 761 

fragilidade uma vez que as suas receitas têm sido diminuídas drasticamente nos últimos anos (em 762 

2012, as autarquias locais receberam do Orçamento do Estado um valor idêntico ao que fora 763 

transferido no ano de 2005). 764 

 

A legislação que tem vindo a ser produzida pelo Governo e a prática quotidiana onde se pede às 765 

autarquias locais para fazerem cada vez mais com cada vez menos meios – incluindo áreas que não 766 

são sua competência tendo por fundo a crise e as dificuldades que o País atravessa – feriram com 767 

gravidade a autonomia local, sem que se vislumbre qualquer terapêutica para a recuperar. Ainda 768 

assim, é evidente o esforço coletivo do Poder Local para minorar os seus efeitos e garantir a 769 

qualidade de vida das populações e a sobrevivência do tecido empresarial local. 770 

 

No caso dos territórios de baixa densidade as políticas de combate ao desemprego e de promoção 771 

do emprego passam, desde logo, pela manutenção de um conjunto de serviços públicos geradores 772 

de emprego e com efeito de arrasto sobre as economias locais. Mas passam, também, por 773 

descobrir novas funções para os territórios periféricos e pelo reforço da base produtiva desses 774 

territórios, chave e única forma para superar, sustentadamente, as assimetrias existentes. 775 
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E a conjugação da definição de estratégias para a valorização da base produtiva dos territórios com 776 

a criação de novas políticas económicas e sociais de intervenção, territorialmente adaptadas, 777 

permitirá que se encontrem soluções capazes de sustentar a recuperação do processo de 778 

desenvolvimento local e de garantir a igualdade de oportunidades entre cidadãos. 779 

 

Algumas dessas soluções passam por redefinir o papel das estruturas intermédias do Estado, na 780 

medida em que constituem um obstáculo significativo à fixação do investimento em determinado 781 

território; diminuir os tempos de pronúncia no âmbito de procedimentos tendentes à fixação do 782 

investimento; criar mecanismos fiscais de incentivo que valorizem projetos intermunicipais de 783 

investimento; aprovar medidas mais favoráveis ao nível dos custos de produção; criar mecanismos 784 

de planeamento adaptados às necessidades e realidades de carência destes territórios. Tais 785 

soluções passam, no fundo, por reconhecer que o contexto especial de desfavorecimento destas 786 

áreas exige um enquadramento igualmente especial, facilitador, que não desresponsabilizado.  787 

 

Em todos estes procedimentos os municípios deverão ter uma palavra decisiva assumindo um 788 

papel interventivo, essencial e legitimamente reconhecido, que lhes permita participar, de forma 789 

enquadrada, na definição das estratégias locais – ou mesmo supra locais, intermunicipais – de 790 

valorização dos recursos naturais próprios. 791 

 

O Poder Local tem vindo a ser afetado na sua autonomia e espoliado de meios financeiros muito 792 

significativos, que associado a um esforço de intervenção generalizado em diversificadas áreas 793 

(mesmo as que não são da sua competência) que visam melhorar a qualidade de vida das 794 

populações, qualificar os seus territórios, em consequência da grave crise económico-financeira das 795 

Instituições bancárias, das empresas e do próprio Estado leva a uma situação financeira muito difícil 796 

para a grande maioria das autarquias. 797 

 

Qualquer programa de apoio às economias locais passa pelo respeito pela autonomia do Poder 798 

Local, pelas opções das autarquias, pela Lei das Finanças Locais, pelo direito ao desenvolvimento de 799 

cada município. E passa, naturalmente, pela defesa das condições de vida das populações. O 800 

desenvolvimento das economias locais não pode passar por agressões aos serviços públicos, 801 

penalizações às populações e limitações à capacidade de gestão do Poder Local. 802 
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4.8. PROTEÇÃO CIVIL 803 

Este é um dos setores onde a dotação de equipamentos de proteção civil deve ser realizada de 804 

modo a garantir uma maior racionalidade de meios disponíveis face aos riscos existentes (riscos 805 

naturais, ambientais, tecnológicos, etc.). 806 

 

Para se atingir tal objetivo é necessária a tipificação das estruturas de proteção civil, que deverá 807 

assentar na sua caracterização e distribuição: recursos humanos e meios físicos afetos aos corpos 808 

de bombeiros, aos serviços municipais de proteção civil, às equipas de intervenção permanente e 809 

aos sapadores florestais; aferição dos custos inerentes; aferição dos investimentos anuais na ótica 810 

da rentabilidade e desempenho. 811 

 

Considera-se, assim, que as verbas a distribuir pelas estruturas de proteção civil têm que obedecer 812 

a critérios subjacentes ao grau de risco de cada zona de intervenção, bem como ao número de 813 

intervenções realizadas; o equipamento tem que ser adequado ao território a abranger, à tipologia 814 

das intervenções realizadas e aos riscos existentes; a racionalização de meios deve ter em conta 815 

uma perspetiva municipal ou supramunicipal; a possibilidade de criação de agrupamentos de 816 

corpos de bombeiros deve ser equacionada. 817 

 

E, não menos importante, o Poder Central deve assumir, de uma vez por todas, as suas 818 

responsabilidades neste domínio, considerando que a segurança de pessoas e bens é uma função 819 

de soberania constitucionalmente consagrada que ao Estado compete prosseguir. 820 

 

4.9. SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUAS E RESÍDUOS) 821 

Este é, sem dúvida, um dos setores onde a reorganização territorial assume particular preocupação 822 

e para a qual a ANMP tem vindo a apresentar soluções para o sector do abastecimento de água 823 

para consumo humano, saneamento de águas residuais e resíduos urbanos, caracterizado pela 824 

existência de centenas de entidades gestoras sujeitas a dezenas de modalidades de gestão. 825 

 

O Estado (Estado central e autarquias) deverá repensar o atual modelo de gestão dos serviços de 826 

águas e de resíduos urbanos. Exige-se a melhoria da eficiência da administração através da 827 

reorganização de serviços com processos que procurem a redução de custos operacionais e custos 828 

de ineficiência; a cobertura dos custos pelas suas receitas; a partilha de serviços; sempre visando a 829 

manutenção de um serviço público de excelência. 830 
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Os municípios comprometeram-se em Congresso a dar início a um processo de restruturação 831 

destes sectores tendo em vista, entre outros aspetos, a clarificação do papel dos diversos agentes 832 

na prestação dos serviços (municípios; freguesias; associações diversas; empresas municipais ou 833 

regionais); a articulação dos serviço em alta com os serviços em baixa; a revisão do modelo 834 

tarifário, compatível com a capacidade económica das populações, e que tendencialmente evolua 835 

para uma banda tarifária o mais estreita possível, não se pondo de lado uma possível evolução 836 

tendencial para um tarifário único bem como a abertura ao setor empresarial, sempre que essa 837 

seja a vontade expressa dos municípios envolvidos. 838 

 

Aqui sim é possível proceder à agregação de sistemas, à redução de custos de ineficiência, à alteração 839 

de modelos de gestão e até mesmo à extinção de determinados serviços, sem que tal tenha qualquer 840 

impacto no serviço final prestado ao consumidor e sem pôr em causa a prestação de um serviço que, 841 

para os municípios, será sempre de interesse público essencial. De lado é posta a privatização do setor 842 

mas a adoção de modelos de concessão, nos quais os municípios mantêm a responsabilidade política 843 

e conservam o papel de garantes do serviço público essencial e universal, será apoiada. 844 

 

A ANMP, reunida em Congresso extraordinário, reafirma esta matéria como essencial para as 845 

populações portuguesas e considera ser um dos setores onde o Estado deve investir de forma a 846 

preservar o seu caracter público. 847 

 

4.10. SAÚDE 848 

O acesso aos cuidados de saúde é não só um direito constitucionalmente consagrado, mas também 849 

um investimento social, em que se deve ter em conta os princípios da universalidade e da 850 

equidade. A rede nacional de serviços de saúde deve, assim, assegurar a todos os cidadãos o acesso 851 

a cuidados de saúde eficazes e de qualidade. A aspiração das populações consiste, 852 

indubitavelmente, em ter serviços de saúde disponíveis e acessíveis. 853 

 

Entende a ANMP que o encerramento de serviços públicos na área da saúde não deverá nem 854 

poderá colocar em causa as responsabilidades essenciais do Estado neste domínio, desde logo ao 855 

nível da garantia da acessibilidade das populações a estes serviços de primeira necessidade. Por 856 

isso, quaisquer mudanças devem ter, sempre, por pressuposto uma melhoria dos serviços 857 

prestados às populações e ser fundamentadas em estudos que abordem, nomeadamente, o 858 

contexto local, as dimensões social, humana e económica, as acessibilidades e os transportes 859 

disponíveis, não se aceitando qualquer encerramento sem que sejam avaliados estes aspetos. 860 
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É assim essencial que o Ministério da Saúde apresente um projeto de ordenamento da rede dos 861 

equipamentos de saúde, com as várias valências, enquanto instrumento de planeamento e 862 

ordenamento prospetivo dos serviços a prestar às populações, tendo em vista uma melhor utilização de 863 

recursos mas, sobretudo, a garantida da igualde de oportunidades de acesso a estes serviços. 864 

 

É fundamental promover uma melhoria na articulação das unidades de saúde (hospitais, centros de 865 

saúde, unidades de cuidados continuados, …). Em termos de serviços de saúde será importante 866 

reforçar a mobilidade dos serviços, o que significa uma aposta numa estruturada oferta móvel para 867 

os territórios de baixa densidade. 868 

 

4.11. SEGURANÇA PÚBLICA DE PESSOAS E BENS 869 

A proximidade e visibilidade da política de segurança são essenciais para a qualidade de vida e para 870 

o bem-estar dos cidadãos e são premissas fundamentais na reorganização territorial do Estado. 871 

 

Um dos princípios orientadores do policiamento proactivo defende que eficácia da política de 872 

segurança não deve ser medida pelo número de detenções mas antes pela ausência de crimes e os 873 

dados mais recentes (2011) indicam que foram registados naquele ano, só pela PSP, 203.565 crimes, 874 

dos quais 47.614 contra pessoas e 14.362 contra a vida em sociedade (crimes contra a família, 875 

segurança das comunicações e paz pública, bem como falsificações). Em igual período a GNR registou 876 

187.808 crimes, dos quais 41.596 contra pessoas e 23.838 contra a vida em sociedade. 877 

 

É neste contexto que o policiamento de proximidade ganha maior importância. Sendo a questão da 878 

segurança mais complexa do que se traduz nos usuais indicadores, o policiamento reativo, dito 879 

tradicional, deixa de responder às necessidades das populações nas sociedades modernas. E tendo 880 

o policiamento de proximidade como principais objetivos a redução da criminalidade e o aumento 881 

do sentimento de segurança aliado a uma maior satisfação com o serviço policial importa, assim, 882 

implementar uma política que promova a redução da criminalidade, da insegurança a ela associada 883 

e aumente a satisfação da população relativamente aos serviços prestados pela polícia. 884 

 

O policiamento de proximidade tende a tornar mais visível a existência de problemas sociais 885 

preocupantes e conhecidos das autarquias. Os polícias entram mais do que nunca nos domínios dos 886 

problemas privados, contactam e testemunham a exclusão social em todas as suas formas. O 887 

policiamento de proximidade deve, por isso, basear-se na ideia de que agentes policiais e cidadãos 888 
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têm de trabalhar em conjunto de forma a encontrar soluções para os problemas que, a nível local, 889 

contribuem para a diminuição do sentimento de segurança. A população, apesar de por vezes se 890 

poder sentir defraudada nas políticas de redução da criminalidade e aumento do sentimento de 891 

segurança, não parece colocar entraves a novas formas de policiamento que a possam beneficiar. É 892 

assim imprescindível que as estratégias contem com o apoio das autarquias locais uma vez que a 893 

sua consciencialização e sensibilização são elementos fulcrais no processo. 894 

 

5. A REORGANIZAÇÃO EM NÚMEROS 895 

Pretende-se, neste ponto, dar conta de resultados e tendências do efeito da restruturação de serviços 896 

públicos, recorrendo-se a mapas, gráficos e aos “grandes números” oficiais. É comparado o resultado das 897 

políticas autárquicas com o resultado das políticas centrais em matéria de coesão social e territorial, 898 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e igualdade de oportunidades. 899 

 

O território português tem uma morfologia diversa de norte a sul, de oeste a este. Esta multiplicidade natural 900 

influencia de modo muito acentuado a diversidade social, económica e cultural do País, tornando-o mais rico. 901 

A abordagem deste ponto será, assim, iniciada com a visualização da diversidade morfológica do País através 902 

de um cartograma com a distribuição dos municípios por altitude, segundo a classificação das Nações Unidas. 903 

Seguidamente serão projetados dois cartogramas do território nacional que expõem a variação percentual, 904 

por município, do número de habitantes residentes de 2001 para 2011 bem como o número de habitantes 905 

por Km2. Estes dois cartogramas permitirão constatar a variação absoluta da população no território bem 906 

como a variação da dispersão ou concentração da população no território português. 907 

 

Numa perspetiva comparativa-evolutiva (2001/2002 – 2009/2010) são apresentados cartogramas, 908 

através dos quais será possível constatar a evolução dos níveis de cobertura de serviços públicos 909 

essenciais, sejam da responsabilidade da administração central (número de estabelecimentos públicos 910 

de ensino, de unidades de saúde, de tribunais – existentes e a extinguir), sejam da responsabilidade da 911 

administração local (níveis de atendimento em abastecimento, saneamento e tratamento de águas, 912 

recolha e tratamento de resíduos urbanos). 913 

 

Ainda numa perspetiva comparativa – mas já não evolutiva – será apresentado um conjunto de outros 914 

indicadores cuja leitura permitirá evidenciar os principais equilíbrios e desequilíbrios nacionais, 915 

equacionar as causas destes desequilíbrios (sobreposição de serviços, descoordenação entre entidades, 916 

conflitos na disponibilização dos meios) e avaliar os custos a eles associados. 917 
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Por último apresenta-se o País emergente das políticas da administração local e o País emergente das 918 

políticas da administração central. Para este ponto foram construídos índices com base no conjunto 919 

de informação previamente apresentada que permitirão avaliar e comparar o equilíbrio das diferentes 920 

políticas. 921 

 

6. PROPOSTAS DO CONGRESSO. SÍNTESE 922 

Face ao exposto no presente relatório, o XX Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 923 

reunido extraordinariamente em Santarém, em 29 de setembro de 2012, entende que a reorganização 924 

territorial do Estado é uma reforma estrutural de que o País necessita a qual – por ser estrutural – deve 925 

assentar em princípios claros, fundamentados e consequentes. Neste sentido, a Assembleia da República, o 926 

Governo e as autarquias locais devem, entre si, articular medidas que promovam a reorganização dos serviços 927 

públicos, a reorganização administrativa do País e a revitalização das economias locais. A posição da ANMP é 928 

crítica relativamente ao processo que tem sido anunciado e concretizado pela administração central, tanto 929 

nos seus objetivos como em relação à metodologia utilizada. 930 

 

6.1. Promover a reorganização de serviços públicos devendo para o efeito: 931 

6.1.1. Consensualizar-se uma matriz de funções dos serviços públicos de âmbito municipal ou 932 

supramunicipal, mas sub-regional, tendo em conta o seu grau de especialização, o tipo de 933 

impacto na vida dos cidadãos e das empresas e ainda a entidade prestadora, estabilizando um 934 

quadro de referência para se proceder à sua reorganização e eventual redistribuição de 935 

competências. Pretende-se passar da autossuficiência local para a complementaridade de 936 

serviços através da criação de redes intermunicipais assentes numa eficaz rede de transportes e 937 

na coerência e coesão territorial. Tais objetivos não são compatíveis com medidas avulsas que 938 

ponham em causa os serviços públicos e os direitos das comunidades locais. Estes objetivos 939 

serão postos em causa se se mantiver a política de cortes de serviços de saúde, judiciais, etc. 940 

 

6.1.2. Definirem-se os critérios económicos, financeiros – mas também sociais – que devem 941 

presidir à reorganização dos serviços públicos e das redes de equipamentos, tendo presente 942 

as consideráveis economias de escala e as relações de complementaridade que se podem 943 

obter, mas sem nunca perder de vista a igualdade de oportunidades no acesso aos serviços 944 

e equipamentos de interesse geral. Algo que, aliás, se defende na Estratégia Nacional de 945 

Desenvolvimento Sustentável quando, no seu objetivo sétimo – “Uma administração 946 

pública mais eficiente e modernizada” – fixa como determinante a “capacidade de se 947 

ultrapassar o funcionamento fragmentado e centrado na visão setoralizada, para um 948 
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funcionamento em rede (…) que garanta resposta à necessidade de definir e implementar 949 

políticas transversais e integradoras de múltiplas valências e responsabilidades”. 950 

 

6.1.3. Estabelecer-se com o Governo e a Assembleia da República um quadro de segurança 951 

jurídica com base em referências estáveis que permitam credibilizar qualquer reorganização 952 

dos serviços públicos que se pretenda implementar: PNPOT, PROT, planos setoriais 953 

diversos, são documentos que resultam de longos (por vezes demasiadamente longos) 954 

processos de discussão pública e que uma vez aprovados são – têm sido – ignorados. A 955 

credibilização das políticas exige estabilidade e previsibilidade; exige que se execute o que 956 

foi planeado e legalmente firmado. 957 

 

6.2. Promover a reorganização administrativa do País devendo para o efeito: 958 

6.2.1. Consolidar-se o funcionamento e o desempenho das áreas metropolitanas enquanto nova 959 

instância política de âmbito metropolitano, dotadas de legitimidade democrática própria 960 

com estrutura técnica de execução das deliberações dos órgãos políticos e recursos 961 

financeiros apropriados. 962 

 

6.2.2. Consolidar-se o funcionamento e o desempenho das comunidades intermunicipais 963 

assente na existência entre os diversos municípios integrantes de uma memória e de uma 964 

prática, no passado longínquo e recente, de um trabalho conjunto, gerador de uma 965 

dinâmica própria, resultante de uma identidade já formatada ao longo dos tempos. Neste 966 

sentido, não basta reconhecer, conforme resulta do quadro legislativo que foi sendo 967 

construído ao longo dos tempos sobre o associativismo municipal, e mais concretamente 968 

relativamente às comunidades intermunicipais, a liberdade de os municípios poderem ou 969 

não integrar a CIM correspondente à NUT onde estão inseridas (conforme Lei 45/2008 de 970 

27 de Agosto). É também necessário assegurar, para preservar a coerência e harmonia de 971 

todas as entidades autárquicas que integrem a CIM, que aquela liberdade seja alargada ao 972 

direito de escolha, pelos municípios, da CIM que preferirem em obediência àqueles 973 

princípios, desde que entre eles e esta exista a necessária continuidade territorial. 974 

 

6.2.3. Pugnar-se pela concretização do processo de regionalização do País como instrumento de 975 

descentralização, de reforço da cidadania, de coordenação e de valor acrescentado para 976 

estimular a competitividade criativa entre espaços regionais, para o desenvolvimento 977 
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equilibrado do território e num quadro de reforço articulado e efetivo das atribuições, 978 

poderes, competências e meios dos municípios. 979 

 

6.2.4. Definir-se como posição da ANMP, tal como tem sido reafirmado pelos seus órgãos, a 980 

recusa da agregação, fusão de freguesias, tal como está prevista na Lei. A fusão, agregação 981 

deve fazer-se na base exclusiva da iniciativa dos órgãos autárquicos e das populações. 982 

 

6.3. Promover a revitalização das economias locais devendo para o efeito: 983 

6.3.1. Equacionar-se um programa coerente de estímulo ao emprego e crescimento, orientado 984 

para a revitalização das economias locais, que envolva a atração de fluxos migratórios (criação 985 

de incentivos que motivem os cidadãos a transferirem-se para territórios de baixa densidade 986 

onde poderão encontrar condições de vida mais atrativas). Uma medida que passa por uma 987 

grande articulação entre municípios mas passa, também, por medidas da administração 988 

central – por exemplo através de uma (necessária) reestruturação do sector empresarial do 989 

Estado que aposte na deslocalização de algumas das suas atividade, sobretudo as geradoras 990 

de emprego; ou através de uma deslocalização para pequenas e médias cidades do Interior, 991 

de centros e laboratórios públicos ligados à investigação e inovação, aproveitando as 992 

vantagens das novas tecnologias da comunicação que permitem que aquele tipo de funções 993 

possa ser desenvolvido em qualquer ponto do País sem necessidade de deslocações físicas. 994 

 

Passa, também, pela criação de emprego assente em políticas de desenvolvimento regional para 995 

o crescimento inclusivo, cruzando medidas de estímulo ao crescimento económico com medidas 996 

de eficiência do investimento e dos serviços públicos e com o medidas de capacitação (novas 997 

competências), sobretudo para os menos qualificados, que são os que têm menor mobilidade. 998 

 

Preconiza-se um conjunto de medidas e a criação de um enquadramento legal que permita 999 

aos municípios, através de contextos fiscais e tarifários mais favoráveis, atrair investimento e 1000 

gerar emprego nos seus territórios; a adaptação dos instrumentos de planeamento às 1001 

carências específicas das áreas em causa; a diminuição generalizada dos custos de contexto 1002 

associados aos processos de fixação de empresas, agilizando o investimento nesses territórios. 1003 

 

6.4. Criar um grupo de trabalho para a determinação e reconhecimento do conceito de Território de 1004 

Muito Baixa Densidade e a sua aplicação, passo obrigatório para a implementação de políticas 1005 
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públicas específicas de promoção do desenvolvimento e da coesão territorial para os espaços rurais 1006 

mais periféricos e vulneráveis. 1007 

 

6.5. Afirmar a determinação do Poder Local na oposição firme a políticas erradas de ataque à coesão 1008 

nacional, que fazem de Portugal um País injusto para os seus cidadãos, um País de plano 1009 

inclinado com uma linha longitudinal que o divide em dois. A defesa dos interesses de todos e de 1010 

cada um dos cidadãos e a luta intransigente na pela garantia da igualdade de oportunidades 1011 

justificarão a revolta convicta de todos os Autarcas que legitimados pelo voto popular 1012 

representam o sentir dos Portugueses. 1013 

 

 

7. COM OS AUTARCAS, CONSTRUIR O FUTURO 1014 

Vivemos tempos de acentuada mudança. Essa mudança deve ser interpretada com coragem: estamos a 1015 

terminar um ciclo a que correspondeu um modelo de crescimento e desenvolvimento que, 1016 

independentemente dos benefícios e custos que teve, não se irá repetir no futuro. 1017 

 

Temos, pois, de mudar. Mas não há um roteiro que indique o caminho a percorrer. É esta situação – que 1018 

vai muito para além dos fatores que justificaram o Memorando de Entendimento entre o Governo 1019 

português e a “Troika” – que os portugueses têm de entender. 1020 

 

Desde o restabelecimento da democracia, em 1974, que o Poder Local tem estado na linha da frente da 1021 

democratização, da modernização e do desenvolvimento do País. Uma intervenção que é feita a partir das 1022 

pessoas, dos territórios e das comunidades locais, isto é, a partir do contacto direto com a realidade com a 1023 

qual as autarquias lidam diariamente. Este contato direto significa que o Poder Local é, muitas vezes, o 1024 

primeiro a identificar novos problemas, a intuir novas necessidades, a desenvolver novas respostas. 1025 

 

Os autarcas sabem, por isso, que vão ter de mudar. E, certamente, não irão fugir ao papel que têm 1026 

cumprido nas últimas décadas: serem atores centrais da mudança a favor da melhoria da qualidade de 1027 

vida das pessoas e das condições de funcionamento das economias e das comunidades locais. É 1028 

precisamente o sentido de dever cumprido em relação ao passado e de responsabilidade inalienável em 1029 

relação ao futuro que levará os autarcas a empenharem-se ativamente nas mudanças necessárias. 1030 

 

Na verdade, a mudança não resulta automaticamente de decisões iluminadas, de natureza ideológica ou 1031 

tecnocrática, impostas de forma hierárquica e coerciva aos municípios, que assim são transformados, à força, 1032 



 

38 

em meros intermediários passivos entre o Governo e as populações. Pelo contrário, quanto mais profundas as 1033 

mudanças, maior a necessidade de mobilizar a sociedade, explicando os objetivos que se pretende alcançar, 1034 

ouvindo preferências e necessidades, debatendo soluções, estabelecendo compromissos. 1035 

 

A aceitação social da mudança é uma condição essencial para o seu sucesso. De facto, só a mobilização 1036 

da sociedade e o aumento da aceitação social das soluções a desenvolver permitem combater os três 1037 

défices que caracterizam hoje grande parte das decisões políticas tomadas ao nível nacional e 1038 

comunitário, isto é, longe dos cidadãos: défice de legitimidade política e social; défice de 1039 

implementação; e défice de aprendizagem. 1040 

 

Ora as autarquias locais estão particularmente bem posicionadas para combater estes três défices: 1041 

aumentando a legitimidade política e social das decisões tomadas; concretizando essas decisões através de 1042 

ações com visibilidade e impacte no dia-a-dia dos cidadãos e das empresas; contribuindo para que cidadãos e 1043 

decisores locais alterem os seus comportamentos a favor de mudanças que concorram para um novo modelo 1044 

de desenvolvimento, capaz de criar mais qualidade de vida, mais emprego e mais crescimento. 1045 

 

Mas para o fazerem – e fazerem bem – as autarquias locais precisam de poder de decisão, de capacidade 1046 

em termos de recursos e, sobretudo, de um enquadramento claro e previsível por parte do Governo. 1047 

 

As autarquias locais estão – e devem estar – sob permanente escrutínio público. Mas para serem 1048 

responsáveis, prestando contas aos cidadãos sobre o modo como cumprem a sua missão, têm de atuar 1049 

num contexto de confiança. 1050 

 

Esse contexto de confiança pressupõe um relacionamento por parte do Governo que respeite e valorize 1051 

a repartição vertical de atribuições e competências tendo por base o princípio da subsidiariedade. 1052 

Marginalizar as autarquias locais de decisões que se prendem com a sua missão é inaceitável do ponto 1053 

de vista tanto político, porque fere a legislação em vigor, como ético, na medida em que desrespeita 1054 

quem mais próximo está dos cidadãos. Mas é, sobretudo, uma posição intolerável do ponto de vista 1055 

moral, pelo modo como se ignora e infantiliza os atores fundamentais da mudança ao nível local. 1056 

 

Ser responsável implica ser respeitado. Este é um princípio de que os autarcas não podem prescindir, 1057 

sob pena de os municípios se transformarem num mero patamar de intermediação entre o Governo e as 1058 

populações, numa entidade esvaziada das suas funções, num corpo sem alma. 1059 
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O desafio que a todos se coloca não se esgota nas questões da dívida e do défice. O desafio é bem mais 1060 

amplo: construir um novo modelo de prosperidade, assente em novas formas de produzir e consumir, 1061 

mas também em formas inovadoras de administrar o território, de garantir a coesão económica, social e 1062 

territorial e de financiar as políticas públicas. 1063 

 

O Poder Local constitui um ator essencial da construção desse modelo – como mobilizadores, coautores, 1064 

facilitadores e executores – e do novo ciclo que ele implica. Não entender esta evidência revela uma 1065 

cegueira difícil de compreender e impossível de aceitar. 1066 

 

A qualidade das instituições e dos processos de decisão é uma condição essencial para se garantir 1067 

processos de transição seguros que permitam consolidar mudanças inadiáveis. Ao nível local e sub-1068 

regional, os municípios serão sempre atores chave da mudança. Têm, portanto, que ter uma maior 1069 

capacidade de controlarem o seu próprio destino. 1070 

 

Descentralizar, confiar e responsabilizar: este é o caminho – o único caminho – para percorrermos com 1071 

sucesso o roteiro a favor de um novo ciclo de desenvolvimento e de democracia local. 1072 

 
======================   x x x   ====================== 

 
 

 


