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1. ENQUADRAMENTO DO XXI CONGRESSO 

 

1.1 O PAPEL RELEVANTE DAS AUTARQUIAS LOCAIS NO PAÍS 1 

O Poder Local é um pilar da organização democrática e constitucional do Estado. Não há Estado Democrático sem 2 

democracia local, pressupondo esta a descentralização territorial do Estado. A Constituição da República Portuguesa 3 

(CRP) assume este programa democrático de que a descentralização territorial e a democracia local fazem parte 4 

integrante e são condição da perfeição do Estado democrático em Portugal. 5 

 

As autarquias locais não são apenas um resultado feliz da democracia. Constituem-se numa mais-valia, reforçando 6 

a proximidade entre representantes e representados. Além da proximidade, as autarquias locais apelam à 7 

participação das populações, constituindo-se, como tal, em fator de revigoramento da cidadania. 8 

 

Localizando-se num reduto da organização estadual onde é reconhecida a existência de um conjunto de interesses 9 

públicos próprios e específicos de populações locais, as autarquias locais são fundamentais para o País e para as 10 

populações, gerindo os assuntos próprios do círculo local, ou seja, de assuntos que têm a sua raiz na comunidade local 11 

ou que têm uma relação específica com as populações e que por esta comunidade podem ser tratados de modo 12 

autónomo e com responsabilidade própria. 13 

 

Às autarquias locais é assim reconhecido um espaço de livre decisão sobre assuntos comuns aos habitantes de uma 14 

determinada circunscrição dentro do território nacional, entendido como um direito de decisão não subordinado a 15 

outrem, que constitui uma garantia do pluralismo dos poderes públicos e um elemento indissociável do Estado de 16 

Direito Democrático. 17 

 

A Constituição de 1976 institucionalizou três níveis de poder político, juridicamente distintos e autónomos: o Estado, as 18 

regiões autónomas e as autarquias locais. A arquitetura constitucional da organização do poder político tem uma justificação 19 

histórica muito relevante para a compreensão da posição relativa de cada um destes níveis de poder. Com efeito, a memória 20 

de um Estado totalitário que durante quase 50 anos concentrou todo o poder político e controlou o conjunto da sociedade 21 

não podia deixar de influenciar a nova arquitetura do poder político desenhada pelos constituintes de 1976. 22 

 

Com efeito, durante quase cinco décadas as quais as autarquias locais foram reduzidas à sua mais apagada expressão, em 23 

que os municípios foram transformados em organismos de administração indireta do Estado, controlados política, 24 

administrativa e financeiramente pelos Governos. Os municípios eram destituídos de autonomia e de recursos financeiros, 25 

processando-se a sua administração num sistema de total dependência e subordinação face ao Estado. Ora, se 26 

enquadrarmos as novas autarquias locais democráticas à luz destes antecedentes históricos, poderemos concluir que a sua 27 

institucionalização e a garantia constitucional da sua ampla autonomia face ao Estado foram determinadas pela vontade de 28 

criar um sistema de contrapoderes e de autolimitação do próprio Estado, no qual se inseriram não só os municípios e as 29 

regiões autónomas, mas onde é suposto virem a inserir-se também as regiões administrativas (a não institucionalização 30 

destas últimas constitui-se em projeto sempre adiado, um ponto deficitário na concretização da Constituição). 31 
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O Congresso da ANMP afirma que a autonomia local propiciou uma evolução acelerada das condições de vida dos 32 

portugueses. O Poder Local esteve (e está) na primeira linha do combate ao atraso do País e levou um maior 33 

desenvolvimento a todo o território, tendo aproximado o poder das populações bem como descentralizado e 34 

democratizado o investimento público. Tem sido, assim, um instrumento fundamental para o desenvolvimento e 35 

elevação das condições de vida das populações, para a qualificação do território e para a promoção da coesão 36 

social, económica e cultural. 37 

 

O combate ao atraso do país partiu de uma situação, em 1974, em que havia carências básicas absolutamente 38 

intoleráveis – ausência de distribuição de água, de eletricidade, de escolas, de arruamentos pavimentados em grande 39 

parte do território. Sem o investimento das autarquias locais e a autonomia na gestão dos seus recursos, como se verá 40 

mais adiante, as populações de grande parte do território nacional não beneficiariam de qualquer investimento público. 41 

 

As autarquias locais foram e são essenciais para se servir de forma mais rápida e próxima os cidadãos e isso sente-se 42 

na resolução célere dos problemas. O Poder Local, por lidar mais de perto com as suas populações, por conhecer os 43 

seus problemas no terreno e numa lógica de proximidade, dá respostas mais rápidas e eficazes. Por isso, as autarquias 44 

locais têm também suprido muitas das insuficiências e deficiências da Administração Central, ultrapassando, muitas 45 

vezes, as suas competências próprias. Grande parte das políticas sociais – na educação, na cultura, na proteção à 46 

infância, no apoio aos idosos e aos deficientes, na habitação social -, é municipal. 47 

 

Paralelamente, as autarquias locais, apelando à participação das populações e exercendo funções de grande 48 

proximidade com as pessoas, têm sido uma verdadeira escola de cidadania, tendo acumulado um capital de 49 

confiança da maior importância para a democracia portuguesa. 50 

 

O Congresso da ANMP sublinha que o balanço destes anos de Poder Local democrático se consubstancia num 51 

contributo extremamente positivo dado ao combate a tantas dificuldades nacionais que o centralismo do Estado 52 

não esteve em condições de travar. Nem todos os problemas foram resolvidos, é certo, mas foi percorrido um 53 

longo caminho que se constituiu em estímulo ao desenvolvimento, corrigindo desfasamentos, valorizando recursos 54 

e competências, visando-se, de tal forma, uma maior coesão nacional. 55 

 

Com efeito, e passado o tempo da consolidação institucional das autarquias locais, seguiu-se a realização de um vasto 56 

programa de equipamentos, infraestruturas e melhoramentos que mudaram por completo a face da sociedade 57 

portuguesa, dos centros urbanos mais desenvolvidos às localidades mais afastadas e mais periféricas. 58 

 

Levou-se a água potável, eletricidade e saneamento básico à mais recôndita da aldeia portuguesa. Pavimentaram-se 59 

milhares de quilómetros de estradas. Edificaram-se escolas, centos escolares, centros de saúde, lares ou centros de 60 

dia de acolhimento; construíram-se e equiparam-se espaços desportivos cobertos ou descobertos e promoveu-se a 61 

formação desportiva em todas as freguesias deste país. Construíram-se bibliotecas, recuperaram-se teatros e 62 

edificaram-se museus para preservarem a nossa memória. Criaram-se zonas industriais que geraram riqueza, criaram 63 

emprego e fixaram as populações. E regeneraram-se centros históricos, palcos corroídos da nossa história. 64 
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Este sucesso e contributo positivo do Poder Local para o País têm levado a uma crescente atenção sobre as autarquias 65 

locais, colocando os eleitos locais e as autarquias locais no epicentro do fenómeno político em Portugal. Tem-se 66 

pretendido associar as autarquias locais a um fenómeno de desvario e de desperdício na utilização dos dinheiros 67 

públicos, a gastos excessivos e a despesa grosseira, tentando inculcar nas populações uma visão errada e distorcida da 68 

situação do país e dos verdadeiros culpados por ela. 69 

 

Com tais iniciativas tem-se procurado criar uma imagem negativa do Poder Local, com o propósito evidente de se 70 

concentrar a visibilidade dos problemas que o país atravessa nas autarquias locais, desviando, dessa forma, os “olhos” 71 

e a atenção das populações dos verdadeiros problemas e dos verdadeiros responsáveis pela crise que atravessamos. 72 

Esta distorção da realidade ambiciona desresponsabilizar todos aqueles que ao longo dos anos conduziram o país à 73 

situação de necessidade em que nos encontramos. 74 

 

Esta situação tem gerado um descontentamento progressivo nos eleitos locais e nas autarquias locais, que não podem 75 

ficar indiferentes a esta investida contra o Poder Local democrático. As autarquias locais estão numa situação muito 76 

delicada em termos financeiros, não por terem feito despesas irresponsáveis, mas porque as suas receitas têm sido 77 

diminuídas drasticamente nos últimos anos1. 78 

 

Não obstante isso, os municípios têm suprido muitas das insuficiências e deficiências da administração central, 79 

ultrapassando, muitas vezes, as suas competências próprias. Grande parte das políticas sociais – na educação, na 80 

proteção à infância, no apoio aos idosos e aos deficientes, na habitação social -, é municipal, para as quais são alocados 81 

recursos financeiros cada vez mais escassos. As autarquias locais são o verdadeiro Ministério da Solidariedade e Ação 82 

Social neste país. Paralelamente, os municípios têm consolidado as suas contas, tendo o endividamento dos mesmos 83 

descido de forma vincada e o seu contributo para o défice público ser praticamente insignificante. 84 

 

Não obstante esta realidade que temos por inatacável, tem havido uma contínua ingerência nos assuntos locais, 85 

significando tal uma maior centralização do poder e a perda de importância das comunidades locais. Têm sido 86 

levadas a efeito um significativo conjunto de mudanças com incidência nas autarquias locais, que se apoiam e 87 

excedem mesmo os compromissos assumidos no Programa de Assistência Económica e Financeira, que se 88 

configuram como intromissões ilegítimas no exercício das atribuições e competências municipais. 89 

 

A legislação que tem vindo a ser produzida pelo Governo e pela Assembleia da República, tendo por fundo a crise e as 90 

dificuldades que o país atravessa, demonstra uma permanente desconfiança para com o Poder Local e uma menorização 91 

dos eleitos locais, cuja legitimação, recorde-se, é regularmente sufragada através do voto direto e secreto. 92 

 

Têm sido diversos os diplomas legais que têm condicionado flexibilidade que a gestão municipal exige e necessita, não 93 

atendendo às especificidades dos municípios e à sua autonomia, impondo-se regras que condicionam de forma 94 

evidente a prestação de um serviço de qualidade às populações. São os casos, designadamente: da lei da assunção dos 95 

                                                           
1 matéria desenvolvida na parte relativa às finanças locais. 
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compromissos e dos pagamentos em atraso, claramente limitativa da autonomia administrativa e financeira; do estatuto 96 

do pessoal dirigente, impondo uma redução drástica do número de dirigentes, em clara violação da autonomia 97 

municipal; a alteração do regime jurídico do setor empresarial local, com a consagração de rácios de solvabilidade que 98 

obrigam ao encerramento de muitas empresas municipais, sem se ter em conta que muitas delas prosseguem objetivos 99 

sociais e sem que idênticos critérios sejam aplicados ao setor empresarial do Estado. Os municípios pretendem 100 

flexibilidade na gestão municipal, que não se deve confundir com ausência de rigor ou falta de controlo. 101 

 

O Congresso da ANMP reitera que as autarquias locais necessitam de um quadro de estabilidade ao nível legislativo 102 

que propicie uma gestão correta e coerente dos seus recursos, quadro esse que seja respeitador do papel 103 

preponderante que têm na sociedade portuguesa e que valorize o papel imprescindível dos eleitos locais na 104 

prossecução dos interesses e anseios das populações. 105 

 

1.2 O CONTEXTO ECONÓMICO/FINANCEIRO E SOCIAL DO PAÍS 106 

Portugal tem passado, nos últimos anos, por enormes dificuldades económicas e financeiras, com problemas graves 107 

ao nível da consolidação das contas públicas, com endividamento e deficit excessivos, levando a que se tenha 108 

colocado a hipótese de default e incumprimento perante os credores internacionais, com o agravamento das 109 

dificuldades de obtenção no financiamento externo. 110 

 

Em tal contexto, foi assinado pelo Estado Português o Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) com a 111 

Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional (Troika), no qual foram assumidos 112 

um conjunto importante de obrigações, nos mais diversos domínios. 113 

 

Na vigência e no âmbito de aplicação do Programa de Assistência Económica e Financeira, tem-se verificado, 114 

nomeadamente: a recessão da economia portuguesa; o aumento dos Impostos; a contração das receitas; o aumento 115 

do desemprego; a diminuição dos apoios sociais e um descontentamento social generalizado. 116 

 

O país atravessa uma fase de convulsão económica e social, tendo o desemprego atingido os níveis mais elevados 117 

de que há memória, principalmente o desemprego jovem. As falências e encerramento de unidades produtivas 118 

têm-se sucedido a um ritmo perturbador e as imagens do desespero dos trabalhadores que perderam os seus 119 

postos de trabalho são uma realidade que a todos envergonha. 120 

 

No plano social, as consequências são dramáticas, porque para além do elevado nível de desemprego, tem-se 121 

assistido a cortes nas prestações sociais, nos salários e nas pensões de aposentação e de reforma, o que, a par do 122 

aumento dos impostos e dos preços dos bens e serviços essenciais, que empobreceram fortemente os portugueses e 123 

as famílias, tem levado a que muitas delas sobrevivam já abaixo do limiar mínimo de subsistência. Verifica-se, assim, 124 

um empobrecimento geral dos portugueses, com consequências nefastas para muitas famílias que foram obrigadas a 125 

reduzir as suas despesas do dia-a-dia, mesmo em bens essenciais a uma vida digna. 126 
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Também o objetivo de equilíbrio das contas públicas se torna mais difícil de alcançar, porque a austeridade 127 

orçamental conduz à queda da produção e à obtenção de menor receita fiscal. Segue-se mais austeridade para 128 

alcançar as metas do défice público, o que leva a novas quedas da produção e assim sucessivamente. 129 

 

Neste quadro são cada vez mais os que se interrogam sobre a razão dos sacrifícios que lhes são exigidos e se esses 130 

sacrifícios serão realmente necessários e úteis. Temos urgentemente de pôr cobro a esta espiral recessiva, em que a 131 

redução drástica da procura leva ao encerramento de empresas e ao agravamento do desemprego. 132 

 

Quer as populações, quer as mais diversas entidades e instituições estão “no limite” ou abaixo do limite mínimo 133 

das suas possibilidades. As autarquias locais estão, desde há muito tempo, numa situação muito delicada, uma vez 134 

que as suas receitas têm sido diminuídas drasticamente nos últimos anos. Em 2013, as autarquias locais receberam 135 

do Orçamento do Estado um valor idêntico ao transferido no ano de 2005. 136 

 

Temos também assistido à diminuição violenta das receitas provenientes do Orçamento de Estado e à diminuição de 137 

receitas de impostos que são receitas municipais – em particular o IMT e Derrama. Simultaneamente foi ampliada a 138 

taxa de IVA, com destaque para o aumento de 17% na eletricidade, que se traduziu no aumento de 45 milhões de 139 

euros na receita do Estado e do correspondente aumento na despesa dos municípios. 140 

 

Em consequência, são múltiplas e graves as restrições à autonomia municipal, quer no plano financeiro, quer no plano 141 

administrativo, provavelmente inconstitucionais em muitos casos. Foi drasticamente reduzido o investimento 142 

municipal enquanto aumentam as despesas correntes das autarquias (tendo em conta, em especial, as 143 

responsabilidades assumidas pelas Câmaras Municipais nas áreas de intervenção social em substituição do Governo). 144 

 

É preciso lançar o alerta aos Portugueses e dizer a verdade: já se atingiu o ponto de inviabilização do normal 145 

funcionamento das autarquias locais, num claro desrespeito pela Constituição e por décadas de autonomia. Em tal 146 

contexto social e político, a questão que verdadeiramente se coloca é a da subsistência das autarquias locais, 147 

enquanto entidades de população e território, dotadas de autonomia. Verdadeiramente o que se coloca em causa 148 

com todas estas restrições e vicissitudes é a autonomia do Poder Local. 149 

 

Ora, as autarquias locais existem para defesa das próprias populações, para que elas mesmas possam gerir os seus destinos. 150 

O Congresso da ANMP sublinha que uma menor autonomia significa uma maior centralização e a perda de importância 151 

das comunidades locais. As autarquias locais não são agências nem serviços da administração central, nem são 152 

instrumentos locais da ação do Governo. O XXI Congresso da ANMP salienta a importância dos municípios para o superar 153 

da atual situação em que vivemos e refere que a coesão e a solidariedade não podem ser meras palavras de 154 

circunstância. 155 
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2. FINANÇAS LOCAIS 156 

 

2.1 ENQUADRAMENTO E (IN)EVOLUÇÕES 157 

2.1.1 As sucessivas Leis de Finanças Locais (LFL) 158 

A EVOLUÇÃO DAS DIVERSAS LFL, ATÉ 2006 159 

As diversas Leis de Finanças Locais que vigoraram antes da atual Lei nº. 73/2013 (Lei nº 1/79, Decreto-Lei nº 98/84, Lei nº 160 

1/87, Lei nº 42/98 e Lei nº 2/2007) registaram um trajeto descendente e regressivo nas garantias de autonomia financeira 161 

do Poder Local e nas relações entre as receitas das autarquias e as receitas dos impostos de referência para cálculo das 162 

receitas municipais. De facto, todas as sucessivas alterações que, ao longo dos anos, foram sendo introduzidas na Lei, 163 

surtiram sempre um efeito de redução e penalização das receitas municipais e da autonomia financeira dos municípios. 164 

 

A relação entre as receitas a transferir do Orçamento de Estado para os municípios e freguesias e as receitas de um 165 

conjunto de impostos de referência, foi sendo cada vez mais aviltada, através de mecanismos perversos e diversos ― 166 

desde a utilização de parâmetros baseados em “previsões” de receita manipuláveis pela administração central, à 167 

utilização de práticas de transferência “informal” de competências desta para as autarquias locais sem os 168 

correspondentes meios financeiros…. 169 

 

Simultaneamente, a LFL foi sendo alterada noutros aspetos relevantes. No que se refere à relação para cálculo dos 170 

limites de endividamento, passou-se da utilização do montante do serviço da dívida, para o montante global do 171 

“stock” da dívida. Esta alteração veio a revelar uma medida de redução “administrativa” do nível de endividamento 172 

municipal, a qual colocou numerosos municípios, “artificial” e repentinamente em situações de ilegalidade, por 173 

excesso em relação aos novos limites. 174 

 

Quanto às receitas provenientes da Derrama, foi “destruída” a relação com o IRC, através duma nova relação com o 175 

lucro tributável que veio penalizar ainda mais as receitas municipais, beneficiando apenas as grandes e muito 176 

grandes empresas, em prejuízo das médias, pequenas e micro empresas… 177 

 

Também a substituição de uma parte das receitas do “FEF” tradicional por receitas de até 5% do IRS, cobrado em 178 

cada município, veio a revelar-se altamente penalizadora para os pequenos e médios municípios, e, em especial, para 179 

os municípios dos Açores e da Madeira, os quais acabaram por perder 2 anos desta receita, tendo a ANMP 180 

conseguido que este problema ficasse resolvido para os anos seguintes. 181 

 

Foi ainda irresponsavelmente destruída a relação que obrigava a que as transferências do O.E. para os municípios 182 

mais frágeis fosse, obrigatoriamente, superior à média de variação global verificada para os 308 municípios. 183 

 

A LEI 2/2007 184 

A aprovação da Lei nº 2/2007, amplamente contestada e rejeitada pela ANMP através do Congresso extraordinário 185 

(XV Congresso em 2005) veio trazer um relevante conjunto de novas preocupações aos municípios portugueses. Tais 186 

preocupações traduziram-se, principalmente, nos seguintes aspetos relevantes: 187 
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� Estagnação das receitas provenientes do OE durante 3 anos (mantendo-se o valor de 2005 igual para 2006 e 2007); 188 

� Não acompanhamento, pelas transferências do OE das variações dos impostos que servem de referência para o cálculo ― IRS, IRC e IVA; 189 
� Critérios de distribuição penalizadores para municípios mais frágeis, especialmente no interior do País; 190 
� Redução drástica dos limites de endividamento, colocando repentinamente diversos municípios em situação de excesso, de forma 191 

meramente administrativa e sem período de transição; 192 
� Retenções de receitas injustificadas e sem contributo prático para a diminuição do endividamento líquido. 193 
 

2.1.2 O Memorando de Entendimento e os Municípios (MdE) 194 

Foi no enquadramento descrito que surgiu o Memorando de Entendimento com o FMI, BCE e CE. No que se refere 195 

aos municípios, o MdE aponta para: 196 

� Novas reduções na participação nos impostos do Estado em 2012 e 2013; 197 
� Redução de despesas de pessoal; 198 
� Atualização de valores patrimoniais tributários e reduções das isenções de IMI, acompanhadas de um ajustamento dos pesos das receitas 199 

de IMI e de IMT. 200 
 

TRANSFERÊNCIAS DO ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2013 201 

As novas reduções da participação nos impostos do estado (PIE) poderiam vir a representar cerca de 130 milhões de 202 

euros, em cada um dos anos de 2012 e 2013. Contudo, e por sucessivas intervenções da ANMP, tais reduções 203 

acabariam por se limitar a cerca de 120 milhões de euros em 2012, sem redução em 2013. Entretanto, está prevista 204 

uma nova redução do FEF, de cerca de 51 milhões de euros para 2014. 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conjunto agregado destas reduções conduz a valores absolutamente insustentáveis, representando cerca de metade 206 

da PIE de um ano! Isto tem particular gravidade para municípios muito dependentes da receita da PIE, podendo 207 

acontecer que esta redução chegue a 60% de 80% da receita total de um município, o que representaria uma perda de 208 

cerca de 50% da sua receita total nestes 4 anos, o que é inaceitável, até porque os municípios se foram substituindo ao 209 

Governo, em especial na área da ação social, conseguindo, ainda, contribuir para a redução da dívida pública. 210 

 

RECURSOS HUMANOS 211 

As sucessivas reduções de despesas com pessoal não tiveram em conta o facto de a esmagadora maioria dos 212 

municípios ter recentemente concluído, por imperativo legal, a reorganização de serviços, em que tais reduções 213 

foram já concretizadas. Tratou-se de uma proposta irresponsável e desfasada, porque atrasada no tempo 214 
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Não foram tidas em conta as características específicas dos municípios ― dada a grande especialização de tarefas, 215 

não é possível substituir coveiros por operadores de estações elevatórias, ou técnicos de arquivo por desenhadores, 216 

ou jardineiros por pedreiros ou pintores, etc…, etc..., sendo que, para cada uma destas funções, existe muitas vezes 217 

um número restrito de funcionários (1 ou 2, frequentemente). 218 

 

A redução de pessoal em 2% nos municípios, (enquanto que, na Administração Central, se exigiu uma redução de 219 

apenas 1%), pareceu assentar no pressuposto de esta já ter procedido a “cortes” anteriormente. Porém, como já 220 

referido, o que aconteceu, de facto, foi que a administração central transferiu cerca de 11 mil funcionários (pessoal 221 

não docente) para os Municípios. Ora, apesar de terem recebido estes 11 mil funcionários, os municípios apenas 222 

cresceram os seus efetivos em cerca de 4 mil, o que quer dizer que, na realidade, reduziram 7 mil…. 223 

 

Entretanto, o Governo perspetiva uma nova redução obrigatória de despesas de pessoal, sem quaisquer critérios, 224 

implicando nova diminuição de 2% do número de funcionários para 2014, independentemente da situação concreta 225 

de cada município. 226 

 

TRIBUTAÇÃO DO PATRIMÓNIO 227 

Quanto à atualização do valor patrimonial tributário a previsão do MdE era de 250 milhões de euros de aumento de 228 

receita, cujo valor global chegou a ser alocado às receitas governamentais, acabou por ficar aplicado à consolidação 229 

orçamental dos municípios. Só com a aplicação da reavaliação do património tributário, acompanhado da redução de taxas 230 

de IMI, serão corrigidas as injustiças sociais que verificam por esta via, prejudicando principalmente os jovens. Entretanto, 231 

haverá que ponderar o facto de a dinamização do mercado de arrendamento não ser compatível com a redução do IMT. 232 

 

NÃO DUPLICAÇÃO DE MEDIDAS 233 

As medidas de redução de receita, de redução de pessoal e de contenção de despesas, já estavam adotadas pelos 234 

municípios, antes do MdE, não se justificando de todo a sua duplicação, que é insustentável para o Poder Local. A 235 

aplicação das medidas previstas no MdE reduz claramente a autonomia do Poder Local, contendo aspetos negativos 236 

que estão a ter repercussões quer ao nível dos serviços prestados, quer ao nível da qualidade de vida das 237 

populações. A ANMP rejeita liminarmente qualquer nova redução na PIE, (Participação nos Impostos do Estado) por 238 

tal medida ser insustentável para o Poder Local. 239 

 

2.1.3 Contributo dos municípios para a diminuição do défice do setor público 240 

A situação anteriormente descrita é, entretanto, coincidente com o não contributo dos municípios para o aumento 241 

do défice público, registando-se um “superavit”, no final de 2012, de cerca de 724 milhões de euros (dados do 242 

Ministério das Finanças). Também a evolução do endividamento municipal vem registando um saldo positivo, que se 243 

traduzia em 972 milhões de euros em final de dezembro de 2012 (dados do Banco de Portugal). 244 

 

Estes indicadores positivos, em contraste com os referentes à administração central, vêm demonstrar que a 245 

responsabilidade pelo défice público não só não é municipal, como os municípios contribuem mesmo para a sua 246 
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diminuição. Quer isto dizer que o aumento de défice público, apesar do superavit municipal, é totalmente da 247 

responsabilidade da administração central, a qual “utiliza”, inclusive, uma parte do que os municípios pouparam. 248 

 

2.2 ENDIVIDAMENTO 249 

As alterações ao regime de endividamento, introduzidas pela Lei nº. 2/2007, assentam na substituição da utilização 250 

de serviço da dívida (amortização mais juros) para cálculo dos limites de endividamento, pelo montante de 251 

endividamento líquido e de endividamento de médio e longo prazos. Esta alteração (substancial) conduziu a que a 252 

generalidade dos municípios tivesse visto reduzida a sua capacidade de endividamento, levando mesmo a que 253 

muitos tenham ficado em situação de incumprimento, por mero efeito administrativo. 254 

 

Simultaneamente com esta substancial alteração, as exceções aos limites de endividamento deixaram de ser 255 

automaticamente assumidos, nos termos da LFL, passando a ficar dependentes de despachos casuísticos do Ministro 256 

das Finanças (que delegou tal competência no Secretário de Estado do Orçamento ― SEO). 257 

 

Esta nova norma conduziu a uma quase total eliminação de quaisquer empréstimos excecionados e previstos na LFL, 258 

com particular realce para os que se referem a obras cofinanciadas pelo QREN, quase total e sistematicamente 259 

indeferidos pelo SEO. 260 

 

A nova Lei nº. 73/2013, volta a alterar, criando desnecessária instabilidade adicional, os parâmetros para cálculo do 261 

limite de endividamento, passando a utilizar a dívida bruta total, em vez do endividamento líquido e do 262 

endividamento de médio e longo prazos. Com as novas regras, mais de 2 dezenas de municípios entram 263 

“administrativamente” na ilegalidade, ao passarem a estar em excesso de endividamento face ao novo limite. 264 

 

Esta situação é parcialmente corrigida em relação aos municípios que têm empréstimos excecionados (os quais não 265 

serão tidos em conta, face à PLOE/2014), mas continua a haver cerca de dezena e meia de municípios que, mesmo 266 

assim, continuam a ser penalizados por uma ilegalidade que não cometeram. Apesar de tudo isto, a dívida das 267 

autarquias locais manteve-se em cerca de 2% da dívida total do Estado. 268 

 

2.3 GEOGRAFIA DOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO 269 

A Reforma da Tributação do Património, em 2003, veio introduzir algumas novas soluções que diminuíram as 270 

injustiças fiscais tradicionalmente apontadas ao anterior regime, baseado na tributação do rendimento presumível. 271 

Passou a haver avaliação de prédios urbanos com base em critérios objetivos, e aproximando o valor patrimonial 272 

tributário do valor de mercado. 273 

 

Entre finais de 2004 e 2011 foram avaliados perto de 4 milhões de prédios urbanos ― os novos e os que foram 274 

transacionados, faltando então reavaliar os prédios anteriores a 2004 que não foram transacionados desde aí. 275 

 

A evolução da cobrança de receitas de IMI e IMT nos últimos anos traduz-se sinteticamente num aumento 276 

progressivo e “normal” de IMI, tendo em conta os novos prédios e o natural fim de prazos de isenções, havendo 277 

simultaneamente tendência para que os municípios procedam à redução das taxas aplicadas, de ano para ano. Já o 278 
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IMT teve um comportamento de grande irregularidade, resultante da crise económica e financeira, estando, em 279 

dezembro de 2012, no nível mais baixo de sempre. 280 

 

No conjunto do IMI e IMT, regista-se uma redução de 19% na receita entre 2007 e 2012, que acresce às perdas na 281 

PIE, referidas anteriormente. Esta redução conjunta de 19% corresponde a um crescimento de IMI em 17%, com uma 282 

quebra de IMT de 58%. 283 

 

Dentro destas tendências nacionais de evolução do IMI e IMT escondem-se, porém, algumas variações regionais que 284 

são relevantes, havendo a destacar, pela sua gravidade extrema, o caso do Algarve, onde se regista, entre 2007 e 2012: 285 

� crescimento de IMI de 9% (10 milhões de euros), contra a média nacional de 17%; 286 
� redução de IMT de 72% (114 milhões de euros); 287 
� redução do conjunto de IMI+IMT em 104 milhões de euros; 288 
 

Os municípios algarvios acumulam estas reduções assustadoras, com cortes de 5% na participação nos impostos do estado, 289 

em cada ano desde 2007, por via da aplicação da Lei de Finanças Locais, para além de serem afetados, como os restantes do 290 

país, pelas reduções resultantes do MdE com o FMI, BCE e CE. A estes municípios acresce ainda o facto de o POR Algarve não 291 

ter quase verbas do QREN, devido ao “efeito estatístico” que colocou o Algarve em “phasing-out”, ao inverso da Andaluzia, 292 

em que Sevilha, Málaga, Huelva ou Cádiz estão em Região de Convergência (estas como “regiões pobres”). 293 

 

Este conjunto de situações ― quebras de 40% dos impostos sobre o património, perda de participação nos impostos 294 

do estado de cerca de 30% e quase ausência de fundos comunitários, obrigam a que os municípios algarvios tenham 295 

de ter uma muito especial atenção, no plano nacional, tal como qualquer outro município, de qualquer outra região, 296 

em que se verifique problema idêntico. 297 

 

Observa-se, entretanto, que de 2009 para 2012, apenas nos distritos de Aveiro, Braga, Lisboa e Porto houve 298 

crescimentos de IMT, em relação a 2009, embora correspondentes a apenas cerca de metade das perdas registadas 299 

em 2008 ― isto significa uma ainda maior “litoralização” deste imposto. 300 

 

A ANMP propôs ao Governo e à Assembleia da República, em finais de 2010, que fosse aprovado normativo para a 301 

urgente reavaliação de conjunto dos prédios urbanos ainda não reavaliados, durante o ano de 2011. Porém, 302 

lamentavelmente, tal proposta não foi adotada pelo Governo, nem aprovada pela Assembleia da República 303 

 

O recente Memorando de Entendimento (MdE) com o FMI, o BCE e a CE veio retomar esta proposta da ANMP, 304 

proposta que, aliás, foi apresentada pela delegação da ANMP em reunião com a “Troika”. 305 

 

O aumento de receitas que venha a ser originado pelas reavaliações patrimoniais e pelas reduções de isenções 306 

deverá poder ser consignado à redução da dívida a fornecedores de cada município, por ordem cronológica, 307 

contribuindo assim para a consolidação orçamental das autarquias. 308 
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2.4 DERRAMA 309 

A “nova” LFL (nº. 2/2007) alterou a forma de cálculo da Derrama, que deixou de estar referida ao IRC para passar a 310 

reportar-se ao lucro das empresas. Esta alteração já se revelou, contrariamente ao que o Governo sempre transmitiu à 311 

ANMP geradora de menores receitas municipais, como ressalta da comparação entre as evoluções das cobranças de 312 

IRC e da Derrama. Tratou-se pois de mais uma medida para restringir as receitas municipais, ainda por cima sendo que 313 

― tudo parece indicá-lo ― tal resulta da diminuição de receitas provenientes de grandes empresas e não de PME. 314 

 

Entretanto, os municípios continuam sem ter acesso aos dados da liquidação e cobrança que lhes respeitam, apesar das 315 

diligências sucessivamente efetuadas pela ANMP para ultrapassar o invocado problema do sigilo fiscal. Os municípios 316 

podem ter o mesmo compromisso que os serviços de finanças no respeito pelo sigilo fiscal, sendo que a informação em 317 

causa respeita a receitas que são municipais e sobre as quais têm de ser tomadas decisões, nomeadamente a fixação 318 

de taxas. Esta atitude deve ser entendida como mais uma absurda desconfiança da Administração Central. 319 

 

Há que evitar que impostos que são receitas municipais e que não tenham sido cobradas, possam prescrever, como 320 

vem acontecendo. Os dois anteriores Secretários de Estado dos Assuntos Fiscais comprometeram-se com a ANMP 321 

em realizar um estudo comparativo para procurar encontrar forma de corrigir os problemas provocados pela nova 322 

Lei. Porém, nenhum deles veio a cumprir o prometido. 323 

 

Matéria ainda por resolver é a que se refere à derrama dos municípios onde há centros electroprodutores (repor a verdade). 324 

 

A ANMP, no âmbito da Secção de Municípios com Barragens, desenvolveu trabalhos tendo em vista a definição de um 325 

critério mais justo de distribuição da derrama pelos municípios afetados pela instalação de centros electroprodutores já que 326 

o atual modelo, assente na massa salarial, não considera o impacto que a instalação desses centros tem numa vasta área 327 

onde o mesmo tem influência. Também não tem em consideração os efeitos da implantação dos centros electroprodutores 328 

e os rendimentos gerados nos municípios pelos quais a albufeira se expande. Não tem ainda em consideração a incidência 329 

negativa que a intransmissibilidade dos terrenos, afetos aos aproveitamentos, representa para cada município. 330 

 

Refira-se que a Lei das Finanças Locais prevê a possibilidade de utilização de outros critérios para distribuição da 331 

Derrama, no caso de empresas cujo volume de negócios resulte em mais de 50% da exploração de recursos naturais, 332 

estando esse artigo por regulamentar. 333 

 

A ANMP desenvolveu assim novos critérios associados à área inundada e à riqueza produzida. Propõe-se uma 334 

metodologia de distribuição que, mantendo a lógica da massa salarial, assenta agora, também, na lógica do 335 

“benefício” (apurado recorrendo ao indicador “área” e ao indicador “riqueza” compreendendo este, por sua vez, duas 336 

chaves de repartição.― “potência” e “energia”). Assim a distribuição da derrama pelos municípios em cuja área se 337 

localizam centros eletroprodutores deverá obedecer aos seguintes critérios: a) 25% de acordo com a massa salarial; b) 338 

75% de acordo quer o impacto do centro no território municipal, quer a riqueza aí produzida, a saber: 50% ― área 339 

inundada (impacto); 50% ― riqueza produzida, em que 25% ― potência instalada e 25% ― energia produzida. 340 
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2.5 PREÇOS 341 

A nova Lei 73/2013, estabelece intromissões diversas das entidades reguladoras na definição dos preços a aplicar pelos 342 

municípios, em matéria de abastecimento de água e de recolha de e tratamento de águas residuais e de resíduos sólidos. 343 

 

A competência para a fixação dos preços é, inequivocamente, uma competência dos órgãos do município pelo que a 344 

interferência das entidades reguladoras nestas competências municipais deverá ser eliminada da referida Lei, através do 345 

OE/2014. No caso de tal não vir a acontecer, a ANMP suscitará a inconstitucionalidade de tais normas, para o que já dispõe 346 

do competente parecer especializado de reputado constitucionalista, o qual já foi entregue à Assembleia da República. 347 

 

2.6 SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS 348 

As receitas das autarquias locais têm sido diminuídas drasticamente nos últimos anos. Em 2014, as autarquias locais 349 

podem vir a receber do Orçamento do Estado um valor inferior ao que fora transferido no ano de 2005, e muito 350 

perto do referente a 2004 (2212 ME). 351 

 

TRANSFERÊNCIAS DO ORÇAMENTO DE ESTADO, ENTRE 2005 E 2014
2
 

(milhões de euros) 

 
 

Temos também assistido à diminuição das verbas advenientes de impostos que são receitas municipais ― em 352 

particular o IMT e Derrama. 353 

RECEITAS DE IMT E DERRAMA, ENTRE 2007 E 20123 

(milhões de euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 FONTE: Mapa XIX dos Orçamentos do Estado respetivos. 
3 FONTE: Portal das Finanças. 
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No tocante à dívida municipal, tão propalada por alguns sectores, a mesma, relativa aos 308 municípios é de 354 

4,9 mil M€, com uma redução de cerca de 18%, em dois anos.4. 355 

 

E mesmo este valor tem de ser explicado à luz de vários argumentos. Bastará, talvez, aqui recordar, que em 356 

inúmeros casos – nomeadamente no campo social ― as autarquias estão a substituir-se à administração 357 

central nos apoios sociais dados, o que, naturalmente, tem custos, enquanto inversamente as receitas foram 358 

reduzidas drasticamente pelo Governo. 359 

 

Resulta de tudo isto que há alguns municípios que estão em situação financeira difícil, mas felizmente são uma clara 360 

minoria. A crise, de que tanto se fala, tem afetado todos: Cidadãos e Estado, incluindo o Poder Local. 361 

 

No entanto, os municípios portugueses estão, nos últimos anos, entre as entidades públicas que 362 

proporcionalmente mais têm contribuído para o esforço de consolidação orçamental do País. Com efeito, 363 

os municípios têm estado na linha da frente para a prossecução deste desígnio nacional que é o esforço de 364 

equilíbrio das contas públicas, dando um contributo substancial e decisivo, que se vem traduzindo na 365 

existência de superavit municipal, em contraste com o deficit contínuo da administração central. 366 

 

SALDOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E LOCAL, ENTRE 2009 E 20125 367 

(milhões de euros) 368 

  2009 2010 2011 2012 

Saldo Administração 

Central 

-

13.429,34 

-

12.183,66 

-

6.291,99 

-

7.932,00 

Saldo Administração Local -650,97 64,63 209,40 725,00 

 

No entanto, tem sido trilhado um caminho de “cortes” nas receitas municipais, que, conforme os termos de 369 

comparação que se utilizem, têm a seguinte expressão: 370 

a) O valor mais baixo, desde as transferências de 2005 e menos 3% que em 2013; 371 

b) Menos 1.038 milhões de euros, em relação às transferências a que se referia o Orçamento do Estado 372 

de 2010 (menos 41% em quatro anos). 373 

 

Esta situação, da mais completa injustiça, pela sua desproporcionalidade e total ausência da propalada 374 

“solidariedade recíproca” vem agravar ainda mais a contínua diminuição do peso das receitas municipais 375 

face às receitas do Estado. De facto, o peso total das receitas municipais, face ao total das receitas do 376 

Estado está atualmente em 8,5%, continuando os municípios a ser responsáveis por cerca de 35% do 377 

investimento público, sendo que este valor, na maior parte do território nacional, corresponde à 378 

totalidade do investimento público que é realizado, na área de cada município. 379 

 

                                                           
4 FONTE: DGAL – SIIAL (Balanço 2012, apuramento de resultados) 
5 FONTE: DGO - Síntese de Execução Orçamental de Fevereiro de 2011 (para 2009 – 308 mun.), Fevereiro de 2012 (para 2010-308 mun.), de Janeiro de 2013 (para 

2011-308 mun.) e de Fevereiro de 2013 (para 2012-293 mun.). 
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Verificam-se, assim, cada vez maiores dificuldades na situação financeira dos municípios, com a redução das 380 

receitas provenientes do Orçamento do Estado e com o decréscimo da cobrança de impostos locais, levando 381 

a uma cada vez maior divergência entre os ritmos de crescimento das receitas do Estado e o das receitas 382 

municipais, em prejuízo destas. 383 

 

As restrições impostas aos municípios estão integradas nas medidas para o cumprimento de metas para o 384 

défice público. Ora, o esforço exigido ao longo dos últimos anos aos diferentes subsectores do Estado para 385 

controlo do défice tem sido desigual e desproporcional. Só os municípios têm cumprido tais metas. 386 

 

Em Dezembro de 2012 (à semelhança do que se verificou nos anteriores 24 meses), os municípios contribuíam 387 

decisivamente para a redução do défice público com 725 milhões de euros, em contraste com o défice da 388 

Administração Central de aproximadamente 8.000 milhões de euros. Face às campanhas de intoxicação da opinião 389 

pública contra as autarquias locais, principalmente por parte de alguns comentadores que desconhecem a 390 

realidade do Poder Local, levanta-se a questão de tornar claro quem é afinal responsável pelo despesismo e pelo 391 

défice público e que percentagens cabem a cada parte responsável.6 392 

 

Refira-se ainda que, no final de 2012, a dívida direta do Estado era de 195 mil milhões de euros, (é agora de 393 

216 mil milhões!)7 comparada com uma dívida bruta dos municípios de 4,9 mil milhões de euros8, 394 

verificando-se um decréscimo de 11% face a igual período do ano anterior (apenas 2% da dívida total das 395 

administrações públicas9 é dos municípios e 95% é da responsabilidade do Governo). 396 

 

Comparando-se os resultados líquidos apurados para 2012, de 4 empresas públicas (Metro de Lisboa, Metro 397 

do Porto, CP e REFER), com os correspondentes resultados líquidos dos 308 municípios, verifica-se que estes 398 

têm 841 milhões de euros de saldo positivo10, enquanto só aquelas quatro empresas públicas têm mais de 399 

1000 milhões de euros de saldo negativo11.  400 

 

É assim claro que os municípios portugueses não são responsáveis pela deterioração das contas públicas. 401 

 

Entretanto, foi aprovado o Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), visando a revitalização das 402 

economias locais e facilitar a regularização do pagamento de dívidas dos municípios vencidas há mais de 90 403 

dias à data de 31 de Março de 2012. 404 

 

No âmbito do PAEL, foi disponibilizada uma linha de crédito até ao montante de 1.000 milhões de euros. 405 

 

                                                           
6 FONTE: Síntese da Execução Orçamental de Janeiro de 2013 - DGO. 
7 FONTE: Stock da Dívida Direta do Estado (valores mensais) - IGCP. 
8 FONTE: Procedimento dos Défices Excessivos (Março de 2013) – INE. 
9 FONTE: Procedimento dos Défices Excessivos (Março de 2013) – INE. 
10 FONTE: Demonstração de Resultados Trimestral (3º trimestre de 2012 – SIIAL, DGAL. 
11 FONTE: Boletim Informativo sobre o Sector Empresarial do Estado (3º trimestre de 2012) – DGTF. 
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Só agora, passado que está quase um ano e meio sobre o lançamento do Programa, se verifica que quase todos os 406 

municípios tiveram já acesso ao empréstimo, um atraso que se considera preocupante e inaceitável. A agravar 407 

ainda mais as atuais dificuldades gestionárias dos municípios, acresce a aplicação da Lei da Assunção dos 408 

Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), diploma absurdo, completamente alheio ao bom senso que 409 

deve imperar, elaborado por quem desconhece a realidade, que paralisa a gestão municipal e que arrisca resumir a 410 

gestão municipal à gestão de tesouraria e os eleitos locais a adjuntos de tesoureiros. 411 

 

2.7 A LEI 73/2013 412 

2.7.1 A preparação da Lei 413 

A Resolução n.º 8/2012 do Conselho de Ministros, publicada em 13/02/2012 no Diário da República, criou o Grupo de 414 

Trabalho para a revisão da Lei das Finanças Regionais e da Lei das Finanças Locais, incumbindo a um Secretariado Técnico 415 

elaborar as propostas de alteração e a uma Comissão de Acompanhamento a emissão de pareceres e de recomendações. 416 

 

De fevereiro a novembro de 2012 decorreram nove longos meses que não foram utilizados pelo Governo, nem pelo 417 

Secretariado Técnico, para promover a discussão tendente à elaboração dum projeto de diploma adequado à realidade do 418 

País, na atual conjuntura, através da Comissão de Acompanhamento. Esta Comissão só reuniu quatro vezes (a primeira em 419 

agosto e as restantes em novembro e dezembro), não tendo sido convocados todos os seus membros e não tendo 420 

apresentado até hoje, o seu relatório final, documento este de extrema importância e que deveria ter sido a base da PLFL. 421 

 

Além disso, o processo decorreu sem que o Governo tenha transmitido os dados necessários ou quaisquer simulações 422 

de aplicação aos membros da Comissão, sendo certo, entretanto, que as posições e sugestões propostas pelos 423 

membros da Comissão foram sendo ignoradas. 424 

 

A versão final, que veio a ser apresentada na Assembleia da República não representou, portanto, no entendimento da 425 

ANMP, a imagem da discussão tida no seio das reuniões em sede de Comissão de Acompanhamento, nem constitui um 426 

documento coerente e coeso em que deveria constituir-se uma lei desta importância. 427 

 

Ainda hoje não existe uma simulação prática da aplicação da Proposta de Lei, não se sabendo com exatidão as suas 428 

implicações nos municípios. Ora, não se podem elaborar e aprovar leis sem se ter em conta os seus efeitos. Também o 429 

Conselho das Finanças Públicas, entidade autónoma, apoiando a razão da ANMP, refere a mesma situação de não existir 430 

qualquer simulação da aplicação da PLFL, o que se reputa de inaceitável. 431 

 

Tudo isto representa uma inequívoca demonstração da completa descoordenação na elaboração da Lei por parte do Governo. 432 

 

2.7.2 Os aspetos negativos da Lei 433 

A Proposta de Lei de Finanças Locais foi construída tendo por base o aumento da receita adveniente do Imposto 434 

Municipal sobre Imóveis (IMI), por efeito da reavaliação geral de prédios urbanos. 435 

 

As projeções efetuadas para esse efeito pelo Governo comparavam a receita cobrada em 2011 com receita a 436 

liquidar em 2015, o que significa comparar grandezas incomparáveis. Por outro lado, compararam-se receitas com 437 
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taxas reais de 2011/12, de 0,2% a 0,4%, com taxas máximas em 2015 (0,5%), quando as estimativas de variações de 438 

receitas teriam de utilizar taxas reais de 0,4% a 0,7%, em 2011 e/ou 2012. E acresce que estas taxas teriam, 439 

obviamente, que se referir à liquidação e não à cobrança. Para além disso, não foram tidos em conta os efeitos da 440 

aplicação das cláusulas de salvaguarda em 2014. 441 

 

A estimativa da ANMP apontou para um acréscimo de 297M€ de IMI liquidado, em 2015, por oposição aos 703M€ 442 

estimados pelo Governo. A ANMP rejeitou terminantemente tais “estimativas” de receita adicional, inevitavelmente 443 

empoladas e longe da realidade, tanto mais que haverá municípios que, no âmbito da reavaliação dos imóveis, verão as suas 444 

receitas de IMI diminuídas. 445 

 

Exige-se, por isso, conhecer com fiabilidade os dados do Governo relativos às previsões de cálculo do aumento do 446 

IMI, para serem comparados com as projeções da ANMP. Não se pode construir uma lei desta importância, com o 447 

reflexo que a mesma tem para os municípios e para as populações, sem que os dados sejam exatos e consolidados. 448 

Nesta situação, verifica-se que a lei aprovada foi construída tendo por base um vergonhoso erro da Secretaria de 449 

Estado dos Assuntos Fiscais que comprometeu todo o diploma. 450 

 

Para além do aspeto primacial anteriormente referido, relativo à construção da PLFL tendo por base um eventual 451 

aumento da receita adveniente do IMI, sem que existam simulações e ensaios criteriosos e fiáveis, disponibilizadas 452 

pelo Governo, que permitam fazer, com exatidão, uma projeção da sua aplicação futura, sublinha-se que são 453 

retiradas importantes receitas aos municípios, uma vez que: 454 

a) É eliminado como receita municipal, a partir de 2018, o produto da cobrança do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 455 
Imóveis (IMT); 456 

b) É destinado às freguesias o produto da totalidade da receita do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) sobre os prédios rústicos, quando 457 
atualmente as freguesias percebem somente 50% de tal receita; 458 

c) É destinado às freguesias 1% da receita do IMI sobre prédios urbanos; 459 
d) É transferido para as entidades intermunicipais o montante 0,25% do FEF+IRS a distribuir em função do desempenho obtido no Índice 460 

Sintético de Desenvolvimento Regional (ISDR). 461 

 

A aplicação da nova LFL conduzirá, inevitavelmente, a que o funcionamento de muitas dezenas de municípios seja 462 

dificultado, prejudicando a qualidade e quantidade dos serviços prestados às populações. Haverá quebras de 50%, 463 

60% e mesmo 70%, com a retirada do IMT em diversos municípios, devido a tal redução não ser totalmente 464 

compensada pelas receitas do IMI. 465 

 

Entretanto, os últimos dados apontam para que, ao contrário da previsão do Governo, o IMT não deverá descer em 466 

2013 e deverá mesmo aumentar em 2014. Nestes termos, a eliminação do IMT como receita municipal, torna-se 467 

mais que nunca inaceitável para a ANMP. 468 

 

A criação do Fundo de Apoio Municipal (FAM), pela forma como está indiciado o seu financiamento, impõe uma restrição à 469 

autonomia local, impedindo a livre administração das receitas que são dos municípios. A correção das assimetrias entre 470 

municípios deve ser estabelecida através dos critérios de redistribuição. A eventual contribuição obrigatória dos 471 

municípios para o FAM coloca em causa a posição dos próprios contribuintes das autarquias, as quais passam a ter de 472 
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aplicar os recursos, que deveriam ser utilizados em favor dos seus munícipes, para benefício dos munícipes de outras 473 

autarquias. 474 

 

O FAM será importante para os municípios que, para além do PAEL se viram obrigados a recorrer a empréstimos para 475 

reequilíbrio financeiro com taxas de juro muito elevadas no mercado. O FAM deverá permitir substituir estes 476 

empréstimos por uma solução com taxas mais reduzidas. O FAM deve ser configurado como um Fundo que realiza 477 

incumbências do Estado, não das autarquias locais. Por isso, deve existir uma participação exclusiva do Estado na 478 

constituição do FAM. O saldo não utilizado do PAEL deverá reverter para a constituição do FAM. 479 

 

A Lei estabelece a possibilidade de o Orçamento do Estado definir anualmente limites à dívida e transferências de 480 

montante inferior para as autarquias locais. 481 

 482 

A forma como está construído o artigo, “princípio da solidariedade nacional recíproca” não tem qualquer natureza 483 

de reciprocidade; trata-se, pelo contrário, de um princípio de sentido único, contra as autarquias locais, que podem 484 

sofrer “limites adicionais”, receber transferências em “montante inferior”, no contexto de “redução”. A norma 485 

estabelece o contrário da designação do princípio que regula. Não faz qualquer sentido a existência de uma tal 486 

norma na Lei de Finanças Locais, a qual deveria ser precisamente uma lei de definição de um quadro de estabilidade 487 

e de previsibilidade quanto aos critérios de repartição de recursos entre o Estado e o Poder Local. 488 

 

Aliás, esta matéria é abordada criticamente pelo Conselho das Finanças Públicas12 quando refere: «Estabilidade das 489 

regras ― as duas propostas de lei permitem suspensões discricionárias dos princípios estruturais das finanças 490 

públicas, face a circunstâncias excecionais de carácter transitório que justifiquem restrições orçamentais locais e 491 

regionais mais apertadas. Invocando um princípio análogo, na maioria dos últimos dez anos o governo central 492 

utilizou a lei do orçamento do Estado para reduzir, numa base inteiramente discricionária e transversal, o montante 493 

das transferências e o teto da dívida. Esta possibilidade é agora ampliada. Em vez de produzirem o efeito pretendido, 494 

estas práticas recorrentes conduzem a restrições orçamentais subnacionais mais brandas e, em última análise, a 495 

discricionariedade diminui a responsabilização dos governos subnacionais e leva a pedidos de resgate. A exigência nas 496 

PPLs 121 e 122 de aprovação por maioria qualificada dos artigos específicos na lei orçamental que introduzam 497 

alterações nas regras do jogo poderia talvez evitar a banalização destas práticas discricionárias». 498 

 

Esta posição, de um órgão insuspeito como é o Conselho de Finanças Públicas, dispensa comentários adicionais. 499 

 

2.7.3 Aspetos positivos introduzidos pela ANMP 500 

Dada a grande importância e o preocupante impacto da lei nos municípios, a ANMP manteve o total empenhamento 501 

para, em conjunto com o Governo e a Assembleia da República, procurar e encontrar as melhores soluções para o 502 

Poder Local, dentro da necessária e indispensável articulação institucional, garantindo-se uma maior rentabilização 503 

dos meios, no quadro de uma mais justa repartição dos mesmos, que possa assegurar os mais elevados índices de 504 

bem-estar aos portugueses. 505 

                                                           
12 Análise das Propostas de Lei de Finanças Subnacionais, Abril de 2013, Relatório n.º 1/2013. 
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Este intenso trabalho desenvolvido pela ANMP, na procura incessante da resolução dos principais problemas que 506 

afetam os municípios visando a dignificação do Poder Local, foi salientado por todos os Grupos Parlamentares nas 507 

audições que se realizaram, relevando a voz ativa da ANMP como fundamental para os municípios e para o País. 508 

Salienta-se que a PLFL estava para ser aprovada, de forma apressada, em Janeiro de 2013, tendo os esforços 509 

desenvolvidos pela ANMP, e o seu apelo a um trabalho sério, impedido que tal acontecesse. 510 

 

Mesmo em sede de projeto da PLFL foi possível inverter algumas das soluções preconizadas, de que se salienta a 511 

manutenção da possibilidade de lançamento da Derrama (que o Governo pretendia eliminar) e as correções, já 512 

concertadas, da fixação do valor do FSM e de critérios para o excecionamento do endividamento. 513 

 

A ANMP encetou, entretanto, várias diligências com os Órgãos de Soberania, tendo em vista o apresentar das suas 514 

propostas e soluções, designadamente as que passamos a referir: com membros do Governo; com os partidos políticos com 515 

assento parlamentar; com os grupos parlamentares da Assembleia da República; audições com a Comissão Parlamentar do Ambiente, 516 
Ordenamento do Território e Poder Local; reunião com a Presidente da Assembleia da República. 517 

 

Salienta-se, ainda, que por proposta da ANMP, o Comité de Peritos do Conselho da Europa analisou as possíveis 518 

desconformidades da PLFL com o preceituado na Carta Europeia da Autonomia Local. Também o Congresso dos 519 

Poderes Locais e Regionais da Europa, através dos eleitos locais europeus, se debruçou sobre a (in)adequação da Lei 520 

ao preceituado na Carta Europeia da Autonomia Local. 521 

 

Paralelamente, a ANMP solicitou e dispõe já de um parecer jurídico de um ilustre Professor de Direito, relativo à 522 

inconstitucionalidade de algumas normas da Lei. 523 

 

2.8 MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O PERÍODO 2014 – 2017 524 

2.8.1 Alterações imediatas indispensáveis ― Anexo I 525 

A nova Lei de Finanças Locais, aprovada à pressa, e sem rigor, contém numerosos erros, alguns dos quais 526 

inviabilizando mesmo a sua aplicação futura, como aliás se verifica agora na Proposta de Lei do Orçamento de 527 

Estado, na qual o Governo se vê obrigado a acabar por suspender a aplicação de artigos da LFL acabada de aprovar... 528 

 

Tais erros, identificados pela ANMP, respeitam aos artigos 14.º, 25.º, 26.º, 30.º, 33.º, 34º, 35.º, 37.º, 38.º, 52.º, 69.º, 82.º, 529 

e 89.º A identificação dos erros da LFL e sugestões para a respetiva solução constam do anexo I a este documento. 530 

 

A ANMP considera indispensável que a Assembleia da República proceda imediatamente à correção deste conjunto 531 

de erros, designadamente antes da entrada em vigor da Lei n.º 73/2013 (LFL). A LFL tem de ser alterada, no sentido da 532 

reposição da autonomia do Poder Local, sendo esta matéria prioritária para o trabalho da ANMP, tendo também em 533 

conta que a nova lei só será totalmente aplicada a partir de 2016. 534 
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2.8.2 Linhas genéricas para uma nova LFL a preparar em 2014 535 

a) Devem ser adotados os princípios da autonomia financeira, anualidade, universalidade, especificação, 536 

estabilidade orçamental, não consignação, equidade intergeracional, transparência e tutela inspetiva; 537 

b) A fiscalidade local deve ser reforçada com taxas nas áreas da proteção civil e do turismo (que substituam ao 538 

antigos impostos sobre o serviço de incêndios e sobre o turismo); 539 

c) O IMT deve manter-se como receita municipal (face ás previsões erradas que foram apresentadas aos dados 540 

mais recentes sobre a cobrança); 541 

d) O leque de impostos sobre os quais se calcularam as transferências do O.E. deve ser ampliado (contribuindo 542 

para a inexistência de contraciclos); 543 

e) As referências a valores de cobrança de impostos pela AT devem ser sempre referentes ao último ano apurado 544 

(n-2) e corrigidas (com valor de n-1) até ao fim do 1º semestre do ano em causa; 545 

f) Deve haver uma componente mínima das transferências do O.E. a distribuir igualmente por todos os 546 

municípios (antigo FBM ― Fundo de Base Municipal); 547 

g) Deve haver majoração do número de habitantes para os municípios dos Açores e da Madeira (ultraperiféricos) 548 

e para os municípios com elevados índices de atividade turística (obrigados à construção de infraestruturas e 549 

equipamentos de dimensão muito superior aos necessários para a população residente); 550 

h) A integração, nas transferências do OE, de verbas correspondentes a novas competências só deve ser efetivada 551 

depois de consolidado o exercício respetivo (mínimo de 3 anos), sendo até lá transferidas de forma avulsa; 552 

i) Reposição gradual dos níveis de financiamento anteriores ao MdE e aos PEC; 553 

j) O endividamento deve ter reforçada a componente intergeracional, bem como regras estabilizadas; 554 

k) Os poderes tributários dos municípios deverão ser reforçados, dentro de limites fixados na Lei. 555 

 

2.9 CONCLUSÕES 556 

Sublinha-se: 557 

a) A enorme gravidade que encerra a nova Lei de Finanças Locais para o presente e para o futuro do Poder Local, 558 

sendo a mesma arrasadora para o futuro e gerando situações, a curto prazo, que levarão a que muitos municípios 559 

não possam cumprir os padrões de qualidade de vida que o Poder Local já propiciou à generalidade dos 560 

portugueses, menosprezando-se, assim, o papel fundamental do Poder Local no desenvolvimento do território e 561 

no continuar da elevação global da qualidade de vida dos cidadãos. 562 

 

b) A Lei afeta a capacidade de gestão e a autonomia locais, ferindo a Constituição da República Portuguesa, a Carta 563 

Europeia da Autonomia Local e as Recomendações do Conselho da Europa, repercutindo-se de forma gravíssima 564 

nos municípios e tendo consequências desastrosas para as populações. 565 

 

c) Os diversos casos na Lei que configuram restrições e violações da autonomia local, nomeadamente quando:  566 

� admite que a Lei do Orçamento do Estado possa impor anualmente limites adicionais à dívida total 567 

autárquica, bem como à prática de atos que determinem a assunção de encargos financeiros com impacto 568 

nas contas públicas pelas autarquias locais; 569 

� prescreve que a Lei do Orçamento do Estado possa determinar transferências do Orçamento do Estado de 570 

montante inferior àquele que resultaria da aplicação da Lei de Finanças Locais;  571 
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� estabelece isenções relativamente aos impostos que constituem receita municipal, nomeadamente para os 572 

imóveis do Estado, das Regiões Autónomas e quaisquer dos seus serviços;  573 

� consigna benefícios fiscais e isenções pelo Governo sem que a compensação aos municípios seja feita de 574 

forma automática. 575 

 

d) A falta de um diálogo profícuo com o Governo, que não se limite à realização de reuniões com a duração de 576 

várias horas, mas que sirvam para a construção de soluções que beneficiem as populações e conduzam a 577 

resultados concretos, em benefício da gestão municipal e da satisfação das necessidades das populações. É 578 

necessário o empenho de todos os responsáveis políticos na criação de um quadro de relacionamento 579 

convergente na concretização de comuns objetivos de progresso. 580 

 

e) As medidas previstas no MdE, aplicáveis aos municípios, já foram totalmente aplicadas, não se justificando de 581 

todo a sua duplicação, através de novas medidas complementares; 582 

 

f) Após 2014, deverá ter lugar um período de ajustamento gradual que permita aos municípios recuperar os 583 

níveis de financiamento anteriores ao MdE, e aos PEC, tendo em conta o não contributo dos municípios para o 584 

défice público (superavit), e que estes continuam a ser responsáveis por cerca de 35% do investimento público, 585 

apesar de só utilizarem 8,5% da receita total do Estado, bem como que as autarquias são responsáveis por 586 

apenas cerca de 2% do total da dívida pública; 587 

 

g) A LFL tem de ser alterada, no sentido da reposição da autonomia do Poder Local; 588 

 

h) A estabilidade orçamental e a transparência são indispensáveis para assegurar uma gestão programada e 589 

eficaz, não podendo o OE introduzir a instabilidade anual, com alterações sistemáticas das regras do jogo; 590 

 

i) A estabilidade orçamental e a solidariedade recíproca terão de ser efetivamente praticadas pelo Governo, 591 

como aliás refere o Conselho das Finanças Públicas (ver ponto 7.1.4. deste documento). 592 

 

j) O FAM, previsto na LFL, deverá ser financiado prioritariamente por receitas governamentais; 593 

 

k) O processo referente à regularização dos valores da derrama nos municípios, onde há centros 594 

electroprodutores, deverá ser definitivamente resolvido;  595 

 

 

3. PORTUGAL 2020 596 

 

3.1 QREN | QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA NACIONAL 597 

No limiar do ciclo de programação dos fundos comunitários 2007/2013 importa revisitar, se bem que de forma 598 

sucinta, alguns dos momentos mais relevantes do percurso percorrido, tendo presente a intervenção da ANMP, das 599 
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áreas metropolitanas, das comunidades intermunicipais e dos municípios neste processo, cujo peso nos programas 600 

operacionais regionais é particularmente expressivo e também com uma assinalável presença no Programa 601 

Operacional de Valorização do Território. 602 

 

A sobreposição, durante um dilatado período, do encerramento do QCA III com o arranque do QREN protelou este 603 

novo ciclo de programação muito além do expetável, com uma execução quase nula até princípios de 2010. 604 

Efetivamente, só após a negociação do 1º Memorando de Entendimento entre a ANMP e o Governo foi possível 605 

evidenciar alguma realização física e financeira, não obstante o fato de, desde dezembro de 2008, terem sido 606 

subscritos os Contratos de Delegação de Competências com Subvenção Global (contratualização) entre as 607 

Autoridades de Gestão dos POR e as Comunidades Intermunicipais. Num 2º Memorando, assinado um ano depois, foi 608 

então possível consolidar e alargar um conjunto de medidas determinantes para a recuperação do atraso verificado 609 

no primeiro terço do ciclo de programação. 610 

 

De entre outras medidas, foi por via destes memorandos que foi possível: 611 

� Ajustar de 60% para até 80% e 85% as taxas de cofinanciamento; 612 

� Flexibilizar as dotações dos eixos de cada POR, ajustando os programas à dura realidade do momento, reequilibrando e 613 

compatibilizando a justa prioridade da competitividade e inovação com a prioridade da coesão social e territorial; 614 

� Assegurar a transferência atempada dos fundos para os beneficiários, por processos de adiantamento simplificados; 615 

� Adotar inúmeras medidas simplificadoras, como a extinção do célebre DEE (Documento de Enquadramento 616 

Estratégico) que condicionou, e quase impossibilitou, a aprovação de operações do Ciclo Urbano da Água; 617 

� Instituir o Balcão Permanente, que possibilitou a apresentação de candidaturas em contínuo, com impacto na 618 

redução da burocracia e redução de prazos na apreciação das candidaturas; 619 

� Viabilizar o acesso ao crédito bonificado para completar a contrapartida nacional e a despesa não elegível – 620 

Empréstimo Quadro BEI. 621 

 

Posteriormente, com a mudança de Governo, em face de novas prioridades decorrentes do Programa de Assistência 622 

Financeira ao país, foram acordadas novas medidas, vertidas num novo Memorando e posterior Adenda. Fixou-se, 623 

definitiva e retroativamente, em 85% a taxa de cofinanciamento e operacionalizou-se o mecanismo do top up 624 

(adiantamentos de tesouraria à taxa de 95%). Adicionalmente participou-se num esforço para o reforço das dotações 625 

de apoio à economia, num montante de até 250M€. Tal reforço acabou, no entanto, por não afetar o plafond global 626 

reservado ao setor municipal, dada a excecional resposta dada pelos municípios ao desafio da modernização dos 627 

equipamentos escolares de responsabilidade autárquica (Centros Escolares JI e EB1) e de outros da responsabilidade 628 

do Ministério da Educação, como dezenas de EB2.3, a par do rigoroso trabalho para o descomprometimento de 629 

dotações afetas a operações com reduzida maturidade e sem execução (“Operação Limpeza”). 630 

 

A Reprogramação Estratégica então aprovada consignou a transição de elegibilidades entre programas operacionais, 631 

sendo relevantes as transições dos POR para o POVT de tipologias de investimento como o ciclo urbano da água, a 632 

eficiência energética e a prevenção e gestão de riscos. Não obstante a perturbação que tal processo provocou, acabou 633 

por traduzir-se como medida positiva já que não arrastou consigo dotações dos POR, tendo assim contribuído para o 634 

reforço parcial das dotações geridas de forma desconcentrada. Paralelamente foram desbloqueadas pela Equipa 635 
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Conjunta dezenas de operações abrangidas pela Resolução do Conselho de Ministros, que ordenara uma suspensão 636 

transitória da aprovação de novas candidaturas e o descompromisso das operações aprovadas sem ou com baixa 637 

execução. Foram também fixadas as orientações para a aplicação do regime de overbooking. 638 

 

A esta data, já é possível concluir que, apesar de algumas intenções e medidas que questionaram a essência do 639 

clausulado dos Contratos de Delegações de Competências, o setor municipal pela sua dinâmica e capacidade de 640 

adaptação a novas circunstâncias foi capaz de superar, pela positiva, as expectativas, o que irá seguramente 641 

traduzir-se numa utilização dos fundos do QREN, em montantes superiores ao perspetivado aquando das 642 

negociações para a contratualização. Também no âmbito dos complexos processos das Parcerias para a Regeneração 643 

Urbana, das Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação e dos PROVERE, os municípios, ao invés de outros 644 

beneficiários, depois de uma fase inicial algo imatura, acabaram por se revelar os parceiros mais capazes de dar corpo 645 

a estratégias de eficiência coletiva de base territorial com relevante interesse. 646 

 

Em contagem decrescente para o fecho dos programas, é agora tempo de adotar medidas que evitem a repetição 647 

do cenário do encerramento do QCA III que, na perspetiva do setor municipal, passam essencialmente por: 648 

� Dar uma particular atenção à descativação de dotações comprometidas por excesso em operações em curso e 649 

noutras, sem ou com muito baixa execução, sem prejuízo da recuperação para o próximo ciclo de programação 650 

de todos os bons projetos; 651 

� Prolongar, até meados de 2014, o período para a aprovação de novas operações com elevada maturidade, em 652 

execução e com garantias absolutas de conclusão até final do 1º semestre de 2015 – dentro dos tetos e das 653 

orientações aprovadas para o regime de overbooking; 654 

� Promover uma nova reprogramação dos Programas Operacionais Temáticos e dos POR, ajustando as dotações 655 

dos respetivos eixos à efetiva procura, observando a prioridade do apoio ao emprego e à economia, à inovação e 656 

à competitividade territorial, mas observando também rigorosos critérios de maturidade, compatibilizados com o 657 

interesse público. 658 

 

No exercício que antecipa o encerramento do QREN será ainda indispensável ter em atenção o ponto de situação do 659 

compromisso e da execução, onde é de dar particular atenção ao fato de o setor municipal nos POR constituir, de 660 

entre os vários setores de beneficiários, o que mais e melhor execução assegura, numa taxa média superior a 80%, 661 

sem a qual alguns dos POR não teriam a possibilidade de cumprir a meta do N+2, com as gravíssimas consequências 662 

financeiras que daí adviriam. 663 

 

3.2 CICLO DE PROGRAMAÇÃO 2014-2020 664 

O XX Congresso da ANMP anunciou em traços gerais as orientações da CE para o ciclo de programação dos Fundos 665 

Europeus Estruturais e de Investimento 2014/2020, no quadro da Estratégia Europa 2020 para um crescimento 666 

inteligente, sustentável e inclusivo e promoção da coesão económica, social e territorial. 667 

 

3.2.1 PROPOSTAS E OBJETIVOS DA ANMP 668 

Tendo sido um dos primeiros parceiros institucionais a apresentar propostas concretas e fundamentadas relativamente 669 

ao Acordo de Parceria para 2014-2020, a ANMP estabeleceu, desde cedo, o seu posicionamento face ao novo ciclo de 670 
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programação, tendo então traçado os principais objetivos gerais e programáticos, cuja importância se mantém. Desde 671 

então, a ANMP tem acompanhado os trabalhos de construção do acordo de parceria, participando nos vários espaços de 672 

debate técnico e político e apresentando as suas propostas de forma atempada e assertiva. 673 

 

No que se refere às principais prioridades de investimento municipal, salientam-se objetivos temáticos do ciclo urbano 674 

da água; a regeneração e reabilitação urbanas; o desenvolvimento urbano sustentável; a eficiência energética 675 

(incluindo iluminação pública); a criação de emprego e riqueza a nível local; a educação e cultura; a coesão social; a 676 

conservação do património natural; e a Modernização Administrativa e utilização de novas tecnologias. 677 

 

Apesar de serem estes os objetivos apontados como prioritários para a intervenção municipal, a ANMP destacou 678 

sempre a necessidade de intervir em determinadas áreas que exigem ainda algum esforço de investimento, no 679 

sentido de providenciar infraestruturas e/ ou serviços básicos em determinados territórios e de garantir a sua 680 

requalificação nos restantes. Referimo-nos, essencialmente, a investimentos relacionados com a construção e 681 

recuperação de equipamentos escolares, infraestruturas de abastecimento de água e saneamento básico e 682 

conservação e manutenção de redes viárias estratégicas para a obtenção dos objetivos prioritários estabelecidos. 683 

 

Transversal a esta abordagem por objetivos temáticos, a ANMP enfatizou, desde cedo, a necessidade de uma 684 

abordagem integrada para a eficiência na utilização dos fundos, tendo subjacente uma conceção de programação 685 

integrada do desenvolvimento territorial. É fundamental que a coesão territorial não seja confundida nem com uma 686 

visão estritamente centrada na competitividade, nem tão pouco como algo que se possa confundir com a coesão 687 

social, ou esgotar no desenvolvimento rural. Importa, pois, garantir um esforço do peso relativo assumido pela coesão 688 

territorial, contemplando medidas de forte descriminação positiva, ações específicas centradas nos recursos 689 

endógenos de concelhos da coesão, iniciativas de combate à desertificação populacional e estímulo a ações 690 

integradas de desenvolvimento para territórios de baixa densidade. 691 

 

No que concerne o modelo de governação do novo ciclo de programação, defendeu a ANMP a manutenção dos POR e a 692 

introdução da filosofia multifundos na sua gestão, conjugando FEDER com FSE, indo ao encontro das recomendações 693 

do Comité das Regiões. À semelhança do que se verifica no QREN, é indispensável que as entidades gestoras dos POR 694 

sejam de nível regional (NUTS II), promovendo a articulação com as diferentes sub-regiões (NUTS III) e a coordenação dos 695 

respetivos planos estratégicos. Estas entidades – preferencialmente, as CCDR – devem ter autonomia na gestão, face à 696 

administração central, evitando entraves administrativos e burocracia excessiva, geradores de desperdícios e atrasos, 697 

sempre num contexto de redução da burocracia e do aumento da responsabilização. 698 

 

A consolidação da ideia da territorialização na construção do Acordo de Parceria passa, não só pela figura dos POR, 699 

que terão certamente subjacentes os Planos de Ação Regional ao nível das NUTS III, mas também pela criação de 700 

novos instrumentos de gestão territorial: os Investimentos Territoriais Integradas, as Áreas Integradas de 701 

Desenvolvimento Urbano Sustentável e as Estratégias de Desenvolvimento Local Promovido pelas comunidades. 702 

 

Ao nível sub-regional, os ITI, instrumentos privilegiados para as Parcerias Territoriais das áreas metropolitanas e das 703 

Comunidades Intermunicipais, deverão ter acolhimento essencialmente através dos POR podendo, no entanto, 704 



 

26 

aceder a outros fundos e outros programas, consoante o seu âmbito de aplicação. Os municípios individualmente, 705 

fora do âmbito das ITI, deverão poder candidatar-se aos valores não subregionalizados de cada POR e a outros 706 

programas em que sejam elegíveis. 707 

 

Reserva-se, neste contexto, às entidades intermunicipais, dentro desta unidade territorial, um papel que nenhuma 708 

outra entidade pública ou privada poderia desempenhar, cujo concurso é determinante para o avanço e sucesso da 709 

territorialização de políticas públicas, mau grado algumas incompreensões suscitadas por alguns setores da DG Régio, 710 

fundamentadas na análise de procedimentos e dúvidas no âmbito contratualização, de todo destituídas de 711 

fundamento. O grau de segurança e transparência verificados na gestão levada a efeito pelas CIM proporcionaram 712 

resultados inquestionáveis quanto aos objetivos e metas de execução do QREN. 713 

 

Ainda no âmbito das orientações para o modelo e órgãos de gestão dos programas operacionais (temáticos e regionais), 714 

a participação da ANMP, com carater executivo, é de todo indispensável – não só pela avaliação muito positiva que 715 

seguramente todos reconhecerão quanto ao atual modelo e ao trabalho desenvolvido pelos representantes desta 716 

Associação, mas também porque os mesmos asseguram um conhecimento e uma relação de proximidade aos territórios 717 

e aos potenciais beneficiários, com legitimidade democrática reforçada, fator não menos importante a ter em conta. 718 

 

Por último, mas não menos relevante, a ANMP assume como indispensável a adoção de alguns princípios 719 

fundamentais para o funcionamento e eficiência na gestão de fundos no novo quadro de apoio. Para concretizar tal 720 

orientação, a ANMP tem vindo a propor, entre outras medidas, (1) assegurar a utilização da taxa mínima de 85% de 721 

comparticipação, para as regiões de convergência, fazendo uso do mecanismo de top up, a fundo perdido, até 2016; 722 

(2) manter ou aumentar o valor de fundo (FEDER, FSE e FC) destinado às regiões de convergência; (3) promover a 723 

simplificação e desburocratização, tanto quanto ao enquadramento legislativo e específico de cada Programa 724 

Operacional, como em relação aos regulamentos gerais do Acordo de Parceria; (4) aumentar o foco nos resultados, 725 

reforçando a função de avaliação da execução dos projetos e a responsabilização dos beneficiários, promovendo uma 726 

fiscalização a posteriori e sucessiva e garantindo-se total transparência nos processos; (5) promover a premiação do 727 

mérito, nomeadamente dos municípios que, enquanto principais executores do atual QREN, devem ser 728 

recompensados no futuro quadro; (6) desencadear uma operação limpeza constante, em todos os programas 729 

operacionais e para todos os beneficiários (públicos – de todos os níveis de administração - e privados). 730 

 

Faça-se ainda uma referência ao tipo de financiamento desejável (a fundo perdido ou reembolsável). Atentos os 731 

termos da orientação específica sobre o acentuar da mobilização preferencial dos fundos sob a forma de apoios 732 

reembolsáveis, o que não se contesta e se compreende no quadro de referência deste princípio, isto é, vocacionados 733 

para empresas e para áreas de investimento público com potencial relevante de retorno financeiro, convirá referir 734 

que a figura do reembolso tem como objetivo a reintrodução das verbas reembolsadas no circuito dos apoios às 735 

empresas e outras entidades públicas ou privadas, com um efeito multiplicador. 736 

 

Por outro lado, convirá uma leitura e interpretação atentas à orientação sobre os apoios a fundo perdido, onde os 737 

municípios, a par do Estado e de outras entidades públicas sem fins lucrativos que prosseguem o interesse público, 738 

seguramente continuarão a ser beneficiários de peso, sob pena da subversão das regras e objetivos dos regulamentos 739 
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comunitários. Aliás, se assim não fosse, a aplicação tout cours do princípio do reembolso teria um efeito perverso no défice 740 

público. Efetivamente, os fundos do novo quadro constituem, pelo menos na primeira metade do ciclo da sua aplicação, 741 

um valioso e insubstituível instrumento de gestão financeira de todas as entidades que integram o perímetro de 742 

consolidação das contas públicas – razão por que também defendemos as taxas de cofinanciamento até 85%, às quais, 743 

durante o período de 2014 a 2016, deverão ainda ser acrescidos os dez por cento pela aplicação do mecanismo top up. 744 

 

3.2.2 ORIENTAÇÕES EMANADAS DO GOVERNO 745 

CONTEXTUALIZAÇÃO 746 

Tendo presentes as Resoluções do Conselho de Ministros que consignam as orientações gerais e específicas para a 747 

proposta de Acordo de Parceria a apresentar pelo Governo Português à Comissão Europeia, este acordo deverá incluir 748 

(1) um diagnóstico da situação atual portuguesa; (2) o elenco dos objetivos e resultados a atingir com o novo ciclo de 749 

programação; (3) a repartição indicativa dos fundos estruturais por objetivo e por programa; (4) os princípios 750 

inerentes à elaboração do Acordo de Parceira; e (6) os principais instrumentos a utilizar para uma aplicação eficaz, 751 

eficiente e territorialmente integrada dos fundos. 752 

 

Tendo uma proposta de Acordo sido já entregue à CE, o passo seguinte na preparação do ciclo de programação será a 753 

consolidação do documento, até espelhar o entendimento entre a Comissão e o Governo Português. Depois de 754 

estabelecida essa concordância, estando o documento consensualizado e fechado, seguir-se-á a operacionalização 755 

dos Programas Operacionais, através da especificação dos seus eixos de intervenção e respetivas dotações, 756 

elegibilidades e regulamentos específicos. Será depois desta clarificação última das elegibilidades e disponibilidades de 757 

financiamento em cada programa, que se irão definir e enquadrar os planos estratégicos territoriais de cada NUTS III 758 

e, à escala mais reduzida, de cada autarquia. 759 

 

Com base na informação entretanto conhecida, por via de entrevistas a membros do Governo e de informação vária 760 

recolhida junto da comunicação social, num primeiro comentário global, pode afirmar-se que a proposta de Acordo 761 

materializa orientações estratégicas que, no seu essencial, incorporam as preocupações da ANMP. A proposta de 762 

Acordo vai assim de encontro às propostas desta Associação, quer em termos das principais elegibilidades previstas, 763 

das taxas de cofinanciamento e das dotações alocadas aos POR; quer em termos de governação, da desburocratização 764 

e principais instrumentos de gestão. Concretizando-se, esta proposta corresponderá ao resultado da negociação 765 

levada a cabo pela ANMP e da sua posição face ao novo ciclo de programação dos fundos comunitários. Salvaguarde-766 

se, no entanto, a necessidade patente de clarificação de um conjunto importante de aspetos que, estando por detalhar, 767 

poderão condicionar o alcance de alguns objetivos da ANMP. 768 

 

De seguida, serão apresentados os principais aspetos em que as orientações conhecidas convergem e divergem das 769 

propostas da ANMP, incluindo as principais omissões com potencial impacto. 770 

 

3.2.3 PRINCIPAIS PONTOS DE CONVERGÊNCIA COM AS PROPOSTAS DA ANMP 771 

PESO DAS DOTAÇÕES AFETAS AOS PROGRAMAS OPERACIONAIS REGIONAIS 772 
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Com se pode constatar pelo quadro abaixo, as dotações afetas indicativamente aos 7 POR correspondem a cerca de 773 

45% do total de FEDER e FSE disponível para Portugal. Considerando apenas os POR das 3 regiões de convergência 774 

(Norte, Centro e Alentejo), verifica-se que estes colhem cerca de 30% daquele total. 775 

 

Programa Operacional Total % 

PO Temático Competitividade e Internacionalização 4.423 20,9% 

PO Temático Inclusão Social e Emprego 1.971 9,3% 

PO Temático Capital Humano 3.096 14,6% 

PO Temático Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 2.208 10,4% 

POR Norte 3.321 15,7% 

POR Centro 2.117 10,0% 

POR Alentejo 1.215 5,7% 

POR Lisboa 838 4,0% 

POR Algarve 322 1,5% 

POR R.A. Açores 1.145 5,4% 

POR R.A. Madeira 409 1,9% 

PO Assistência Técnica 138 0,7% 

TOTAL 21.203 
 

 

Analisando apenas esta repartição, denota-se um sinal forte de que se pretende confiar uma significativa parcela 776 

daqueles dois fundos à gestão desconcentrada nas CCDR. Alerta-se, no entanto, que apenas se podem obter 777 

conclusões definitivas sobre estes dados, depois de clarificadas todas as elegibilidades de cada programa operacional. 778 

 

PRIORIDADES DE INVESTIMENTO MUNICIPAIS GENERICAMENTE ACOLHIDAS 779 

Globalmente, os objetivos de investimento prioritários para a intervenção municipal encontram-se abrangidos, 780 

nomeadamente: criação de emprego e riqueza a nível local, eficiência energética (incluindo iluminação pública), 781 

desenvolvimento urbano sustentável, investimento em infraestruturas estratégicas (essencialmente ferroviárias e 782 

portuárias), manutenção e recuperação de infraestruturas essenciais (educação, redes viárias de apoio à exportação, 783 

ciclo urbano da água), modernização administrativa, coesão social e territorial, património e cultura, entre outros. 784 

 

ABORDAGENS INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL – ITI, AIDUS, DLBC, CLDS+ E CTE 785 

Da análise das orientações e demais informação acessível, verifica-se uma forte aposta na coesão social e territorial, 786 

na gestão dos fundos. Com especial relevo para as comunidades locais, salientam-se, na promoção da coesão 787 

territorial, as novas figuras dos Investimentos Territoriais Integrados, Ações Integradas de Desenvolvimento Urbano 788 

Sustentável e Estratégias de Desenvolvimento Local de Base Comunitária, Contratos Locais de Desenvolvimento Social 789 

e Contratos Sociais para a Empregabilidade. 790 

 

Os ITI, cuja gestão (espera-se) será liderada pelas entidades intermunicipais, deverão conciliar, nos seus Pactos para o 791 

Desenvolvimento e Coesão territorial, os objetivos estratégicos de todos os stakeholders da sub-região, integrando 792 

projetos não exclusivamente municipais, mas que reflitam uma visão integrada do território e dos seus agentes. Neste 793 

aspeto, os futuros ITI diferem fortemente do esquema de contratualização, utilizado atualmente, no QREN, pelo que 794 
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exigirão um esforço de concertação adicional dos municípios e das entidades intermunicipais com os demais atores e 795 

agentes representativos presentes no território. 796 

 

Nas duas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, estas ITI poderão vir a ter caraterísticas particulares, devendo 797 

prever limiares mínimos de afetação de despesa ao objetivo temático 4 – apoiar a transição para uma economia com 798 

baixas emissões de carbono em todos os setores, pelo que irão corporizar a figura de AIDUS. Considerando as 799 

caraterísticas e desafios específicos que se colocam a estas duas sub-regiões, em termos de estruturação do sistema 800 

urbano e de desenvolvimento sustentável, exige-se assim uma afetação especial à problemática do desenvolvimento 801 

urbano sustentável, não significando que os restantes ITI não possam também prever investimentos nessa área. 802 

 

O terceiro figurino associado à coesão territorial são as DLBC que, aplicáveis a territórios abrangidos pelas Estratégias 803 

de Desenvolvimento Local (atual LEADER) serão provavelmente geridas pelos Grupos de Ação Local. Tem-se como 804 

indispensável que estes instrumentos sejam corretamente articulados, não se sobrepondo, ou seja, não sendo 805 

permitida a duplicação de elegibilidades entre eles. 806 

 

No que se refere especificamente à coesão social, destaca-se o apoio explícito aos Contratos de Desenvolvimento 807 

Social (CLDS+), que deverão merecer a maior atenção por parte dos municípios. O programa CLDS+ tem por finalidade 808 

promover a inclusão social dos cidadãos através de ações, a executar em parceria, que permitam contribuir para o 809 

aumento da empregabilidade, para o combate das situações críticas de pobreza, especialmente a infantil, da exclusão 810 

social em territórios vulneráveis, envelhecidos ou fortemente atingidos por calamidades. Debruça-se igualmente 811 

sobre a concretização de medidas que promovam a inclusão ativa das pessoas com deficiência e incapacidade. Estes 812 

programas são operacionalizados por via de um contrato assinado entre os beneficiários e o ministério responsável 813 

pela Segurança Social, sendo financiados designadamente pelo Fundo Social Europeu (FSE) e por verbas provenientes 814 

dos resultados líquidos da exploração dos jogos sociais. 815 

 

Os CTE, Contratos Territoriais para a Empregabilidade, têm como objetivo promover uma maior articulação na 816 

intervenção territorial das medidas ativas de emprego e de formação profissional, sendo seletivos em função da 817 

dimensão do problema identificado nas denominadas bacias de emprego em territórios específicos de vários 818 

municípios, e da capacidade de os atores relevantes se associarem. São promovidos por consórcios sub-regionais, com 819 

envolvimento de diversos atores públicos e privados (dos quais obrigatórios o IEFP e a ANQ). 820 

 

DESBUROCRATIZAÇÃO E DESMATERIALIZAÇÃO 821 

À semelhança do que sempre foi defendido pela ANMP, as orientações conhecidas refletem uma aposta na 822 

desburocratização e desmaterialização dos processos. Por enquanto no campo dos princípios e de algumas propostas, a 823 

ANMP mantém a forte confiança de que estas medidas serão implementadas, tornando os processos do novo ciclo de 824 

financiamento mais céleres e eficientes, permitindo poupar recursos e tempo aos beneficiários e às entidades gestoras. 825 

 

Das medidas perspetivadas, destacam-se, com o total apoio da ANMP, (1) a criação de um balcão único para os vários 826 

Programas Operacionais e para os vários fundos, beneficiando da experiência positiva aplicada atualmente ao Sistema 827 

de Incentivas; (2) a criação de uma base única de promotores que maximize a interoperabilidade e o cruzamento de 828 
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informação; e (3) a aplicação de metodologias de custos simplificados na fundamentação da despesa, dispensando a 829 

comprovação e verificação documental, quer na apresentação das candidaturas quer na gestão das operações, 830 

incentivando o foco nos resultados. 831 

 

3.2.4 PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES OU OMISSÕES ALVO DE REFLEXÃO 832 

CLARIFICAÇÃO SOBRE ALGUMAS ELEGIBILIDADES 833 

Apesar de a generalidade das prioridades de investimento da intervenção municipal estarem enquadradas, salienta-se a 834 

necessidade de clarificação de alguns aspetos que, apesar de aparentemente elegíveis para financiamento, deveriam 835 

aparecer no futuro acordo, de forma explícita. Referimo-nos especificamente à regeneração urbana e política de cidades 836 

em que, apesar de se prever o financiamento específico de ações de mobilidade, património, eficiência energética entre 837 

outras, não existe, para já, um enquadramento formal específico por objetivo temático ou programa operacional. 838 

 

Adicionalmente, sendo inquestionável a necessidade de todo o território nacional ter cadastro predial rústico e 839 

urbano, a ANMP entende que seria absolutamente pertinente aproveitar esta oportunidade de mais um período de 840 

fundos para resolver este problema que é de todo omisso nos documentos conhecidos. O levantamento e/ ou 841 

atualização do cadastro é indispensável para uma otimização dos processos de planeamento, ordenamento, 842 

prevenção na gestão de riscos (sismos, cheias, incêndios florestais), fiscais, etc – designadamente para a melhor 843 

gestão das diferentes figuras de planos regionais e municipais de ordenamento do território (PROT, PDM, PU e PP). 844 

 

Por outro lado, existe um leque considerável de elegibilidades (às quais estarão certamente associadas dotações 845 

significativas) cujo enquadramento nos Programas Operacionais parece encontrar-se ainda “em ponderação”. Esta 846 

afetação aos diferentes programas poderá condicionar a opinião da ANMP quanto à vantagem das propostas de 847 

dotações já conhecidas. 848 

 

Referimo-nos, a título de exemplo, à indefinição sobre se os POR irão financiar ações como (1) a adaptação dos 849 

trabalhadores e empresários à mudança (formações modulares certificadas, cheque formação, qualificação de 850 

trabalhadores sazonais, etc…); (2) a melhoria do ensino superior e equivalente (apoios a estudantes do ensino 851 

superior, oferta de programas de ensino superior de curta duração, programas de doutoramento e pós-852 

doutoramento, etc…); (3) a promoção de estratégias de baixa emissão de carbono (planos de mobilidade municipais, 853 

promoção da eficiência e diversificação energética no setor dos transportes, etc…). 854 

 

APOIOS REEMBOLSÁVEIS VERSUS A FUNDO PERDIDO 855 

Nas Resoluções do Conselho de Ministros e demais documentos posteriores, assume-se como orientação geral o 856 

“aprofundamento da utilização de apoios reembolsáveis, tanto nas áreas onde já vem sendo aplicada, mas também 857 

estendida a outras áreas de intervenção pública, sempre que tal se revele adequado face ao potencial de retorno 858 

financeiro (eficiência energética, certas redes de infraestruturas ou respostas sociais diferenciadoras).” Apesar disso, 859 

no detalhar que tem sido feito dos princípios da parceria, esta tipologia de apoios é aplicada sobretudo a 860 

investimentos de natureza privada/ empresarial. Até nesses, se prevê a utilização de incentivos não-reembolsáveis, 861 

em situações muito específicas. Sendo, na opinião da ANMP, um bom princípio na aplicação deste tipo de incentivos, 862 

urge, no entanto, clarificar quais as tipologias de investimentos e beneficiários que lhes poderão estar sujeitos. 863 
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TERRITORIALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS OPERACIONAIS TEMÁTICOS 864 

Sendo a gestão desconcentrada dos POR um aspeto francamente positivo, é necessário salvaguardar também uma 865 

gestão dos PO temáticos que, apesar de centralizada, tenha em consideração a equidade territorial e a 866 

compatibilização destes com os regionais. Esta territorialização dos PO temáticos deverá ser expressamente 867 

considerada no Acordo de Parceria, de forma a permitir uma utilização equilibrada dos fundos daqueles PO em todo o 868 

território nacional, indo ao encontro dos princípios orientadores definidos. 869 

 

DLBC E GRUPOS DE AÇÃO LOCAL 870 

De acordo com a informação disponibilizada pelo Governo, a gestão das DLBC ficará a cargo dos grupos de ação local. 871 

Sendo atualmente 47, em todo o país, entende a ANMP que estes deverão adaptar-se e compatibilizar-se com os 872 

contornos territoriais das NUTS III, por forma a permitir atuações integradas e coerentes no território. 873 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DAS DOTAÇÕES FACE AO QREN 874 

Numa sintética análise comparativa das dotações previstas para cada Programa Operacional do Acordo de Parceira, 875 

face ao QREN, excluindo o FEADER e o FEAMP, constata-se que o FEDER tem uma ligeira quebra de 5% (QREN: 876 

11.498M€ - Portugal 2020: 10.898 M€); o FC tem uma quebra de 6% (QREN: 3.051M€ - Portugal 2020: 2.862 M€); o 877 

FSE cresce 9% (QREN: 6.853M€ – Portugal 2020: 7.442 M€); globalmente, estes FEEI mantêm-se a níveis muito 878 

próximos: QREN: 21.402 M€; Portugal 2020: 21.202 M€. Quanto aos Programas Operacionais Temáticos, não se nos 879 

afigura aconselhável/ possível uma análise comparativa, porque prosseguem objetivos temáticos diferentes e 880 

diferenciados, sem uma relação com os programas do QREN. 881 

 

Quanto aos POR já será possível fazê-lo, pelo menos no que respeita às dotações consignadas a cada. Na comparação 882 

referiremos também o impacto das dotações FSE, que no QREN não foram desconcentradas/ descentralizadas, 883 

mesmo que parcialmente como ora está previsto – 1.811 M€, a que corresponde 63% da dotação do FSE. 884 

 

O FC não terá qualquer parcela com gestão desconcentrada/ descentralizada nos PO Regionais, tal como já acontece 885 

no QREN (excetuando as regiões autónomas que no QREN gerem uma pequena parte do FC sem que o façam 886 

atualmente no FSE, o que é agora proposto para este último fundo). 887 

 

Assim, temos as seguintes análises comparativas dos POR Regionais, entre os dois ciclos de programação: 888 

� O POR Norte tem uma dotação FEDER proposta de 2.796 M€, quando no QREN foi de 2.661 M€, a que 889 

corresponde um acréscimo de 5% (135 M€). Considerando a nova dotação FSE de 525 M€ há um acréscimo da 890 

dotação para gestão desconcentrada de 25%. 891 

 892 

� O POR Centro tem uma dotação FEDER proposta de 1.753 M€, quando no QREN foi de 1.697 M€, a que 893 

corresponde um acréscimo de 3%. Considerando a nova dotação FSE de 363 M€ há um acréscimo da dotação para 894 

gestão desconcentrada de 25%. 895 
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� O POR Alentejo tem uma dotação FEDER proposta de 1.057 M€, quando no QREN foi de 854 M€, a que corresponde 896 

um acréscimo de 24%. Considerando a nova dotação FSE de 157 M€ há um acréscimo da dotação para gestão 897 

desconcentrada de 42%. Supõe-se que uma parte muito expressiva do aumento FEDER vai consignada ao EFMA. 898 

 

� O POR Lisboa tem uma dotação FEDER proposta de 838 M€, quando no QREN foi de 307 M€, a que corresponde 899 

um acréscimo de 173%. Considerando a nova dotação FSE de 226 M€ há um acréscimo da dotação para gestão 900 

desconcentrada de 247%. 901 

 

� O POR Algarve tem uma dotação FEDER proposta de 242 M€, quando no QREN foi de 175 M€, a que corresponde 902 

um acréscimo de 38%. Considerando a nova dotação FSE de 81 M€ há um acréscimo da dotação para gestão 903 

desconcentrada de 85%. 904 

 

� O POR Açores tem uma dotação FEDER proposta de 855 M€, quando no QREN foi de 966 M€, a que corresponde 905 

um decréscimo de 11%. Considerando a nova dotação FSE de 290 M€, e que não está proposta qualquer dotação 906 

FC (ao invés do QREN em que havia uma dotação de 190 M€) mantém a dotação para a gestão descentralizada. 907 

 

� O POR Madeira tem uma dotação FEDER proposta de 241 M€, quando no QREN foi de 310 M€, a que 908 

corresponde um decréscimo de 29%. Considerando a nova dotação FSE de 169 M€, e que não está proposta 909 

qualquer dotação FC (ao invés do QREN em que havia uma dotação de 135 M€) tem um decréscimo de 9% na 910 

dotação para a gestão descentralizada. 911 

 

� O PO Assistência Técnica tem uma dotação FEDER proposta de 69 M€, quando no QREN foi de 71 M€, a que 912 

corresponde um decréscimo de 3%. A dotação FSE é também de 69 M€ quando no QREN foi de 75 M€, a que 913 

corresponde um decréscimo de 9%. Globalmente considerada, a Assistência Técnica tem um decréscimo de 6% (-8). 914 

 

� O conjunto de todos os POR gerem no QREN 7.297 M€ (FEDER, FSE e FC) e no Portugal 2020 irão gerir 9.367 M€ 915 

(FEDER e FSE), o que se traduz num aumento de 2.070 M€, correspondente a +28%. No QREN o peso dos fundos 916 

alocados aos POR equivale a 34% das dotações globais dos fundos para a coesão (FEDER+FC+FSE = 21.412 M€). No 917 

Portugal 2020 equivale a 44% das mesmas dotações para a coesão (FEDER+FC+FSE = 21.202 M€). 918 

 

3.2.5 RECOMENDAÇÕES 919 

O XXI Congresso da ANMP, sem prejuízo de uma análise crítica posterior face aos termos da proposta final do 920 

Acordo de Parceria, manifesta o entendimento de que o mesmo, os Programas Operacionais Temáticos e os 921 

Programas Operacionais Regionais venham ainda a considerar e observar designadamente: 922 

 

a) As orientações estratégicas e prioridades emanadas dos Planos de Ação Regionais propostos pelas CCDR 923 

assentes em diagnósticos prospetivos, discussão pública e contributos essenciais colhidos junto dos atores e 924 

agentes proeminentes nos territórios, também com um inestimável contributo do setor municipal através dos 925 

diagnósticos prospetivos na base territorial das NUT III promovidos pelas CIM. 926 
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b) Modelos de governação que assegurem o máximo de eficiência com proximidade aos potenciais beneficiários e 927 

conhecimento dos territórios, donde a presença de gestores designados pela ANMP nos órgãos de gestão de 928 

todos os PO e POR se afigura de todo pertinente.  929 

 

c) A clarificação das regras para a aplicação do regime de fundo reembolsável, tendo presentes a tipologia do 930 

investimento, a natureza do beneficiário e o interesse público. 931 

 

d) A clarificação do enquadramento formal, específico por objetivo temático ou programa operacional quanto às 932 

operações que transitarão do QREN e também quanto à regeneração urbana e à política de cidades em que, 933 

apesar de se prever o financiamento específico de ações de mobilidade, património, eficiência energética entre 934 

outras, tal não é claro.  935 

 

e) Uma rápida decisão, com detalhe, quanto às possibilidades de configuração, modelo de governo das diferentes 936 

figuras de abordagem integrada do desenvolvimento territorial – designada e prioritariamente para os ITI, 937 

relativamente aos quais as CIM têm em curso a elaboração dos respetivos planos estratégicos (com a clarificação 938 

quanto ao objetivo da criação ou não da Rede Nacional de Parcerias Territoriais, nos termos previstos na RCM nº 939 

7/2013 - Medida 4: 11,8M€). 940 

 

f) A incorporação na regulamentação de todas as orientações traçadas para a desburocratização e simplificação de 941 

procedimentos, com acentuada desmaterialização, e com detalhe suficiente que obvie a interpretações contraditórias 942 

(em cuja preparação deverão participar autoridades de gestão, acompanhamento e certificação e de auditoria). 943 

 

g) A adoção de medidas e calendário para a programação que assegure inequivocamente a libertação de verbas a 944 

partir do primeiro dia do segundo semestre de 2014 – de acordo com procedimentos simplificados e mecanismos 945 

de adiantamento a entidades públicas próximos dos que o país beneficia nas transferências/ adiantamentos da CE. 946 

 

h) Na consignação de dotações para a modernização administrativa e reforma do Estado assunção do princípio de 947 

que passam inequivocamente pela institucionalização das Regiões Administrativas. 948 

 

 

4. REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERRITORIAIS 949 

 

A existência de serviços públicos é condição indispensável para a manutenção do emprego, para garantir a fixação e 950 

atração da população e para o desenvolvimento sustentável de todo o território. Reorganizar, racionalizar não pode 951 

depender, apenas, de “tempos de distância” ou “custos per capita”; deve ter em conta – entre outros – os níveis de 952 

desemprego local e a disponibilidade de emprego por setor de atividade económica, os índices de desenvolvimento 953 

socioeconómico, de poder de compra e indicadores de envelhecimento da população. 954 
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A reorganização dos serviços do Estado não pode ser apenas uma questão de escala, de número mínimo de utentes 955 

ou de processos. Qualquer reorganização alicerçada em agregações e encerramentos terá um efeito nefasto e de 956 

arrasto sobre as economias locais – designadamente nos territórios mais deprimidos do Interior – que dependem, em 957 

muitos casos, por falta de alternativas, do emprego público. Terá, igualmente, um efeito nefasto sobre os territórios 958 

massificados do litoral que por exercerem maior atração sobre a população, levam a que milhares de cidadãos 959 

continuem a querer ir em busca de soluções de vida que estes territórios já dificilmente podem oferecer. 960 

 

Reorganizar e racionalizar não podem continuar a ser sinónimo de encerrar. O País não pode ser entendido como 961 

um grande grupo económico-financeiro, composto por 308 unidades de negócio, sujeito a um processo de 962 

restruturação empresarial tendo em vista o aumento de lucros. A “financeirização” da economia não pode ser modelo 963 

de referência para a reorganização de serviços públicos e para o desenvolvimento harmonioso do País. 964 

 

O XXI Congresso da ANMP sublinha que o encerramento de serviços públicos por todo o País não pode ser o preço 965 

a pagar por décadas de políticas públicas erradas, assentes em medidas avulsas que criam condições para o último 966 

passo de abandono de vários espaços territoriais, pensadas e implementadas sem terem por base uma visão 967 

estratégica do ordenamento do conjunto do território nacional e os princípios de solidariedade e convergência 968 

entre regiões, igualdade de oportunidades e concertação institucional. 969 

 

A ANMP afirma assim a sua oposição à oposição errada dos órgãos da administração central de um modelo desadequado à 970 

realidade portuguesa sem quaisquer ganhos de escala e eficiência para o poder local assente em critérios de pura 971 

racionalização e em total desrespeito pela livre vontade das populações e dos seus legais representantes. 972 

 

A reorganização de serviços públicos deve dar particular atenção aos territórios de baixa densidade de forma a 973 

permitir fomentar a manutenção e eventual reforço de políticas de criação e fixação de valor e potenciar redes de 974 

competitividade local. De forma a avaliar as suas consequências, a reorganização de equipamentos e serviços deve ser 975 

precedida de análises que integrem vários domínios públicos (dados demográficos; dados socioeconómicos; 976 

localização geográfica dos equipamentos e serviços, entre outros). 977 

 

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável fixa como objetivo, “mais equidade, igualdade de 978 

oportunidades e coesão social” no sentido de uma sociedade mais justa baseada – entre outros aspetos – num 979 

“Estado Social eficiente, justo e flexível”. Para alcançar tal objetivo a ENDS defende a reforma dos sistemas setoriais de 980 

serviços públicos, mantendo ou reforçando o seu caráter universal e a sua independência de lógicas de mercado e 981 

valorizando os princípios da subsidiariedade e da discriminação positiva. 982 

 

A aposta neste processo é tema incontornável da agenda política dando significado a conceitos como Governo 983 

Eletrónico, Administração Pública Eletrónica, Administração em Linha ou eGovernment. Muitos passos têm sido dados 984 

ao longo dos últimos anos: a par da criação de lojas do cidadão, balcões multisserviços eletrónicos, a generalidade dos 985 

municípios dispõe nos seus sites de uma área destinada a facilitar o relacionamento com os seus munícipes. 986 
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É, contudo, importante avaliar os meios necessários ao estabelecimento destes serviços e assegurar as condições de 987 

acesso a todos os cidadãos. Os serviços de eGovernment pressupõem uma disponibilidade de meios e de conhecimentos 988 

que parte da população não tem, dados os níveis de infoexclusão que o País ainda apresenta. O desenvolvimento destes 989 

serviços sem o necessário apoio à sua utilização terá como consequência o acentuar das desigualdades na sociedade 990 

devendo os municípios pugnar para que nenhum dos seus munícipes fique excluído deste sistema. 991 

 

A ANMP, reunida em Santarém, em 23 de novembro de 2013, entendeu que a reorganização dos serviços do Estado é 992 

uma reforma estrutural de que o País necessita a qual deve assentar em princípios claros, fundamentados e 993 

consequentes. Neste sentido, o XXI Congresso da ANMP preconiza que a Assembleia da República, o Governo e as 994 

autarquias locais devem, entre si, articular medidas que promovam a reorganização dos serviços públicos. A 995 

posição da ANMP é crítica relativamente ao processo que tem vindo a ser praticado pela administração central, 996 

tanto nos seus objetivos como em relação à metodologia utilizada. Com efeito, carece de qualquer sentido o 997 

encerramento massivo e atomístico de serviços públicos – tribunais, repartições de finanças, serviços de urgência e 998 

de atendimento permanente, carreiras de transporte público, etc., etc. que obrigam as populações a deslocações cada 999 

vez maiores para poderem tratar de problemas que até há pouco tempo resolviam localmente. 1000 

 

4.1 PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 1001 

O PNPOT – Lei da Assembleia da República aprovada em 2007 – é um instrumento de desenvolvimento territorial de 1002 

natureza estratégica, que estabelece as grandes opções para a organização – e reorganização – do território nacional. 1003 

Procede ao enquadramento das diversas políticas setoriais e de todos os instrumentos de gestão territorial de âmbito 1004 

nacional, regional e municipal, traduzindo um modelo de organização espacial para Portugal numa ótica de construção 1005 

de unidade na diversidade. O PNPOT aponta para a necessidade de se desenvolver uma rede de prestação de 1006 

multisserviços através de uma metodologia assente na proximidade aos beneficiários, contrariamente ao que na prática 1007 

temos vindo a assistir, que mais não tem sido que um movimento casuístico e precipitado de encerramento de serviços. 1008 

 

Como Lei da Assembleia da Republica que é, o PNPOT não pode deixar de ser utilizado enquanto referência estável 1009 

para a reorganização dos serviços do Estado. Só através de um programa nacional vinculativo é que o Estado é capaz 1010 

de enquadrar a definição das múltiplas opções que contribuem para a definição de qualquer política de ordenamento 1011 

territorial e nesta perspetiva, o PNPOT constitui a medida político-legislativa adequada que permite ao Estado 1012 

desempenhar a tarefa fundamental imposta pela Constituição, de assegurar um correto ordenamento do território. 1013 

 

4.2 REGIONALIZAÇÃO 1014 

Constitucionalmente prevista, a região administrativa é uma pessoa coletiva territorial, dotada de autonomia 1015 

administrativa e financeira e de órgãos representativos, que visa a prossecução de interesses próprios das populações 1016 

respetivas como fator da coesão nacional. À região administrativa é atribuída a tarefa de coordenação e apoio à ação 1017 

dos municípios no respeito da sua autonomia e sem limitações dos respetivos poderes. 1018 

 

Em 13 de agosto de 1991 foi publicada – depois de aprovada por unanimidade pela Assembleia da República – a Lei 1019 

56/91, Lei-quadro das Regiões Administrativas, que fixa, entre outros aspetos, as atribuições e competências das regiões. 1020 
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Em 28 de abril de 1998 foi publicada – depois de aprovada por maioria pela Assembleia da República – a Lei n.º 19/98, Lei 1021 

de Criação das Regiões Administrativas. O País continua, ainda assim, sem este nível intermédio de governação. 1022 

 

Reafirmando as resoluções anteriormente assumidas em Congresso, a ANMP entende que o processo de regionalização 1023 

do País deve ser discutido não como um fim em si mesmo mas no quadro da reorganização do Estado. Defende-se a 1024 

institucionalização das regiões administrativas como instrumento de descentralização, tão imprescindível no litoral como 1025 

no interior; um instrumento de reforço da cidadania, de coordenação e de valor acrescentado para estimular a 1026 

competitividade criativa entre espaços regionais, para o desenvolvimento equilibrado do território e num quadro de 1027 

reforço articulado e efetivo das atribuições, poderes, competências e meios dos municípios. 1028 

 

Sem que tal implique qualquer agravamento da carga fiscal suportada pelos cidadãos, às regiões deverão ser 1029 

cometidas funções de base territorial ao nível do planeamento e ordenamento, desenvolvimento económico e social, 1030 

programação e coordenação das políticas públicas entre a administração central e local e da afirmação das 1031 

potencialidades regionais e apoio às atividades produtivas, turismo e património histórico-cultural, construção de 1032 

infraestruturas de âmbito regional, gestão de recursos hídricos, de áreas portuárias, de áreas protegidas, de praias e 1033 

ainda um conjunto de outras funções, hoje desempenhadas pela administração central, sempre e quando a 1034 

proximidade se revele geradora de eficiência e qualidade. 1035 

 

4.3 RESOLUÇÃO 38/2012 (LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS COLETIVOS DA REDE PÚBLICA) 1036 

Da implementação da Resolução 38/2012 de 27 de março procedeu-se ao levantamento e mapeamento dos 1037 

equipamentos coletivos integrantes da rede pública, de todos os domínios e áreas setoriais do mercado de bens e 1038 

serviços públicos da responsabilidade da administração central. Pretendia-se, a partir dele e com base numa grelha de 1039 

distribuição, promover “um desenvolvimento mais equilibrado, reduzindo as disparidades existentes, evitando os 1040 

desequilíbrios territoriais e conferindo mais coerência às políticas setoriais que têm impacto territorial”. 1041 

 

Desse levantamento e mapeamento deveria resultar uma reorganização que, seja no contexto da melhor organização 1042 

do Estado e da ação pública, seja no quadro dos instrumentos para o desenvolvimento económico e social, prossiga 1043 

princípios básicos que se consideram consensuais: descentralização e desconcentração de tarefas, racionalização da 1044 

organização administrativa, autonomia e responsabilidade das organizações e definição clara de objetivos e meios. 1045 

Também estes objetivos – fixados pelo Governo – têm vindo a ser ignorados pelo mesmo Governo que os fixou, ao 1046 

insistir no movimento casuístico e precipitado de encerramento de serviços. 1047 

 

4.4 PROPOSTAS E OBJETIVOS DA ANMP 1048 

O XXI Congresso da ANMP entende que deve ser definida e aplicada uma política que vise acabar com a concretização 1049 

de medidas avulsas que põem em causa a manutenção dos serviços públicos e os direitos dos Cidadão e defende a 1050 

implementação de medidas que visem: 1051 

 

Promover a reorganização de serviços públicos devendo para o efeito: 1052 
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a) Consensualizar-se uma matriz de funções dos serviços públicos de âmbito municipal ou supramunicipal, mas sub-1053 

regional, tendo em conta o grau de especialização, o tipo de impacto na vida dos cidadãos e das empresas, 1054 

estabilizando um quadro de referência para se proceder à reorganização e eventual redistribuição de competências. 1055 

 

b) Caminhar-se da autossuficiência local para a complementaridade de serviços através da criação de redes 1056 

intermunicipais assentes numa eficaz rede de transportes e na e coesão territorial. 1057 

 

c) Definirem-se os critérios económicos, financeiros e sociais que devem presidir à reorganização dos serviços 1058 

públicos e das redes de equipamentos, tendo presente as economias de escala e as relações de 1059 

complementaridade que se podem obter, mas sem perder de vista a igualdade de oportunidades no acesso aos 1060 

serviços e equipamentos de interesse geral. 1061 

 

d) Estabelecer-se com Governo e Assembleia da República um quadro de segurança jurídica assente em referências 1062 

estáveis que permitam credibilizar qualquer reorganização dos serviços públicos que se pretenda implementar. 1063 

 

Promover a revitalização das economias locais devendo para o efeito: 1064 

e) Equacionar-se um programa de estímulo ao emprego e crescimento, orientado para a revitalização das economias 1065 

locais e que envolva a atração de fluxos migratórios. Uma medida que passa pela articulação entre municípios mas, 1066 

também, por medidas da administração central como a reestruturação do setor empresarial do Estado apostando 1067 

na deslocalização para pequenas e médias cidades do Interior de algumas das suas atividades. Passa ainda pela 1068 

internacionalização descentralizada dos territórios, nomeadamente com países da CPLP. 1069 

 

f) Potenciar-se a criação de emprego assente em políticas de desenvolvimento regional para o crescimento 1070 

inclusivo, cruzando medidas de estímulo ao crescimento económico com medidas de eficiência do investimento 1071 

e dos serviços públicos e com medidas de capacitação (novas competências), sobretudo para os menos 1072 

qualificados, que são os que têm menor mobilidade. 1073 

 

Definir-se uma política de mobilidade e transportes, pensada como serviço público essencial com o objetivo último 1074 

de melhor servir os cidadãos e promover a igualdade de oportunidades de acesso aos equipamentos e serviços 1075 

públicos; ela é decisiva para a melhoria das condições de vida das populações e para a coesão social e territorial de 1076 

todo o País, sobretudo quando as políticas centralistas do Estado insistem em encerrar serviços de proximidade 1077 

aumentando, assim, a necessidade de mobilidade das pessoas. 1078 

 

Reiterar a posição da ANMP no sentido da recusa da agregação e/ou fusão de municípios. 1079 

 

Reafirmar a oposição das autarquias locais e das suas estruturas representativas, em particular da ANMP, ao 1080 

modelo e critérios de reorganização do território de freguesias imposto e exigir que sejam criados mecanismos 1081 

legais com vista à reposição das freguesias agregadas, particularmente aquelas que se eliminaram em desrespeito 1082 

pela vontade das suas populações e em oposição aos seus órgãos autárquicos. 1083 
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Afirmar a determinação do Poder Local na oposição firme a políticas erradas de ataque à coesão nacional, que 1084 

fazem de Portugal um País injusto para os seus cidadãos, um País de plano inclinado com uma linha longitudinal 1085 

que o divide em dois. A defesa dos interesses de todos e de cada um dos cidadãos e a luta intransigente na pela 1086 

garantia da igualdade de oportunidades justificarão a revolta convicta de todos os Autarcas que legitimados pelo 1087 

voto popular representam o sentir dos Portugueses. 1088 

 

Sugerir aos municípios a utilização dos meios legais e judiciais ao dispor, desde logo através da interposição de 1089 

providências cautelares, para acautelar a manutenção dos serviços públicos que são essenciais para as populações. 1090 

 

 

5. A AUTONOMIA DAS AUTARQUIAS LOCAIS. COMPETÊNCIAS MUNICIPAIS 1091 

 

5.1 AUTONOMIA DAS AUTARQUIAS LOCAIS 1092 

A ANMP sublinha que a consagração da autonomia local não é mais do que o reconhecimento de um espaço de 1093 

livre decisão sobre assuntos comuns aos habitantes de uma determinada circunscrição dentro do território 1094 

nacional, entendido como um direito de decisão não subordinado a outrem que constitui uma garantia do 1095 

pluralismo dos poderes públicos, uma forma de limitação do poder político e, nessa medida, um elemento 1096 

indissociável do Estado de Direito Democrático. 1097 

 

Ora, com vista à prossecução efetiva e conveniente das tarefas que lhe são cometidas, é colocada à disposição das 1098 

autarquias locais uma série de atribuições e competências distintas das que são reconhecidas ao Estado, bem como os 1099 

instrumentos legais e operacionais suscetíveis de as tornarem exequíveis. 1100 

 

O XXI Congresso da ANMP constata que só há Poder Local quando as autarquias locais são verdadeiramente autónomas 1101 

e têm um amplo grau de autonomia administrativa e financeira: isto é, quando forem suficientemente largas as suas 1102 

atribuições e competências, quando forem dotadas dos meios humanos e técnicos necessários, bem como dos recursos 1103 

materiais suficientes para as prosseguir e exercer, e quando não forem controladas politicamente pelo Poder Central. 1104 

 

Salienta-se, também, que mesmo o regime de tutela aplicável às autarquias locais é a da aferição da legalidade dos 1105 

atos dos órgãos municipais, e não a tutela de mérito, com carácter corretivo ou substitutivo. 1106 

 

Por isso, o XXI Congresso da ANMP afirma que as autarquias locais não são dependências ou serviços do Estado, 1107 

não fazem parte da sua administração direta ou indireta, não podendo ser configuradas como instituições a quem a 1108 

administração central possa dar ordens ou diretivas e exercer quaisquer poderes de superintendência, como parece 1109 

ser a vontade dos muitos que com sua prática política pretendem reduzir à menor expressão a autonomia das 1110 

autarquias locais, intrometendo-se na gestão diária e cerceando a sua gestão em aspetos fundamentais. As 1111 

autarquias locais são administração autónoma, geridas por órgãos eleitos por sufrágio universal, direto e secreto. É 1112 

esta legitimidade própria que a mais das vezes não é atendida e respeitada pelos sucessivos governos e pelos 1113 
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departamentos do estado, que pretendem ter nas autarquias locais uma extensão dos seus “braços”, como se as 1114 

mesmas não prosseguissem interesses próprios e específicos das populações respetivas. 1115 

 

Nestes termos, o conceito constitucional de autarquia local apresenta-se carregado de sentido, com o propósito de 1116 

referenciar um modelo democrático de “separação vertical de poderes, em que o Poder do Estado convive com o 1117 

Poder Local. É deste diálogo necessário que se atingem os objetivos de prestação de um melhor serviço aos cidadãos. 1118 

 

O XXI Congresso da ANMP reitera que a autonomia das autarquias locais é um instrumento ao serviço da satisfação 1119 

dos interesses próprios das populações que constituem a sua base e a sua essência. Como de resto o próprio Estado, 1120 

as autarquias locais são um instrumento, só se compreendem como módulos ou formas de organização política das 1121 

populações, com vista à realização dos interesses destas. Por esta razão, quando a CRP reconhece o Poder Local como 1122 

uma realidade que se impõe ao Estado, o propósito não é o de promover a tensão permanente entre organizações 1123 

públicas, mas antes em reconhecer que há um grau ou nível local de interesses das populações que se distingue e não 1124 

se dilui no interesse nacional. 1125 

 

Nos tempos que vivemos, situação que tem sido potenciada pela conjuntura de emergência financeira, há casos de 1126 

desconsideração da autonomia local; a invocação de “razões de Estado” associadas a restrições e condicionantes 1127 

económico-financeiras surge como fator legitimante de soluções de vário recorte, mas com impacto negativo na 1128 

autonomia local, colocando, ainda que inconscientemente, as autarquias locais fora do sistema político-1129 

administrativo, como se se tratasse de entidades privadas assistidas pelo Estado. Esta compreensão baseia-se numa 1130 

lógica centralizadora, animada por uma conceção política desfasada da realidade, que se transforma em imperativo 1131 

e em razão legítima para a degradação da autonomia local. Não podem as autarquias locais pretender invocar a sua 1132 

autonomia perante o Estado, precisamente porque se encontram dependentes, para o exercício das suas 1133 

competências, das transferências deste. 1134 

 

O XXI Congresso da ANMP afirma que um tal entendimento surge inquinado por uma conceção centralista da 1135 

gestão dos recursos financeiros públicos, como se, constitucionalmente, o Estado tivesse o poder soberano de 1136 

distribuir ou não os recursos que arrecada pelas autarquias locais. Ao contrário do que parece supor-se tantas vezes, 1137 

a CRP não coloca as autarquias locais na posição de entidades dependentes e assistidas financeiramente pelo Estado, 1138 

na medida das disponibilidades deste. Como se pode retirar do artigo 238.º, n.º 2, a CRP não concebe os recursos 1139 

públicos como uma coisa originária do Estado, que este depois atribui às autarquias. Diferentemente, o que resulta 1140 

da norma referida é que os recursos públicos devem ser objeto de uma “justa repartição” entre o Estado e as 1141 

autarquias locais. E esta precisão faz toda a diferença, pois a CRP não concebe os recursos públicos atribuídos às 1142 

autarquias locais como originários do Estado, que depois os transfere para o Poder Local. 1143 

 

Os municípios portugueses estão, nos últimos anos, entre as entidades públicas que proporcionalmente mais têm 1144 

contribuído para o esforço de consolidação orçamental do País. Com efeito, os municípios têm estado na linha da 1145 

frente para a prossecução deste desígnio nacional que é o esforço de equilíbrio das contas públicas, dando um 1146 

contributo substancial e decisivo, que se vem traduzindo na existência de superavit municipal, em contraste com o 1147 

deficit contínuo da administração central. 1148 
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Em diversos domínios têm-se verificado medidas desproporcionais ao nível da justa repartição dos sacrifícios entre o 1149 

Estado e o Poder Local. Desde logo no que se refere ao estabelecimento de regras específicas para o setor 1150 

empresarial local, com a introdução de rácios específicos para a manutenção de tais empresas, quando 1151 

relativamente ao setor empresarial do Estado não são tomadas medidas idênticas, sendo certo que o setor 1152 

empresarial do Estado é o grande responsável pelo défice público. Será razoável e equilibrado estabelecerem-se 1153 

critérios mercantis para a subsistência de empresas que por natureza são não mercantis e prestam, indubitavelmente, 1154 

funções sociais em que o lucro não é objetivo fundamental? 1155 

 

O legislador não teve em consideração as diferentes realidades e especificidades do País, em que as empresas municipais 1156 

prosseguem missões de fomento de atividades, desde logo sociais, que são deficitárias na sua génese. Por outro lado, 1157 

estas mesmas empresas, que sempre cumpriram os pressupostos legais em vigor para a sua subsistência, só porque 1158 

constituem polos de contrapoder à adversidade a que grande parte do País tem sido conduzido, ficam condenadas ao 1159 

encerramento compulsivo. Contrapoder no sentido de oferecerem às populações residentes e aos visitantes serviços a 1160 

que de outra forma ficariam impedidos de aceder, que alavancam o bem-estar social e a qualidade de vida de todos. 1161 

 

Também no que respeita aos cargos dirigentes houve uma intromissão indevida na autonomia das autarquias 1162 

locais. Será equilibrada uma lei que fixa administrativamente o número de dirigentes municipais, não detendo os 1163 

órgãos municipais a competência para organizarem o município da forma que entenderem como a mais adequada? 1164 

 

Ao longo dos anos vários são os casos ou situações em que normas legais ou regulamentares (e mesmo atos individuais 1165 

de membros do Governo) que têm sido apontadas como violadoras da autonomia local. Desde logo algumas ações mais 1166 

evidentes ao nível do seu conteúdo, que inviabilizam qualquer planeamento municipal, com a alteração das regras legais 1167 

a “meio do jogo”, em prejuízo da segurança e da certeza que devem ser princípios norteadores de gestão pública. Os 1168 

princípios que davam corpo a um conjunto de diplomas estruturantes e potenciadores da autonomia local foram sendo 1169 

progressivamente violados, com a instituição de mecanismos jurídicos e tutelares, frequentemente repetitivos, 1170 

burocratizantes e desajustados, baseados na desconfiança para com o Poder Local, que criaram uma densa teia 1171 

legislativa e regulamentar, geradora dos mais variados obstáculos e limitações ao exercício da autonomia autárquica. 1172 

 

De referir que face à incapacidade frequentemente demonstrada pela administração central, a tendência para que 1173 

os municípios assumam responsabilidades que não são municipais, em substituição daquela, tem criado situações 1174 

de cruzamento de competências propiciadoras da intervenção concreta e casuística de membros do Governo, 1175 

muitas vezes desconsiderando a autonomia local. Este tipo de situações tem vindo a revelar-se de particular 1176 

gravidade em matérias de Educação, de Proteção Civil, de Saúde, de Justiça e de Rede Viária, áreas em que, de 1177 

alguma forma, poderão suscitar questões de eventual ilegalidade. 1178 

 

As tendências existentes para o acentuar de tentativas de menorização das autarquias locais e para o exercício duma 1179 

permanente desconfiança para com o poder local são cada vez mais ativas, tornando-se evidentes. É a arrogância de 1180 

uma administração central que quer atribuir-se a si própria o direito de dar ordens à gestão municipal, como se a 1181 

mesma constituísse uma mera administração desconcentrada do Estado. O Governo e os seus serviços têm de aceitar 1182 
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e interiorizar, de uma vez por todas, que os municípios não são serviços dos ministérios, não estão na sua linha 1183 

hierárquica e não estão por isso disponíveis para obedecerem, ou mesmo receberem, quaisquer ordens. Os 1184 

municípios têm de ser tratados com a dignidade institucional de um parceiro, de um parceiro que é autónomo. 1185 

 

A legislação que tem vindo a ser produzida pelos diversos governos e pela Assembleia da República e a prática 1186 

quotidiana onde se pede às autarquias locais para fazerem cada vez mais com cada vez menos meios – tendo por 1187 

fundo a crise e as dificuldades que o País atravessa – tem ferido com gravidade a autonomia local. 1188 

 

Face ao referido, o Congresso da ANMP salienta que os constrangimentos que impendem sobre Portugal, 1189 

advenientes da assinatura do Programa de Assistência Económica e Financeira com a CE, o BCE e o FMI (cujas 1190 

medidas deveriam ter sido discutidas com o Poder Local, evitando-se, de tal forma, o desconhecimento 1191 

generalizado sobre os assuntos locais), não podem colocar em causa autonomia local. 1192 

 

A crise económica e financeira tem despertado novas tensões políticas na relação entre os Estados e as autarquias 1193 

locais. Ora, perante este quadro geral desfavorável ao bem-estar dos cidadãos, o trilho a percorrer deve ser, sempre, 1194 

a afirmação das potencialidades da autonomia local. O desenvolvimento da autonomia local não deve ser afetado 1195 

pelos problemas com que a Europa e Portugal se debatem. Ao invés, o XXI Congresso sublinha que é a autonomia 1196 

das autarquias locais que pode e deve contribuir para a resolução da crise que afeta os cidadãos. 1197 

 

Com efeito, muitos dos fenómenos acima enunciados têm expressão a nível local e poderão encontrar aí a sua mais 1198 

eficiente forma de resolução. “Pensar global e agir local” é uma divisa cada vez mais atual. As autarquias locais não 1199 

devem alienar a sua capacidade de intervenção na resolução dos problemas locais. Só com a autonomia local os 1200 

problemas que se abateram sobre as populações podem ser ultrapassados não podendo a crise financeira dos 1201 

Estados constituir razão para a asfixia das autarquias locais. A autonomia local não depende diretamente da 1202 

riqueza dos Estados, mas de fatores de carácter político e cultural que devem ser valorizados e respeitados. 1203 

 

5.2 COMPETÊNCIAS MUNICIPAIS 1204 

5.2.1 A descentralização administrativa prevista na lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 1205 

A conceção constitucional da autonomia local exige que haja descentralização administrativa. Esta é considerada, por 1206 

Gomes Canotilho e Vital Moreira, como a “espinha dorsal da autonomia local”. Por isso, desde 1984, os vários 1207 

diplomas que regem as autarquias locais têm previsto, quer através de um regime aberto, misto ou taxativo, um 1208 

conjunto de atribuições e competências, cujo exercício deverá ser cometido às autarquias locais. Todavia, a 1209 

descentralização tem ocorrido a passos muito lentos, ficando sempre aquém das expectativas. 1210 

 

À semelhança das anteriores, a recente Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, consagra um conjunto de atribuições 1211 

para os municípios, remetendo para o legislador ordinário a concretização das competências a transferir, ao contrário 1212 

do previsto na Lei n.º 159/99, a qual, de forma taxativa, indicava as competências que gradualmente deveriam ser 1213 

transferidas. Independentemente do regime adotado – regime aberto, taxativo ou misto de competências – importa 1214 

assegurar o cumprimento dos princípios e normas subjacentes a qualquer transferência de competências. 1215 
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A ANMP continuará, pois, a pugnar o cumprimento das premissas há muito identificadas, e consideradas 1216 

indispensáveis para o sucesso da descentralização administrativa. Assim, num processo de transferência de 1217 

competências deverá ser demonstrado que: 1218 

� O exercício de novas competências deve sempre corresponder a uma melhoria do serviço prestado às populações a quem se dirigem; 1219 
� Qualquer competência transferida tem sempre que ser acompanhada dos meios financeiros necessários ao adequado exercício da mesma; 1220 
� A nova realidade resultante das competências transferidas deve assegurar o equilíbrio do sistema no seu todo, garantindo os direitos e os 1221 

serviços prestados aos cidadãos; 1222 
� Devem ser evitadas situações que originem cruzamentos ou sobreposições de competências entre os municípios e administração central, 1223 

respeitando-se a homogeneidade da unidade de gestão a descentralizar; 1224 
� A competência a transferir tem que ser devidamente identificada no seu conceito, definição, conteúdo e objetivos. 1225 

 

Paralelamente à transferência de competências está igualmente prevista a possibilidade de delegação de 1226 

competências do Estado para os municípios. Não sendo uma novidade, o exercício de funções do Estado pelos 1227 

municípios tem sido assegurado através do mecanismo da «contratualização», sem que todavia existisse um modelo 1228 

geral aplicável às diversas situações. De facto, no âmbito do exercício de funções do Estado pelos municípios 1229 

encontramos protocolos, acordos, contratos de execução… que mais não são formas de permitir que os municípios 1230 

desempenhem determinadas tarefas originalmente da competência do Estado. 1231 

 

O legislador da Lei n.º 75/2013 veio qualificar este tipo de situações, pretendendo, talvez, dignificar a figura da delegação 1232 

de competências, ao exigir que a mesma se concretize através da celebração de contratos interadministrativos. Todavia, 1233 

sobre esta matéria, para além da indefinição terminológica “… designadamente na lei, visto que se encontram 1234 

referências aos conceitos de “pacto”, “convénio”, “protocolo”, “convenção”, entre outros… “, inexiste igualmente uma 1235 

sistematização – legal e/ou doutrinal -, o que inviabiliza, à partida, a aplicação de um regime jurídico claro. Tal situação 1236 

obriga naturalmente a uma monitorização e acompanhamento dos contratos que se vierem a celebrar, sendo que aos 1237 

mesmos aplicar-se-ão todos os princípios e normas já enunciados para as transferências de competências. 1238 

 

5.2.2 Entidades intermunicipais 1239 

Desde há muito que se constata que a cooperação intermunicipal reforça a capacidade de gestão dos municípios, 1240 

com vantagens ao nível da eficiência, da racionalização dos recursos, da uniformização de procedimentos, da 1241 

criação de economias de escala, da partilha de experiências e de boas práticas e, consequentemente, a melhor 1242 

prossecução do interesse público. A participação das Comunidades Intermunicipais (CIM) nas estruturas 1243 

administrativas de governação do Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007 – 2013 (QREN) é disso um bom 1244 

exemplo, que importa alargar a mais áreas de atuação. 1245 

 

Graças a esta possibilidade, a maioria das CIM celebrou contratos de delegação de competências com subvenção 1246 

global com as autoridades de gestão dos Programas Operacionais Regionais, o que implicou a delegação de 1247 

competências de gestão e a atribuição dos recursos financeiros necessários à execução dessas competências. A 1248 

celebração destes contratos pressupôs a elaboração de Programas Territoriais de Desenvolvimento (PTD), que 1249 

consubstanciam as estratégias integradas de desenvolvimento do território de cada CIM, procurando garantir, assim, 1250 

a coerência estratégica das operações objeto de contratualização. 1251 
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Estes Programas Territoriais de Desenvolvimento tiveram, assim, uma utilidade acrescida ao poderem servir de 1252 

fundamentação estratégica a candidaturas fora do âmbito dos contratos de subvenção global, a apresentar pelos 1253 

municípios, ou por consórcios por estes integrados, a Programas Operacionais do QREN ou a outros instrumentos 1254 

públicos de incentivo ao desenvolvimento. 1255 

 

A participação na gestão dos Programas Operacionais Regionais pelas CIM constituiu ainda um estímulo à capacitação 1256 

técnica destas associações de municípios, constatando-se que os serviços próprios de certas CIM já assumem 1257 

dimensão significativa tanto ao nível da quantidade como da tecnicidade. Por isso, logo no início da preparação do 1258 

Acordo de Parceria (final de 2012), as CIM e Áreas Metropolitanas foram desafiadas a iniciar um processo de reflexão 1259 

sobre os objetivos estratégicos e prioridades de investimento de cada sub-região NUTS III, promovendo um forte 1260 

envolvimento com os parceiros locais, independentemente da sua natureza (privados, públicos, sociais, etc…). Este 1261 

processo de reflexão tem como objetivo a elaboração de um plano estratégico territorial, tendo em vista, de uma 1262 

forma integrada, mobilizar os agentes locais para alcançar as prioridades estratégicas de cada NUTS III. 1263 

 1264 

Em março de 2013, o Governo comprometeu-se, por via da assinatura do Programa Valorizar, a disponibilizar fundos 1265 

para a elaboração dos Planos Estratégicos das Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais. Estes fundos 1266 

nunca foram, no entanto, disponibilizados, tendo dificultado o arranque e a celeridade na elaboração dos planos de 1267 

várias entidades intermunicipais. 1268 

 

No próximo ciclo de programação, mais do que em anteriores, é consolidada a ideia da territorialização na construção do 1269 

Acordo de Parceria passando, não só pela figura dos programas operacionais regionais, mas também pela criação de novos 1270 

instrumentos de gestão territorial13. Reserva-se, neste contexto, às entidades intermunicipais um papel determinante na 1271 

dinamização dos parceiros relevantes e na gestão dos próprios fundos, que nenhuma outra entidade pública ou privada 1272 

poderia desempenhar. É da articulação dos planos estratégicos territoriais, atualmente em desenvolvimento pelas entidades 1273 

intermunicipais, com as orientações e elegibilidades de cada programa operacional, que surgirão as bases para os novos 1274 

instrumentos de gestão territorial, instrumentos privilegiados dos municípios no acesso aos fundos. 1275 

 

Atualmente, várias entidades intermunicipais apresentaram publicamente os seus planos estratégicos, estando a 1276 

maioria das restantes com esse processo em curso. Apontam-se algumas medidas e prioridades transversais, já 1277 

sinalizadas em planos estratégicos concluídos: 1278 

� Apostar em setores estratégicos para a região como o mar e os rios; a indústria agroalimentar, as florestas, a pesca, aquacultura e indústria 1279 
do pescado, a construção e reparação naval, etc…; 1280 

� Valorizar a economia regional, baseada na criação de emprego qualificado; apoiar e qualificar os recursos endógenos da região, como a 1281 
gastronomia, recursos hídricos, turismo, património, indústrias criativas, artesanato, etc…; apoiar e qualificar os recursos endógenos da 1282 
região, como a gastronomia, recursos hídricos, turismo, património, indústrias criativas, artesanato …; 1283 

� Incentivar a modernização dos sistemas de informação (incluindo na Administração Pública); 1284 
� Desenvolver, otimizar e manter infraestruturas de suporte ao tecido económico; 1285 
� Reforçar a capacidade de captação de investimento estrangeiro; 1286 
� Promover políticas públicas de desenvolvimento rural; 1287 
� Promover e apoiar a requalificação e revitalização dos centros urbanos e dos espaços públicos; 1288 

                                                           
13 Para maior detalhe consultar o ponto deste documento relativo ao Portugal 2020 
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� Proteger a biodiversidade, sustentabilidade energética, recuperação de áreas degradadas, prevenção e mitigação de riscos, etc…; 1289 
� Reforçar as relações intermunicipais, transfronteiriças (se aplicável) e com a diáspora; 1290 
� Modernizar e manter as linhas ferroviárias, portos, transportes marítimos e fluviais, ligações rodoviárias estratégicas, etc…; 1291 
� Conjugar as diferentes redes de transportes, otimizando a mobilidade das pessoas e mercadorias; 1292 
� Alargar, otimizar e/ ou manter os sistemas de abastecimento de água, de recolha e tratamento de águas residuais e de recolha, tratamento e 1293 

valorização de resíduos urbanos. 1294 
 

Paralelamente, as recentes alterações ao regime jurídico das CIM permitirão a assunção de um papel importante, não 1295 

só ao nível do planeamento, mas também da própria sistematização de informação, centralização e acesso a dados e 1296 

fontes de informação, monitorização dos planos de desenvolvimento, dinamização da rede social. As CIM poderão, 1297 

ainda, assumir um conjunto de outras competências ao nível da proteção civil, ordenamento do território, 1298 

planeamento estratégico, licenciamento, fiscalização, gestão e conservação de infraestruturas, apoio ao 1299 

desenvolvimento económico, educação, defesa do consumidor. A assunção de tais responsabilidades devem ser feitas 1300 

por respeito aos princípios e regras enunciadas para a transferência de competências. 1301 

 

Relativamente às áreas metropolitanas, lamenta-se a ausência de alterações que permitissem a legitimidade direta dos seus 1302 

órgãos e a atribuição de um núcleo de competências próprias de natureza metropolitana. A continuação deste modelo 1303 

associativo e a ausência de um poder intermédio, entre o Poder Local e o Poder Central, na organização democrática do 1304 

Estado, colocam aos agentes políticos o desafio, cada vez mais premente, de resolução das matérias insuscetíveis de 1305 

resposta à escala municipal e, simultaneamente, sem dimensão nacional que justifique a sua assunção pelo Poder Central. 1306 

 

Neste sentido, continua a defender-se a necessidade de uma nova instância política de âmbito metropolitano, ou seja, de 1307 

verdadeiras autarquias metropolitanas, nos termos do n.º 3 do artigo 236.º da CRP e com órgãos metropolitanos, 1308 

dotados de legitimidade democrática própria (eleitos por sufrágio direto e universal), nomeadamente: Junta 1309 

Metropolitana, órgão executivo metropolitano e Assembleia Metropolitana, órgão deliberativo. Defende-se, ainda, a 1310 

existência de uma estrutura técnica de execução das deliberações dos órgãos políticos e recursos financeiros apropriados. 1311 

 

Visando a imediata prossecução dos interesses próprios da população metropolitana, estas autarquias deverão ter um 1312 

quadro de competências próprias, de cariz metropolitano, que vá para além de uma mera tentativa de otimização das 1313 

intervenções dos vários municípios integrantes. Entre outros: 1314 

� Elaborar os documentos de orientação estratégica regional e os planos de ordenamento do território de âmbito metropolitano e garantir a 1315 
sua compatibilização com os planos diretores municipais e setoriais; 1316 

� Elaborar o plano de mobilidade das áreas metropolitanas, garantindo a sua articulação com os planos de mobilidade municipais; 1317 
� Incorporar as competências dos órgãos desconcentrados da administração central em matéria de ambiente, ordenamento do território, 1318 

saúde, educação, ação social, desporto e cultura, entre outros; 1319 
� Integrar os órgãos de decisão das administrações portuárias no sentido da convergência estratégica das políticas portuárias com as políticas 1320 

de cidade; 1321 
� Incentivar a criação de clusters regionais com vista à afirmação da competitividade regional; 1322 
� Assumir como fatores estratégicos de desenvolvimento regional as suas especificidades territoriais e as relações de interdependência nos 1323 

mercados internacionais; 1324 
� Prestar serviços partilhados aos municípios. 1325 
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5.2.3 Ação social. Papel atual. Perspetivas 1326 

O exercício de competências pelos municípios, no âmbito da ação social, ganha, na atual conjuntura socioeconómica do País, 1327 

uma importância e relevo incontestáveis que exigem que esta temática seja encarada com especial impulso, num contexto 1328 

que se desenha de intervenções cada vez mais exigentes e diversificadas, muitas vezes para além dos próprios meios. 1329 

 

Os municípios, por tradição e enquanto poder público mais próximo das populações são, neste contexto, 1330 

diariamente compelidos, de forma cada vez mais intensa, a dar resposta a novas exigências, envidando esforços de 1331 

atenuação das dramáticas consequências que a atual conjuntura tem tido sobre a vida das famílias. 1332 

 

Assim, o elenco de atribuições e competências que vinham sendo cometidas aos municípios pela Lei n.º 159/99, de 14 de 1333 

setembro (revogada pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) – parte delas objeto de regulamentação ou 1334 

contratualização e, nessa medida, exercitáveis e, outra parte, sem este enquadramento – demanda uma nova reflexão, 1335 

exigência decorrente de uma leitura atualista e real dos problemas, que permita priorizar áreas de intervenção, 1336 

deslocando o enfoque para novas categorias de competências e novos modelos do seu exercício que permitam gerir 1337 

recursos, cada vez mais escassos, em função dessa priorização. A vontade dos municípios de participarem na definição e 1338 

na concretização e execução das políticas sociais no seu território não é novidade, é, aliás, uma constatação. 1339 

 

A intervenção dos municípios – parafraseando o artigo 23.º da revogada Lei n.º 159/99 – na “… gestão de 1340 

equipamentos e investimentos na construção ou no apoio à construção de creches, jardim-de-infância, lares ou centros 1341 

de dia para idosos e centros para deficientes (…)” o seu papel no âmbito Rede Social, a sua “…participação, em 1342 

cooperação com instituições de solidariedade social e em parceria com a administração central, em programas e 1343 

projetos de ação social de âmbito municipal, designadamente nos domínios do combate à pobreza e à exclusão 1344 

social”, nas políticas de emprego local, na área da habitação social, as responsabilidades junto das comissões de 1345 

proteção de crianças e jovens em risco, os apoios pontuais às famílias em situação de carência, os apoios às camadas 1346 

idosas (apoios diretos ou por meio de políticas fomentadoras do envelhecimento ativo), espelham de forma muito 1347 

clara o papel fundamental e insubstituível que o município já exerce junto das suas populações. 1348 

 

É igualmente clara, expressa e crescente, a vontade de os municípios portugueses assumirem novas 1349 

responsabilidades na área da ação social, e de procurar um modelo e meios para o seu exercício – devendo a 1350 

discussão dos meios ser harmonizada e refletir-se, naturalmente, na discussão do próximo quadro comunitário de 1351 

apoio. Trata-se de uma vontade formalizada, há muito, e objeto já de vasto trabalho, em particular desde o XVII 1352 

Congresso da ANMP, que se debruçou, especialmente, sobre a temática da transferência de competências. 1353 

 

Esta vontade de ir mais além, aliada às necessidades das populações, tem feito com que os municípios sejam 1354 

considerados o Ministério da Solidariedade e da Ação Social. Disso mesmo é prova o aumento de despesa em matéria de 1355 

ação social, especialmente em áreas que ainda pertencem à administração central, tal como resulta do quadro seguinte. 1356 



 

46 

 
O Congresso da ANMP sublinha a necessidade de, com urgência, se proceder à discussão e ao enquadramento desta 1357 

nova realidade de intervenções, seja na área do planeamento dos serviços e equipamentos sociais (a Carta Social), a 1358 

eventual descentralização dos serviços de segurança social, no reforço do papel dos municípios no CLAS no âmbito da 1359 

Rede Social, nas políticas ativas de combate ao desemprego (em particular, o desemprego entre os jovens), nos apoios 1360 

pontuais a situações de carência das famílias, no apoio a idosos e implementação de políticas de envelhecimento ativo. 1361 

 

5.2.4 Ambiente e Energia 1362 

Ambiente e Energia são fatores determinante no desenvolvimento da sociedade. As alterações climáticas, as 1363 

transformações mundiais, o aumento da população, a urbanização, estão a aumentar a pressão sobre os equilíbrios 1364 

ambientais e energéticos. As questões do Ambiente e Energia colocam-se também numa perspetiva social devendo 1365 

as políticas ambientais e energéticas estar ao serviço do bem-estar das populações. 1366 

 

O fator proximidade é uma mais-valia do Poder Local a potenciar nesta causa do Ambiente e Energia que exige inteiro 1367 

empenhamento. Enquanto instituição pública, os municípios querem ser promotores de iniciativas exemplares que 1368 

causem efeito de arrasto sobre as suas populações levando-as a aderir a uma causa que é de todos. 1369 

 

As competências municipais em transportes, habitação, gestão de edifícios, ordenamento do território, gestão de 1370 

água e de resíduos, entre outras, obrigam a construir comunidades energeticamente sustentáveis. Os municípios 1371 

têm vindo (e vão continuar) a adotar medidas de eficiência energética ao nível da iluminação pública e de edifícios; a 1372 

implementar políticas de mobilidade sustentável; a criar espaços verdes, de renovação urbana e eco-bairros; a 1373 

organizar a ocupação do solo; a tratar melhor os resíduos e a partir deles produzir energias limpas; a proteger de 1374 

forma sustentável as riquezas naturais; a construir cidades saudáveis e sustentáveis. 1375 

 

A Estratégia Nacional para a Energia fixa, entre outros objetivos: reduzir a dependência energética do País; criar 1376 

riqueza e postos de trabalho no setor das energias renováveis; promover o desenvolvimento sustentável. A Estratégia 1377 

Nacional para a Energia deve assim dinamizar os diferentes setores da economia criando valor e emprego através da 1378 

aposta em projetos inovadores nas áreas da eficiência energética, das energias renováveis, incluindo a produção 1379 

descentralizada, num quadro de equilíbrio territorial. 1380 
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Neste espírito, o XXI Congresso da ANMP afirma a vontade de os municípios continuarem o esforço para que empresas 1381 

levem para o interior do País indústrias evoluídas e que ali se crie e fixe emprego e reclamam do Governo mecanismos 1382 

facilitadores para a criação, atração e fixação das empresas, sobretudo nas zonas mais carenciadas do País. Mas muita da 1383 

legislação em vigor não se compatibiliza com tais objetivos e com as necessidades de desenvolvimento do País. O XXI 1384 

Congresso da ANMP insiste assim na necessidade da redução dos custos de contexto para atrair investimento e 1385 

aumentar a rentabilidade das empresas; na necessidade de medidas expeditas e de legislação adequada, que promovam 1386 

o desenvolvimento compatibilizado com a proteção dos recursos naturais. Que simplifiquem sem desresponsabilizar 1387 

 

5.2.5 Cultura 1388 

Uma sociedade moderna e democrática como a que construímos e queremos continuar a construir, não descura a 1389 

igualdade de oportunidades de acesso aos serviços culturais, desportivos, de educação e de lazer, na pluralidade das 1390 

suas expressões, como alicerce dessa construção democrática e, também de qualquer reorganização do Estado. 1391 

 

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável fixa como primeiro objetivo, “preparar Portugal para a 1392 

Sociedade do Conhecimento” e determina como prioridades estratégicas neste domínio, entre outras, o “aumento dos 1393 

níveis habilitacionais e de qualificação e a mobilização da sociedade para uma maior criatividade artística e cultural”. 1394 

 

Nem todos se dão conta da importância que as autarquias atribuem a estas políticas, de tal forma que os valores 1395 

apontam uma realidade surpreendente: 721 milhões de euros foi o valor da despesa dos municípios (corrente e de 1396 

capital) em 2010 (dados INE); património cultural, publicações e literatura, música e artes cénicas, recintos culturais, 1397 

jogos e desportos diversos foram as áreas de intervenção fazendo delas, domínios prioritários da prática autárquica. 1398 

 

A descentralização nestes domínios é indispensável ao desenvolvimento social e económico do País mas o esforço 1399 

nesse sentido exige uma estreita articulação e complementaridade entre os diferentes intervenientes. Exige uma 1400 

política assente na partilha de espaços e de equipamentos e a constituição de redes de oferta de produtos e serviços. 1401 

Exige, naturalmente, a partilha dos recursos públicos disponíveis, particularmente a partilha equilibrada e 1402 

territorialmente distribuída dos financiamentos da administração central, pondo fim à atual concentração nos grandes 1403 

centros urbanos dos apoios concedidos pela Administração Central 1404 

 

5.2.6 Educação 1405 

Considerada como uma matéria prioritária para a generalidade dos municípios portugueses, é igualmente a área em 1406 

que nos últimos anos tem havido alguma descentralização. Todavia, ao contrário do pugnado pela ANMP, não foram 1407 

cumpridas as regras inerentes ao processo de transferência de competências. 1408 

 

Assistimos hoje a situações complexas de conflitos de competências entre escolas e municípios, ao financiamento, 1409 

por parte dos municípios, de atividades e funções que o Ministério da Educação tem deixado de assegurar e ainda 1410 

ao acumular de uma dívida, fruto dos incumprimentos dos compromissos do Ministério da Educação. Mais 1411 

importante que pensar em assumir mais e novas responsabilidades nesta área, é urgente que se reflita na situação 1412 

atual e da mesma se retirem as adequadas ilações. 1413 
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RELATIVAMENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES 1414 

Desde 1984 que as autarquias locais têm vindo a assumir a competência da implementação, gestão e financiamento 1415 

das redes de transportes escolares (por força do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro). Todavia, desde aí que o 1416 

quadro que presidiu à transferência e assunção de tal competência pelos municípios tem vindo a ser consecutiva e 1417 

radicalmente alterado, tendo como decorrência um aumento do número de crianças e jovens transportados e, bem 1418 

assim, das distâncias percorridas, o que tem repercussões ao nível da organização, estruturas e logísticas 1419 

subjacentes e, por conseguinte e de sobremaneira, ao nível de um acréscimo exponencial e insuportável dos 1420 

encargos correspondentes. Em causa estão, designadamente, as seguintes mudanças: 1421 

� O aumento da escolaridade obrigatória, o que faz com que haja um número mais elevado de jovens no ensino secundário;  1422 
� O reordenamento da rede e o encerramento das escolas do primeiro ciclo; 1423 
� O aumento da rede de estabelecimentos de educação pré-escolar e a necessidade de transporte das crianças do pré-escolar; 1424 
� A construção de centros escolares; 1425 
� O aumento das distâncias da escola em relação à residência; 1426 
� A alteração das regras sobre matrículas; 1427 
� As novas regras e medidas de segurança com o transporte coletivo de crianças e jovens – em 2006 (na sequência da Lei n.º 13/2006), em que 1428 

o transporte das crianças passou a obedecer a uma vastíssimo leque de regras e equipamentos de segurança, as quais obrigaram os 1429 
municípios a um enorme esforço financeiro, em prol da segurança das crianças; 1430 

� As crescentes solicitações de transporte de escolas que não integram a rede pública regular (ensino profissional e ensino vocacional); 1431 
� As crescentes solicitações de transporte de crianças com Necessidade Educativas Especiais (NEE); 1432 
� As atividades de enriquecimento curricular; 1433 
� Os currículos alternativos. 1434 

 

Por tudo isto, é inevitável e urgente, sob pena de colapso, que seja revisto o Decreto-Lei n.º 299/84, e alterado o 1435 

regime jurídico do transporte escolar e o seu financiamento pelo Governo. 1436 

 

O XXI Congresso da ANMP sublinha que o novo regime deverá, imperativamente, acautelar os seguintes aspetos, 1437 

sem prejuízo de outros: 1438 

� Esclarecer que o transporte das crianças com necessidades educativas especiais que requeira especificamente um circuito especial ou 1439 
transporte adaptado/ específico, ou que não seja para uma escola do ensino regular, não constitui responsabilidade municipal, sem 1440 
prejuízo da contratualização do Ministério da Educação com as câmaras municipais; 1441 

� Concretizar que a competência e responsabilidade dos municípios em matéria de organização e financiamento do transporte escolar se 1442 
cingem aos alunos que frequentam o ensino regular e nas escolas da sua residência (desde que aí exista escola/opção); 1443 

� Em consonância, alterar a ordem de prioridades para o encaminho de matrículas, passando a área da residência a constituir o primeiro 1444 
critério prioritário; 1445 

� Atualizar as distâncias entre escola e estabelecimentos de educação e ensino; 1446 
� Proceder à definição de indicadores (que vão ao encontro às mudanças supra apontadas) e prever, e testar, critérios de distribuição 1447 

objetivos, devendo estas verbas integrar o Fundo Social Municipal (Decreto-Lei n.º 144/2008 e regime financeiro das autarquias locais); 1448 
� Integrar no FSM a verba que atualmente é inscrita anualmente no OE e que corresponde a 50% dos encargos suportados com o transporte 1449 

dos alunos do 3CEB; 1450 
� Ressarcir os municípios pelas despesas relativas ao transporte das crianças deslocadas fruto do (re)ordenamento da rede que tem vindo a verificar-se. 1451 

 

Ao que ficou expendido acresce a questão do financiamento. De facto, as verbas destinadas ao exercício da 1452 

competência municipal referente à organização, financiamento e controle de funcionamento dos transportes 1453 
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escolares, previstas no Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, encontram-se, desde 1985, diluídas nos fundos 1454 

transferidos para os municípios pela via do Orçamento do Estado (mapa XIX). 1455 

 

As únicas exceções ao exposto, ou seja, de verbas não diluídas no total dos fundos transferidos via OE, prendem-se 1456 

com as seguintes situações: 1457 

� Verbas anualmente e autonomamente inscritas nos Orçamentos do Estado que visam compensar os municípios pelo 1458 

acréscimo de encargos decorrente do aumento do ensino obrigatório de seis para nove anos e que correspondem, 1459 

apenas, a uma comparticipação de 50% dos encargos suportados com o transporte dos alunos do 3.º ciclo do ensino 1460 

básico (7.º, 8 e 9.º anos - 50% dos custos que antes de tal alargamento eram suportados pelos alunos); 1461 

� Verbas protocoladas/contratualizadas entre alguns municípios e as competentes Direções de Serviços Regionais 1462 

da Direcção-Geral dos Estabelecimentos de Ensino (ex. Direções Regionais de Educação), para compensar o 1463 

acréscimo de encargos com o encerramento de escolas e reordenamento da rede. 1464 

 

Repare-se que no ano de 1985 foi atribuído, após estudos e negociações, aos transportes escolares, para efeitos da 1465 

transferência dessa específica competência, um valor aproximado aos 5 milhões de Euros (após conversão, 1466 

obviamente), que correspondiam, na altura, a 1,5% do total das transferências via OE. 1467 

 

No ano de 2012, com valores reportados às despesas dos municípios com transporte escolar no ano letivo 2011/2012, 1468 

a ANMP apurou que os municípios portugueses despenderam -- apenas em transportes escolares -- um valor próximo 1469 

dos 138 milhões de Euros (cerca de 6% do valor total das transferências do OE). 1470 

 

Todavia, a manter-se – o que deveria suceder – o peso de 1,5% (de 1985) relativamente ao total das transferências via 1471 

OE, quereria isso significar que, no ano de 2012, as despesas nesse domínio se haviam de situar em valores que 1472 

rondariam os 34 milhões de euros. Ou seja o peso dos encargos com o transporte escolar quadruplicou. 1473 

 
Assim se demonstra de modo simples, mas explícito, que esta competência municipal se encontra subfinanciada, e 1474 

que a alteração subsequente das regras obriga a um esforço insustentável dos municípios e, por conseguinte, a uma 1475 

urgente revisão do modelo de financiamento. 1476 
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O XXI Congresso da ANMP reafirma, em conclusão, que urge, com os fundamentos expostos e termos propostos, 1477 

proceder à reforma da legislação neste domínio, garantindo a sua coerência e articulação, mas também os meios e 1478 

recursos que permitam aos municípios o assumir pleno das suas competências e, por essa via, a prestação de um 1479 

serviço público de qualidade e o sucesso educativo dos nossos alunos. 1480 

 

QUANTO AOS CONTRATOS DE EXECUÇÃO 1481 

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, foram celebrados contratos de execução, através dos quais as 1482 

câmaras municipais aderentes assumiram responsabilidades nos seguintes domínios: pessoal não docente das escolas 1483 

básicas e da educação pré-escolar; gestão do parque escolar nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico; atividades de 1484 

enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico. 1485 

 

Relembre-se que as condições aprovadas em anteriores congressos da ANMP e as posições e sugestões assumidas 1486 

pelo Conselho Diretivo nas várias reuniões e pareceres emitidos, não foram contempladas ou acauteladas em 1487 

mecanismos e regras daquele Decreto-Lei, nem no texto dos contratos. Os primordiais e imprescindíveis princípios, 1488 

cuja obediência sempre se entendeu por necessários, foram e são: princípio da melhoria do serviço prestado; 1489 

princípio da salvaguarda da independência hierárquica e financeira, e princípio da homogeneidade da unidade de 1490 

gestão a descentralizar. Dos cerca de 100 municípios que celebraram, com o Ministério da Educação, contratos de 1491 

execução para o exercício das competências atrás apontadas, muitos deles já procederam, por insustentável, à 1492 

devolução dessas competências ao Ministério da Educação. 1493 

 

De facto, como aliás a ANMP alertou ao tempo, os contratos vieram a demonstrar grandes constrangimentos ao nível 1494 

da gestão do pessoal não docente, quer pela inadequação do ratio atribuído, quer pela desarticulação da atribuição das 1495 

competências da escola e da câmara municipal, bem como a insuficiência de meios financeiros para fazer face às novas 1496 

responsabilidades, designadamente, e com maior impacto, ao nível do parque escolar. Acresce, ainda, o grande impacto 1497 

administrativo nos serviços municipais, os quais se viram obrigados a adequar a sua estrutura às novas exigências. 1498 

 

Ao longo dos últimos anos, a ANMP, sucessiva e reiteradamente, apresentou ao Governo soluções concretas para a 1499 

resolução dos constrangimentos que foi apontando, tendo, inclusivamente, apresentado um novo modelo de 1500 

contrato de execução. É nossa convicção que se o Governo tivesse, efetivamente, trabalhado com a ANMP e alterado 1501 

o modelo no sentido do conjunto de alterações proposto, a esmagadora maioria dos constrangimentos teria sido 1502 

sanada, ou pelo menos minorada, o que teria permitido, inclusivamente, a adesão de novos municípios. Não houve, 1503 

lamentavelmente, essa abertura ou vontade. Pelo contrário, o reforço da autonomia das escolas não se coaduna com 1504 

a autonomia do Poder Local. Não é possível nem desejável exigir que duas entidades com autonomia participem na 1505 

gestão de pessoas e de espaços! Saliente-se que as restantes matérias constantes do Decreto-Lei n.º 144/2008 não 1506 

sofreram quaisquer desenvolvimentos, mantendo-se na esfera da competência do Ministério da Educação. 1507 

 

A par destes constrangimentos, outros continuam a crescer, mormente ao nível da dívida da componente de apoio à 1508 

família (CAF) na educação pré-escolar, bem como o alijar de competências em matéria de ação social escolar, 1509 

transporte de alunos e de crianças e alunos com necessidades educativas especiais. 1510 
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Neste contexto, entende o XXI Congresso da ANMP que se torna inevitável: proceder à revogação do Decreto-Lei 1511 

n.º 144/2008, de 28 de julho, e revogar todos os contratos de execução celebrados ao abrigo daquele normativo, 1512 

devolvendo ao Ministério da Educação as competências contratualizadas; proceder ao pagamento dos montantes 1513 

em dívida relativos à componente de apoio à família na educação pré-escolar. 1514 

 

5.2.7 Ordenamento do território 1515 

A valorização dos territórios passa por políticas ativas de ordenamento do território, que promovam as 1516 

potencialidades naturais e humanas de todo o território nacional. O ordenamento do território deve atuar pela 1517 

positiva atendendo às carências concretas das famílias e das empresas em matéria de espaços onde se possa viver 1518 

e trabalhar; deve promover equilíbrios para travar tendências de abandono e desertificação de espaços rurais, com 1519 

o consequente agravamento da pressão explosiva sobre meios urbanos. 1520 

 

Neste domínio foi recentemente aprovada pelo Governo uma proposta de Lei de Bases da Política de Solo, de 1521 

Ordenamento do Território e Urbanismo cujo teor, por não ir a encontro de tais pressupostos, mereceu a discordância 1522 

da ANMP. Entende a ANMP que Portugal não precisa de mais leis nos domínios em apreço, pelo contrário, Portugal 1523 

precisa desesperadamente de estabilidade legislativa. Com exceção da “velha” Lei dos Solos, o edifício legislativo é 1524 

recente e tem sido alterado demasiadas vezes. Não pode o País assistir à tentação de cada Governo querer deixar 1525 

novas leis, alterando e desestabilizando continuamente o quadro normativo que nos rege. 1526 

 

A proposta introduz uma nova classificação do solo que passa a ser apenas rústico e urbano. A ANMP defende que o 1527 

desaparecimento do solo urbanizável trará confusões e insegurança, uma vez que o solo urbano passa a ser apenas 1528 

aquele que já está urbanizado. Haverá casos de um vazio de classificação, com os problemas que daí surgirão. 1529 

 

A proposta prevê também a introdução de novas figuras, entre as quais se destaca a da venda forçada, do arrendamento 1530 

forçado, da obrigação de execução de operações urbanísticas e da bolsa de terras. A ANMP questiona a oportunidade e 1531 

exequibilidade destes novos mecanismos, num momento em que tanto o Estado central, como as autarquias locais e 1532 

os particulares não possuem capacidade de investimento. Por outro lado, tais mecanismos são restritivos do direito de 1533 

propriedade privada, e como tal devem ser, no entendimento da ANMP, devidamente ponderados. 1534 

 

A proposta prevê também – de forma inaceitável – a retenção de verbas do Orçamento do Estado destinadas aos 1535 

municípios como sanção para a não adaptação dos instrumentos de gestão territorial municipais aos instrumentos 1536 

estratégicos da responsabilidade da administração central. Ora, sendo pública a dificuldade de elaboração e 1537 

aprovação dos PDM, bem como a de se proceder às alterações e revisões, sempre com procedimentos complexos, a 1538 

maioria delas dependentes da administração central, castigar as autarquias locais que ultrapassarem os prazos para 1539 

adaptarem os PDM com a retenção de verbas provindas do Orçamento do Estado não é, no entendimento da ANMP, 1540 

uma solução equilibrada, justa nem legalmente admissível. 1541 

 

O XXI Congresso da ANMP afirma assim a sua total oposição ao teor da proposta de Lei de Bases da Política de Solo, 1542 

de Ordenamento do Território e Urbanismo que o Governo apresentou. 1543 
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5.2.8 Promoção do emprego. Combate ao desemprego. Apoio às economias locais 1544 

O emprego é um elemento determinante do equilíbrio social e da correção das assimetrias regionais sendo por isso 1545 

essencial à reorganização dos serviços do Estado. É assim fundamental a procura de soluções de constante resposta 1546 

ao desemprego e a promoção de políticas públicas de criação de emprego e de apoio às economias locais. 1547 

 

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável fixa como objetivo “a valorização equilibrada do território” e 1548 

determina como prioridade estratégica neste domínio, entre outras, o “apoio reforçado a regiões com mais graves 1549 

défices de desenvolvimento” prevendo-se a criação de “programas integrados de incentivos para regiões com 1550 

problemas de reconversão produtiva e pela implementação de uma estratégia de desenvolvimento rural”. 1551 

 

A legislação que tem vindo a ser produzida pelo Governo e a prática quotidiana onde se pede às autarquias locais para 1552 

fazerem cada vez mais com cada vez menos meios – incluindo áreas que não são sua competência tendo por fundo a 1553 

crise e as dificuldades que o País atravessa – feriram com gravidade a autonomia local, sem que se vislumbre qualquer 1554 

terapêutica para a recuperar. Ainda assim, é evidente o esforço coletivo do Poder Local para minorar os seus efeitos e 1555 

garantir a qualidade de vida das populações e a sobrevivência do tecido empresarial local. 1556 

 

A conjugação da definição de estratégias para a valorização da base produtiva dos territórios com a criação de novas 1557 

políticas económicas e sociais de intervenção, territorialmente adaptadas, permitirá que se encontrem soluções capazes 1558 

de sustentar a recuperação do processo de desenvolvimento local e de garantir a igualdade de oportunidades entre 1559 

cidadãos. 1560 

 

No caso dos territórios de baixa densidade as políticas de combate ao desemprego e de promoção do emprego passam, 1561 

desde logo, pela manutenção de um conjunto de serviços públicos geradores de emprego e com efeito de arrasto 1562 

sobre as economias locais. Mas passam, também, por descobrir novas funções para os territórios periféricos e pelo 1563 

reforço da base produtiva desses territórios, única forma para superar, sustentadamente, as assimetrias existentes. 1564 

 

Algumas das soluções passam por redefinir o papel das estruturas intermédias do Estado, na medida em que 1565 

constituem um obstáculo à fixação do investimento em determinado território; diminuir os tempos de pronúncia no 1566 

âmbito de procedimentos tendentes à fixação do investimento; criar mecanismos fiscais de incentivo que valorizem 1567 

projetos intermunicipais de investimento; aprovar medidas mais favoráveis ao nível dos custos de produção; criar 1568 

mecanismos de planeamento adaptados às necessidades de carência destes territórios. Tais soluções passam, no 1569 

fundo, por reconhecer que o contexto especial de desfavorecimento destas áreas exige um enquadramento 1570 

igualmente especial, facilitador, que não desresponsabilizado. 1571 

 

Em todos estes procedimentos os municípios deverão ter uma palavra decisiva assumindo um papel interventivo, 1572 

essencial e legitimamente reconhecido, que lhes permita participar, de forma enquadrada, na definição das 1573 

estratégias locais – ou mesmo supra locais, intermunicipais – de valorização dos recursos próprios. 1574 
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5.2.9 Proteção Civil 1575 

Na última década, os sucessivos Governos entenderam transferir importantes competências para os municípios na 1576 

área da proteção civil – em particular no âmbito da defesa da floresta contra incêndios – sem que fossem tomadas 1577 

quaisquer medidas para dotar cada autarquia dos meios/recursos necessários para o exercício cabal destas novas 1578 

responsabilidades, conforme impõe a Lei das Finanças Locais. 1579 

 

Trata-se de um procedimento que acaba por se traduzir, na prática, numa desresponsabilização do Estado Central 1580 

relativamente à proteção civil – embora estejamos perante uma função de soberania – obrigando as autarquias – 1581 

apesar de todas as vicissitudes e da escassez de recursos – a canalizar para este setor meios humanos, financeiros e 1582 

técnicos afetos ao exercício de outras competências municipais, tendo sempre presente a segurança e os legítimos 1583 

interesses e anseios das comunidades locais. 1584 

 

De acordo com um estudo mandado elaborar pela ANMP, os municípios do Continente despendem anualmente com 1585 

a proteção civil cerca de 200 milhões de euros, sendo este montante dividido pelos corpos de bombeiros dos 1586 

municípios, corpos de bombeiros voluntários, serviços municipais de proteção civil, gabinetes técnicos florestais, 1587 

equipas de intervenção permanente e sapadores florestais e o planeamento de proteção civil. 1588 

 

Importa aqui enfatizar a ausência de um cadastro atualizado da propriedade rústica. Assim, assume-se como prioritária 1589 

a tarefa de executar o cadastro da propriedade rústica, peça essencial para o ordenamento da floresta, bem como 1590 

para responsabilizar os proprietários (privados e Estado) pela gestão da floresta. Pugna-se pelo incremento da 1591 

colaboração das Forças Armadas a nível municipal através de equipas de engenharia militar e das Equipas de Sapadores 1592 

Florestais (ESF) do Exército, em articulação com os serviços municipais de proteção civil das câmaras municipais. 1593 

 

O papel inexcedível dos bombeiros leva-nos a considerar o reforço da sua formação e do equipamento adequado aos 1594 

riscos do território em causa, aliado ao processo de racionalização de meios, já iniciado através do agrupamento de 1595 

quartéis de bombeiros. Com efeito, atendendo às restrições orçamentais é fulcral que se proceda à rentabilização e 1596 

otimização dos recursos à disposição dos agentes da proteção civil, designadamente dos corpos de bombeiros, 1597 

adequando os equipamentos aos riscos inerentes às zonas de ação, bem como promover a necessária formação. 1598 

 

Nesta matéria impõe-se, também, um melhor aproveitamento dos financiamentos comunitários, para 1599 

reposição/aquisição de novos equipamentos, sendo fundamental o empenhamento dos municípios no 1600 

acompanhamento destes processos, a fim de se ultrapassar dificuldades administrativas/processuais que não têm 1601 

tradição na boa gestão dos corpos de bombeiros. 1602 

 

A ANMP continuará a reivindicar junto do Governo a recuperação pelos municípios das receitas provenientes dos 1603 

prémios de seguros contra fogo e de transportes de mercadorias perigosas, dos prémios de seguros agrícolas e 1604 

pecuários e dos prémios de seguros de imóveis, as quais foram retiradas aos municípios há alguns anos atrás (finais 1605 

dos anos 80), justificando-se agora, mais que nunca, a reposição das mesmas como receitas municipais, com o objetivo 1606 

de financiar a proteção civil municipal. 1607 
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Pretende-se, ainda, que os municípios implementem a taxa municipal pela prestação de serviços no domínio da prevenção 1608 

de riscos e da proteção civil (TMPC), enquanto mecanismo financiador do funcionamento da proteção civil municipal que a 1609 

todos aproveita, considerando a ausência de outros mecanismos disponibilizados para o efeito, pelo Estado Central. 1610 

 

Manifesta-se, ainda, a abertura da ANMP para discutir eventuais alterações ao seguro de acidentes pessoais de que 1611 

beneficiam os bombeiros voluntários, cujo prémio é suportado pelos municípios. 1612 

 

A atualidade tem sido marcada por crises sucessivas (cheias, secas, tornados, etc.), exigindo dos municípios – mas 1613 

também do Estado central, das empresas, das famílias e dos indivíduos – a capacidade de se adaptarem e suportarem as 1614 

perturbações sem colapsar. Tem-se verificado um aumento do número de desastres causados por intempéries, um 1615 

aumento da dimensão e da intensidade desses desastres e um aumento do número de vítimas e de danos materiais. 1616 

 

Se é certo que para fazer face aos efeitos dos desastres naturais, nos diferentes ciclos (prevenção, socorro, 1617 

recuperação) existem estruturas apropriadas, agentes de proteção civil competentes, informação adequada e 1618 

capacidade de resposta ajustada, não é menos certo que o País se depara com problemas como falta de 1619 

sensibilização, ideia de que os corpos de bombeiros são o principal (ou único) agente de proteção civil, falta de 1620 

comunicação e de articulação entre os agentes intervenientes (públicos e privados), entre outros. 1621 

 

Identificados os constrangimentos ao nível da política de segurança de pessoas e bens, o XXI Congresso considera 1622 

fundamental o desenvolvimento de trabalhos que visem: conhecer e mitigar perigos e riscos; conhecer, descodificar e 1623 

disponibilizar informação necessária a cada nível de atuação; definir estruturas de comando operacional garantindo 1624 

capacidade de coordenação e de decisão; rentabilizar e otimizar recursos; determinar quais as entidades a envolver (e 1625 

quando) em situação de crise, incluindo a promoção do voluntariado; classificar instalações, serviços e equipamentos 1626 

prioritários adotando medidas necessárias à normalização e ao restabelecimento, o mais rápido possível, dos serviços 1627 

essenciais; intensificar a fiscalização proactiva; executar o cadastro da propriedade rústica; treinar e formar agentes; 1628 

sensibilizar e educar população para a possibilidade de ocorrência de acidentes naturais promovendo a autoproteção. 1629 

 

Assume particular importância neste domínio, o conceito de resiliência, definido pelas Nações Unidas como a 1630 

capacidade de uma comunidade absorver o stresse de forças destrutivas através de um processo de resistência ou 1631 

adaptação, conseguir manter as funções e estruturas básicas a funcionar (ou com a menor perturbação possível) 1632 

durante o desastre e recuperar rapidamente as suas condições e modos de vida após o choque. 1633 

 

Sabendo-se que as vulnerabilidades das cidades são diversas, foi criada ao nível das Nações Unidas uma campanha a 1634 

campanha Making Cities Resilient: My City is Getting Ready. Tendo implícita a ideia de pró-atividade, pretende-se que as 1635 

comunidades locais enfrentem o desastre e o fatalismo a ele associado e desenvolvam um conjunto de boas práticas que 1636 

lhes permita resistir, adaptar-se e recuperar. O XXI Congresso da ANMP considera que se trata de uma importante 1637 

campanha e defende a adesão dos municípios portugueses à mesma. 1638 
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5.2.10 Recursos humanos da administração local  1639 

Nos últimos anos têm sido muitos os diplomas e normativos legais que têm, sucessiva e inadmissivelmente, vindo a 1640 

condicionar a gestão dos recursos humanos e dos serviços municipais, minando a flexibilidade que aquela gestão 1641 

exige em ordem à própria satisfação do interesse público municipal e das necessidades das populações. Em cada um 1642 

desses contextos, expõe-se e entende-se: 1643 

 

REDUÇÃO DE TRABALHADORES, INTERDIÇÃO DE NOVAS ADMISSÕES E PROIBIÇÃO REGRA DE RENOVAÇÃO DE 1644 

CONTRATOS A TERMO 1645 

Existe um conjunto de postos de trabalho que, pela sua natureza de verdadeiro serviço público – designadamente ao 1646 

nível da segurança, salubridade, abastecimento de água, escolas – não podem deixar de ser ocupados. Perante tais 1647 

postos de trabalho – cuja ocupação é imprescindível – não podem existir medidas limitadoras, muito menos de cariz 1648 

uniforme e indiferenciado, como se todas as realidades fossem idênticas e passíveis de um mesmo tratamento. 1649 

 

Qualquer limitação à gestão dos recursos humanos necessários não pode ser absoluta. Urge devolver aos órgãos 1650 

autárquicos a competência para gerir os seus recursos humanos, sem prejuízo de princípios orientadores e da 1651 

necessidade de fundamentação das suas decisões e opções. 1652 

 

REDUÇÃO DOS CARGOS DIRIGENTES E LIMITAÇÕES À ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 1653 

A redução de cargos dirigentes operada no ano corrente constituiu uma verdadeira ingerência na gestão das autarquias. 1654 

O legislador substituiu-se às opções de gestão dos executivos camarários, deixando-os sem margem para, no âmbito da 1655 

sua autonomia, constituir os serviços municipais de acordo com as prioridades previamente definidas. Ora, em abono da 1656 

autonomia local deve tal competência ser devolvida aos municípios, devidamente regulamentada. Entende-se, assim, 1657 

que os limites a estabelecer para a criação e provimento de cargos dirigentes, por nível e grau, devem ser fixados em 1658 

função de critérios objetivos e claramente definidos, que garantam uma “matriz” justa, razoável e equilibrada de 1659 

dirigentes para cada município -- tais como a dimensão do território municipal, associada à dispersão/desconcentração 1660 

dos núcleos urbanos, o número de trabalhadores de cada município, participação nos fundos/receitas municipais, a 1661 

(in)existência de serviços municipalizados e de empresas municipais e a própria taxa de execução orçamental. 1662 

 

Os critérios/limites a estabelecer têm de garantir, no mínimo, 4 dirigentes por município (porque existe, com efeito, 1663 

um vasto elenco de atribuições e competências municipais que têm que ser satisfeitas, independentemente do 1664 

número de habitantes do município). 1665 

 

5.2.11 Saneamento básico (águas e resíduos) 1666 

O XXI Congresso da ANMP considera a restruturação dos setores da água e dos resíduos como assunto a merecer 1667 

particular atenção, defendendo que o Estado (central e autarquias) deve repensar o modelo de gestão tendo em 1668 

vista a melhoria da eficiência, visando a manutenção de um serviço público de excelência, pondo de lado a 1669 

privatização de qualquer um destes setores. 1670 

 

E quando tanto se fala em novos modelos de gestão, importa lembrar que no atual quadro legislativo existem já 1671 

opções que permitem o aprofundamento dos modelos existentes, designadamente com as chamadas parecerias 1672 
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públicas-públicas (Estado central/municípios) que visam maior eficiência da gestão pública, aumento da participação 1673 

dos interessados e a otimização dos sistemas, num quadro de manutenção do serviço público e de intervenção 1674 

permanente e vinculativa dos municípios. 1675 

 

O XXI Congresso da ANMP afirma assim o seu total desacordo relativamente a qualquer tentativa de privatização 1676 

destes serviços e alerta para os perigos que daí poderão advir nomeadamente se os municípios que integram 1677 

sistemas multimunicipais optarem – em caso de privatização desses sistemas – por passarem a integrar sistemas 1678 

vizinhos de cariz intermunicipal ou modelos de parecerias públicas. 1679 

 

No momento atual em que se discute o novo plano estratégico de resíduos urbanos – PERSU 2020 – cujos objetivos, 1680 

ao nível de cada sistema, não poderão deixar de estar articulados com as opções dos municípios que integram esses 1681 

mesmos sistemas, a ANMP defende, para além dos pontos atrás mencionados, que é tempo de o País encarar os 1682 

resíduos como um recurso económico a valorizar em prol do crescimento e do desenvolvimento. Nesta tarefa estarão 1683 

os municípios portugueses, no âmbito das suas inalienáveis competências, fortemente empenhados. 1684 

 

6. PROPOSTA DE LEI DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2014 1685 

 

De entre, e sem prejuízo das múltiplas questões que constam do parecer da ANMP sobre o OE/2014, sublinham-se os 1686 

seguintes pontos relevantes: 1687 

a) Em virtude dos múltiplos erros que constam da recém-publicada Lei 73/2013 (Lei das Finanças Locais), o 1688 

Governo viu-se obrigado através da PLOE/2014, a suspender diversos artigos da Lei acabada de aprovar. Esta 1689 

situação deve-se à precipitação na aprovação da Lei, o que a ANMP oportunamente denunciou. Os erros da 1690 

LFL, respeitantes a 13 artigos, constam do Anexo I ao presente documento, sendo que alguns deles procuram 1691 

ser corrigidos na PLOE, nalguns casos de forma novamente errada e provocando problemas adicionais; 1692 

 

b) É efetuada uma nova redução de 3% no FEF, contrariando o que seria previsível depois do acordo estabelecido 1693 

com o Governo, para alteração à Lei de Finanças Locais. Este valor representa uma nova redução de cerca de 50 1694 

milhões de euros. (art.º 83.º, n.º 1); 1695 

 

c) Mantém-se o mesmo valor do FSM, quando deveria aumentar 0,4%, para atingir a média de 2%, e podermos 1696 

assim melhorar o apoio social às populações. A própria LFL estipula que o valor do FSM é 2% da média aritmética 1697 

de IRS+IRC+IVA; 1698 

 

d) Inscreve-se um novo aumento de encargos da “entidade patronal” para a Caixa Geral de Aposentações, 1699 

passando de 20% para 23,75% sobre os vencimentos dos trabalhadores dos municípios. (art.º 79.º) Enquanto na 1700 

administração central este processo corresponde a “sair de um lado e entrar noutro”, para os municípios 1701 

corresponde a um grande aumento dos encargos, que pode atingir vários milhões de euros e para cuja 1702 

satisfação deverá também haver a possibilidade de utilização das verbas resultantes do aumento do IMI; 1703 

 



 

57 

e) Suspende-se o artigo da LFL que impedia que as transferências do OE para os municípios pudessem ser reduzidas em 1704 

valor superior a 5% em relação ao ano anterior. (art.º 83, n.º 2). Isto leva a que haja municípios com reduções 1705 

superiores a 5%. O mesmo acontece com os municípios que, segundo o mesmo artigo e devido à sua baixa capitação 1706 

fiscal, não poderiam ter reduções superiores a 2,5%. Não se pode fazer uma nova lei de finanças locais entrando a 1707 

mesma em vigor, para a suspender de seguida. Isto é inqualificável devendo ser corrigido. 1708 

 

f) É criado um adicional ao IUC, para viaturas a gasóleo. O IUC é um imposto de receita repartida entre o Governo 1709 

e os municípios, conforme o respetivo Código. Agora, o Governo estabelece que a receita deste “adicional” será 1710 

totalmente para si próprio, criando uma situação de desigualdade, desproporcionalidade (e eventual 1711 

inconstitucionalidade?) (art.º 199.º). Obviamente que o montante deste novo “adicional” deverá ser repartido 1712 

proporcionalmente entre Governo e municípios, como até aqui; 1713 

 

g) Os eventuais aumentos de IMI, provenientes da reavaliação de imóveis, são afetados ao pagamento de dívidas a 1714 

fornecedores, à amortização de empréstimos de médio e longo prazos, à compra de Obrigações do Tesouro e ao 1715 

financiamento dos novos FAM e FIM (art.º 93º.). Situação idêntica verifica-se com os montantes resultantes da 1716 

eventual redução de vencimentos dos trabalhadores das autarquias (art.º 93.º). Tais consignações são inaceitáveis, 1717 

violando frontalmente a autonomia das autarquias locais. Acresce que a previsão de acréscimo da receita de IMI, 1718 

referida no relatório do OE, não é discriminada entre a parte que é proveniente de reavaliações efetuadas e a restante 1719 

receita “normal”. Desconhece-se assim qual o montante a ser consignado para os efeitos referidos. Com os dados 1720 

disponíveis, a ANMP estima esse valor entre 30 a 40 milhões de euros (perante 181 milhões referidos pelo Governo); 1721 

 

h) É exigida uma nova (a terceira) redução “cega” de 2% do número de trabalhadores dos municípios. (art.º 61.º). 1722 

Esta terceira redução volta a ser efetuada sem qualquer critério, aplicando-se quer a municípios que já 1723 

procederam a todas as reduções possíveis e já não podem reduzir mais, quer a municípios que, eventualmente, 1724 

ainda têm alguma capacidade de redução. Em qualquer destas situações, esta medida constitui mais uma 1725 

intolerável intromissão na gestão municipal, violadora da autonomia constitucional das autarquias locais; 1726 

 

i) Pretende-se revogar a alínea b) do n.º 1 do art.º 112.º do Código do IMI. Por esta via, eliminam-se as taxas 1727 

aplicáveis aos prédios urbanos ainda não reavaliados. (art.º 200.º e 201.º) Pelos dados existentes, haverá ainda 1728 

mais de 10 mil prédios urbanos por reavaliar, na sequência de reclamações. A concretizar-se esta revogação, não 1729 

haverá taxas aplicáveis a estes prédios urbanos em 2014. Trata-se duma proposta que vem privilegiar apenas 1730 

alguns proprietários, razão pela qual deve manter-se o referido artigo. 1731 

 

Perante o conjunto de factos referidos, que constam do parecer da ANMP sobre a Proposta de Lei OE/2014, em 1732 

anexo (anexo 2), o XXI Congresso delibera emitir o seu parecer desfavorável relativamente à Proposta de Lei do 1733 

Orçamento de Estado para 2014, uma vez que: 1734 

 

a) A mesma é desastrosa para os cidadãos e para as famílias que passam já por dificuldades dramáticas no seu dia-a-1735 

dia; 1736 
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b) Os municípios, que têm sido o verdadeiro Ministério da Solidariedade Social em Portugal, serão obrigados a 1737 

esforços acrescidos para minorarem os efeitos desta grave crise que se abate sobre os cidadãos e sobre as famílias, 1738 

sem que, no entanto, disponham das condições mínimas necessárias para o cumprimento de tal tarefa; 1739 

 

c) Os municípios estão, nos últimos anos, entre as entidades públicas que proporcionalmente mais têm contribuído 1740 

para o esforço de consolidação orçamental do País; têm estado na linha da frente para a prossecução deste desígnio 1741 

nacional que é o esforço de equilíbrio das contas públicas, dando, para tal, um contributo substancial e decisivo; 1742 

 

d) Neste momento de crise generalizada em que a todos são solicitados esforços, os municípios – sublinha-se – 1743 

estão solidários com os Portugueses e desde há anos prosseguem o caminho da exigência não contribuindo para 1744 

o défice das contas do País; os municípios não podem, desta forma, aceitar a asfixia a que são votados pela 1745 

Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2014. 1746 

 

Assim independentemente das negociações que ocorreram com os Órgãos de Soberania relativas às matérias com 1747 

incidência nas autarquias locais, o XXI Congresso da ANMP delibera: 1748 

 

a) Manifestar o seu veemente repúdio relativamente às restantes propostas inseridas na PLOE/2014; 1749 

 

b) Solicitar que a Assembleia da República, através dos Grupos Parlamentares, corrija a referida Proposta de Lei, 1750 

assegurando que as propostas constantes do parecer em anexo sejam aprovadas. 1751 

 

c) Mandatar o Conselho Diretivo da ANMP para continuar a envidar esforços junto dos Órgãos de Soberania, de 1752 

forma a garantir a concretização das propostas da ANMP e para solicitar a Sua Excelência o Presidente da 1753 

República a fiscalização, pelo Tribunal Constitucional, desta Proposta de Lei. 1754 

 

 

7. SÍNTESE FINAL 1755 

 

O XXI CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, REUNIDO 1756 

EM SANTARÉM NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2013: 1757 

 

1. Sustenta que o vasto conjunto de propostas e soluções preconizadas no presente documento 1758 

constituem um contributo importantíssimo para o superar dos problemas do país e para o 1759 

bem-estar das populações; 1760 

 

2. Sublinha que o Poder Local é um pilar da organização democrática do Estado, que prossegue 1761 

os interesses próprios e específicos das populações locais; 1762 
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3. Reitera que as autarquias locais são um instrumento fundamental para que se sirva de forma 1763 

mais rápida e próxima os cidadãos, uma vez que as mesmas lidam mais de perto com as 1764 

populações, conhecem os seus problemas no terreno e numa lógica de proximidade, dando 1765 

respostas mais rápidas e eficazes; 1766 

 

4. Rejeita qualquer tentativa de colocar em causa o papel de proximidade do Poder Local no 1767 

auxílio às populações. As autarquias locais são o verdadeiro Ministério da Solidariedade e da 1768 

Ação Social em Portugal, desenvolvendo um enorme esforço para minorar os efeitos desta 1769 

grave crise que se abate sobre os cidadãos e sobre as famílias; 1770 

 

5. Solidariza-se com as populações que, neste momento de grave crise nacional, passam por 1771 

enormes dificuldades no seu dia-a-dia salientando que os municípios são essenciais para o superar 1772 

da atual crise, são instrumentos fundamentais para o bem-estar dos cidadãos; 1773 

 

6. Constata que as autarquias locais e a sua autonomia são propiciadoras do desenvolvimento 1774 

harmonioso e equilibrado do País, levando o investimento público a todo o território; 1775 

 

7. Reafirma o valor humanista da igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, no 1776 

respeito pelas suas diferenças, independentemente do lugar onde nasçam ou vivam; 1777 

 

8. Sublinha a não-aceitação de políticas centralistas, inspiradas pela aritmética contabilística, que 1778 

expulsam de significativas partes do território nacional a maior riqueza que possuem: o capital 1779 

humano; 1780 

 

9. Rejeitar de forma categórica qualquer processo de agregação / fusão de municípios, que mais 1781 

não visa extinguir municípios com consequências muito negativas para as populações. 1782 

 

10. Rejeita de forma enérgica o encerramento de serviços públicos que, de forma massiva, vão 1783 

acontecendo pelo país, deixando os territórios e as populações ao abandono; 1784 

 

11. Considera que o regime de financiamento local não serve os interesses dos municípios e do 1785 

País, menosprezando o papel fundamental do Poder Local no desenvolvimento do território e 1786 

no continuar da elevação da qualidade de vida das populações; 1787 
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12. Reafirma que o regime de financiamento local, para além de debilitar financeiramente os 1788 

municípios, permite a criação de limitações e de restrições à autonomia local, propiciando uma 1789 

ingerência por parte da administração central nos municípios; 1790 

 

13. Salienta que o próximo Quadro Comunitário de Apoio – Portugal 2020 -, deve potenciar um 1791 

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, promovendo a coesão económica, social e 1792 

territorial destacando como principais prioridades para o investimento municipal no Portugal 1793 

2020 os objetivos temáticos do ciclo urbano da água; a regeneração e reabilitação urbanas; o 1794 

desenvolvimento urbano sustentável; a eficiência energética (incluindo iluminação pública); a 1795 

criação de emprego e riqueza a nível local; a educação e cultura; a coesão social; a conservação 1796 

do património natural; e a modernização administrativa e utilização de novas tecnologias; 1797 

 

14. Assume que o modelo de governação do Portugal 2020 deve assegurar o máximo de 1798 

eficiência, com proximidade aos potenciais beneficiários e conhecimento dos territórios, sendo 1799 

de todo pertinente a presença de gestores designados pela ANMP nos órgãos de gestão dos 1800 

programas operacionais temáticos e dos programas operacionais regionais; 1801 

 

15. Sublinha ser necessário reequacionar o exercício de um conjunto de competências municipais, 1802 

desde logo nos domínios da educação, dos transportes escolares e da proteção civil, que por força 1803 

do seu atual subfinanciamento obrigam a um esforço insustentável dos municípios, sendo 1804 

urgente a revisão do seu modelo de financiamento; 1805 

 

16. Salienta a necessidade de, com urgência, se proceder à discussão e ao enquadramento da 1806 

intervenção municipal na área social, seja no planeamento dos equipamentos e dos serviços, 1807 

no reforço do seu papel no âmbito da rede social, nas políticas activas de combate ao 1808 

desemprego, nos apoios pontuais a situações de carência das famílias, no apoio aos idosos e na 1809 

implementação de políticas de envelhecimento ativo. 1810 

 

17. Acentua, neste novo ciclo autárquico que se inicia, a disponibilidade, o compromisso e a 1811 

vontade indomável dos eleitos locais para servirem de forma efectiva as populações, razão e 1812 

pressuposto do seu trabalho diário. 1813 
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FACE AO EXPOSTO, O XXI CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 1814 

PORTUGUESES 1815 

 

I. Exorta os Órgãos de Soberania nacionais para a necessidade de estruturação de um diálogo 1816 

construtivo, que seja profícuo, em benefício da gestão municipal e da satisfação cabal das 1817 

necessidades das populações; 1818 

 

II. Exige soluções para o país que privilegiem os interesses dos cidadãos, que potenciem o 1819 

desenvolvimento do país e que não desconsiderem uma parte da sua Administração, desde 1820 

logo aquela que está mais próxima dos cidadãos; 1821 

 

III. Lamenta a intolerância dos Governos que, em aspectos fundamentais, introduzem medidas 1822 

que são inaceitáveis para os municípios, que impedem a gestão adequada dos seus recursos e 1823 

que são susceptíveis de paralisar a atividade municipal; 1824 

 

IV. Afirma a determinação do Poder Local Democrático na oposição firme a quaisquer políticas 1825 

erradas que sacrifiquem coesão nacional; 1826 

 

V. Sugere a cada um dos municípios abrangidos por medidas de encerramento de serviços 1827 

públicos, que seja fixada uma data para a realização de uma reunião conjunta de todos os 1828 

órgãos autárquicos, visando a tomada de posição e a mobilização das populações para a 1829 

defesa e manutenção dos serviços públicos no seu território. 1830 

 

VI. Reclama do Governo e da Assembleia da República uma mudança de atitude para com o 1831 

Poder Local, que tenha em conta as suas especificidades, no respeito pela sua autonomia. Só 1832 

dessa forma se construirá o Portugal que todos desejamos. 1833 

 

* * 
* 
 
 
 
 

 

Aprovado por unanimidade em Santarém, 23 de novembro de 2013 


