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XXI Congresso da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses (ANMP) 

Santarém, 23 de Novembro de 2013 

Centro Nacional de Exposições 

***** 

 

SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO CONGRESSO 

Intervenção do Presidente do Conselho Directivo 

Dr. Manuel Machado 

(18H35) 

******* 

 

Cumprimento  e saúdo: 

• Sua Excelência, o Ministro-adjunto e do Desenvolvimento Regional - 

Miguel Poiares Maduro 

• Os digníssimos Deputados representantes dos Grupos Parlamentares 

e a Comissão de Poder Local da Assembleia da República, 

• Sua Excelência, o Secretário de Estado da Administração Local - 

António Leitão Amaro 

• Sua Excelência, o Secretário de Estado da Descentralização de Timor 

Leste – Tomás do Rosário Cabral 

• O senhor Presidente da Mesa do Congresso 

• O senhor Presidente do Conselho Fiscal da ANMP 

• O senhor Presidente da ANAFRE – Armando Vieira 
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• As respeitáveis delegações dos Sindicatos dos Trabalhadores 

Portugueses 

• Os demais convidados 

• Os estimados colegas representantes das Autarquias e Colectividades 

Territoriais de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São 

Tomé e Príncipe, e da Federação Brasileira de Municípios 

• Os profissionais dos órgãos da Comunicação Social 

• Todos os patrocinadores 

• E também cumprimento e saúdo todas as caras e os caros colegas 

Autarcas Portugueses. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Aceitem, antes de mais, o nosso sincero agradecimento por nos 

honrarem com a vossa presença. A Associação Nacional de Municípios 

Portugueses fica-vos reconhecida por se dignarem a participar no seu XXI 

Congresso, que agora estamos a encerrar e que decorreu sob o lema 

“Mais governo local, melhor Portugal”.  

 

Permitam-me, agora, neste retorno à Casa Comum do Poder Local 

Democrático, que vos convoque para uma visita às raízes e ao espírito 

pioneiro dos fundadores, precursores da ANMP – e aproveito o ensejo 

para saudar todas e todos os autarcas portugueses que ao longo dos 

tempos, com empenhamento total, se dedicaram à afirmação da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses e à dignificação do 

trabalho autárquico.  

Faço-o nas pessoas dos meus ilustres antecessores como 

Presidentes dos Conselhos Directivos: - Artur Torres Pereira, - Mário de 

Almeida e, - Fernando Ruas – e, também, uma saudação amiga ao 
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secretário-geral Artur Trindade e uma palavra de apreço para todos os 

colaboradores da ANMP que, com o seu profissionalismo e dedicação, 

possibilitaram a realização deste Congresso, um dos mais participados 

de sempre da história da nossa Associação. O brilho deste Congresso 

deve-se ao empenhamento de todos vós.  

 Assumo aqui, hoje e agora, neste tempo concreto, perante os 

meus pares e os meus concidadãos, o compromisso para promovermos 

um renovado ciclo de Poder Local, consequente com as metamorfoses 

que a realidade quotidiana nos coloca e com os desafios prementes com 

que os Portugueses se debatem e confrontam. Esses desafios, que 

sabemos imensos, serão analisados com realismo e pragmatismo, e 

exigem-nos respostas concretas, atempadas e adequadas. 

 

O Poder Local é um pilar fundamental da organização democrática 

e constitucional do Estado. Não há Estado Democrático sem democracia 

local, pressupondo esta a descentralização territorial do Estado.  

As autarquias locais constituem-se numa mais-valia, reforçando a 

proximidade entre representantes e representados; e apelam à 

participação das populações, constituindo-se, como tal, em fator de 

revigoramento da cidadania.  

O Poder Local esteve (e está) na primeira linha do combate ao 

atraso do País e levou um maior desenvolvimento a todo o território, 

aproximou o poder das populações, descentralizou e democratizou o 

investimento público. Tem sido, assim, um instrumento ativo e atuante 

para o desenvolvimento país e a elevação das condições de vida das 

populações, para a qualificação do território e para a promoção da 

coesão social, económica e cultural das nossas comunidades de vizinhos.  

O Poder Local, por lidar mais de perto com as suas populações, por 

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

também suprido muitas das insuficiências e deficiências da 

Administração Central, ultrapassando, muitas vezes, as suas 

competências próprias.  

Grande parte das políticas sociais – na educação, na cultura, na 

proteção à infância, no apoio aos idosos e aos deficientes, na habitação 

social -, é municipal. 

Este sucesso é um contributo positivo inestimável do Poder Local 

para o País e têm levado a uma crescente atenção sobre as autarquias e 

os eleitos locais, colocando-os no epicentro do fenómeno político em 

Portugal. Todavia, perversamente, tem-se pretendido associar as 

autarquias, injustamente, a um fenómeno de desvario e de desperdício 

na utilização dos dinheiros públicos, a gastos excessivos e a despesa 

grosseira, tentando inculcar nas populações uma visão errada e 

distorcida sobre as causas da difícil situação do país e dos verdadeiros 

culpados por ela. 

 

Com tais iniciativas tem-se procurado criar uma imagem negativa 

do Poder Local, com o propósito evidente de se concentrar a visibilidade 

dos problemas que o país atravessa nas autarquias, desviando, dessa 

forma, os “olhos” e a atenção das populações dos verdadeiros 

problemas e dos verdadeiros responsáveis pela crise que faz sofrer o 

país e que é urgente ultrapassar com o esforço solidário de todos, com a 

mobilização de todas as instituições, para que, em conjunto, se 

empreendam soluções capazes de nos fazer sair deste estado depressivo 

e opressor. 
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Este congresso é o marco que coloca a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses onde ela tem de estar: - no centro de uma nova 

geração de políticas autárquicas que criem condições, e dêem estímulos, 

para ajudar a vencer a crise.  

 

A Associação Nacional de Municípios Portugueses não pode ser 

uma mera instituição corporativa, não pode ser dominada por uma 

narrativa burocrática e tecnicista – enquanto desperdiça o seu imenso 

potencial como entidade de representação política dos municípios 

governados pelos eleitos do povo. 

 

Isto significa, também, que não pode ser, nem a correia de 

transmissão de um partido político, nem um sindicato de presidentes de 

Câmara. 

A Associação Nacional de Municípios Portugueses tem de ser, e vai 

ser – como já disse –, duas coisas: 

- uma casa de discussão e concertação política para debater 

questões com o Poder Central; 

- e, sobretudo, uma instituição que assuma com clareza a 

missão de contratualizar soluções de gestão para essa realidade 

complexa que são os municípios. 

 

Pela sua capacidade de construir soluções políticas para os 

territórios e as comunidades – a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses tem de ser capaz de contribuir para dignificar o Poder Local 

e os seus autarcas. 
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As autarquias deram e continuam a dar um contributo notável 

para a melhoria da qualidade de vida em Portugal. Mas agora impõe-se 

um novo ciclo, uma nova geração de Poder Local que contribua 

decisivamente para vencer a atual crise. 

 

Muito claramente, a primeira prioridade das políticas autárquicas 

em Portugal deve ser o combate ao desemprego. Como disse antes, é 

urgente criar emprego. Atrair o investimento. Potenciar a inovação. 

Ajudar a criar empresas.  

 

A Associação Nacional de Municípios Portugueses deve ser a 

plataforma de cruzamento e de debate destas novas políticas que, estou 

certo, irão fazer Portugal readquirir a sua soberania e regressar aos 

caminhos do desenvolvimento. 

Este é, meus caros colegas autarcas e meu caro Senhor Ministro -

Adjunto e do Desenvolvimento Regional, o novo desígnio da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses: - ser a plataforma política de 

afirmação dos municípios como entidades, por excelência, do 

desenvolvimento sócio-económico. 

 

É na qualidade de presidente desta plataforma política que lhe 

digo, Sr. Ministro, dirigindo-me a todo o Governo na sua pessoa, que os 

senhores vão ter de se relacionar com os municípios de uma outra 

forma. 

 

Não é aceitável que após quase 40 anos de vida democrática, de 

quase 40 anos de Poder Local Democrático e de efetivo e reconhecido 

serviço das autarquias e dos autarcas pelo bem comum, haja um 
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Orçamento do Estado como este que está a ser aprovado na Assembleia 

da República. 

 

Não vou entrar na análise detalhada, nem na enumeração da 

forma lesiva – e, em muitos casos, ilegal – como este Orçamento trata os 

municípios; como este Governo quer que os municípios assumam 

responsabilidades sem a correspondente “mochila financeira”, por 

exemplo. Essa análise já foi feita nos pareceres da ANMP e nos trabalhos 

deste Congresso, não tenciono voltar a ela, agora.  

 

O que reafirmamos sobre o Orçamento do Estado para 2014, Sr. 

Ministro-Adjunto, é que os municípios portugueses não aceitam ser 

tratados como entidades desmerececedoras da autonomia que têm e 

que é consagrada por Lei e pela Constituição da República. 

O Orçamento do Estado para 2014 é dos documentos mais 

centralistas que já foram produzidos em Portugal. Ao tratar por igual 308 

realidades diferentes – sujeitando-as todas à mesma desconfiança, às 

mesmas limitações, à mesma menorização, independentemente da sua 

situação concreta –, o Governo mostra que só acredita na gestão feita 

entre o Terreiro do Paço e São Bento, de Lisboa. Mostra que 

desconsidera os atos de gestão dos municípios de todo o país. Mostra 

que não reconhece legitimidade ao Poder Local eleito 

democraticamente. Mostra que não admite que as autarquias possam 

ser entidades promotoras de desenvolvimento sustentável. 

 

Isso, senhor Ministro-adjunto e do Desenvolvimento Regional, 

permita-se-me que assim o diga: - é inadmissível.  
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E não é só inadmissível por evidenciar que no interior do Governo 

de Portugal habita o vírus antidemocrático. É inadmissível porque 

mostra que o Governo não está, assim, a perceber o mundo em que vive. 

Não está a saber liderar a sociedade portuguesa neste momento da sua 

história. 

 

Dizia eu, há pouco, que vivemos num mundo em que as cidades 

agregam mais de 50% da população: e, as previsões para 2050 apontam 

para que cerca de 80% da população mundial viva em zonas urbanas. 

 

Ora, Sr. Ministro, pretender governar através da desconsideração, 

da menorização, do desrespeito pela autonomia autárquica democrática 

- das cidades e dos territórios - é não perceber, de todo, o que irá 

determinar o mundo – e Portugal, muito em particular – nas próximas 

décadas. 

As políticas do futuro não podem ser conduzidas como no passado 

século XX. É preciso atender às especificidades sócio-culturais dos 

territórios e às diferentes dinâmicas de cada uma das suas parcelas. Uma 

política para o território, uma política para as cidades, não pode ser 

normalizadora, sob o risco de falhar. É imprescindível que se abram 

possibilidades de adequação a cada espaço, a cada comunidade, a cada 

situação concreta do município a que se dirigem. Essa será a chave, tanto 

das condições de conforto e de habitabilidade em cada concelho, como 

do seu potencial de desenvolvimento e de competitividade. 

 

Sr. Ministro-adjunto e do Desenvolvimento Regional, não estou a 

falar de coisas abstratas.  
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Estou a falar de instrumentos tão importantes como o “Portugal 

2020”, o novo Quadro Comunitário de Apoio de que V.ª Excelência é 

responsável.  

Estou a falar de um instrumento que foi desenhado para espaços 

regionais muito vastos, com uma lógica regional, e que, obviamente, não 

tem o grau de adequação e de afinação necessários para maximizar o 

potencial de cada município. 

 Estou a falar, também, de diversos diplomas legais recentes como 

o “Regime Jurídico da Autarquias”, a “Lei dos Compromissos” e a “Lei 

das Finanças Locais”, que atrofiam as autarquias, que condicionam a 

flexibilidade da gestão municipal, que não atendem às especificidades 

dos municípios e à sua autonomia, que impõem regras absurdamente 

impeditivas da desejável eficiência na prestação de serviços de 

qualidade às populações. 

Os municípios pretendem flexibilidade na gestão municipal, para 

aumentar a eficácia dos seus serviços públicos; e isso jamais se pode 

confundir com menos controlo nem, tão pouco, com ausência de rigor na 

administração autárquica. 

 

Ora, Senhor Ministro, neste momento crítico, que a Europa, que 

parece esquecida de si própria, e Portugal atravessam, é absolutamente 

decisivo o aperfeiçoamento das leis e o restabelecimento da confiança 

entre nós. 

As Câmaras Municipais estão disponíveis para esse exercício de 

construção conjunta, para esse exercício de bom relacionamento e boas 

práticas entre as administrações Local e Central.  

Haja, da parte do Governo, para além do respeito pela dignidade 

constitucional que os municípios possuem, a clarividência, a lucidez, para 
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perceber em que tempo vivemos e quais são os desafios que o país, a 

Europa e o mundo têm pela frente. 

 

A gestão dos concelhos e cidades e a sua sustentabilidade serão 

críticas para o desenvolvimento. Teremos de saber inovar, agregando 

informação e conteúdo antes de tomarmos decisões de gestão e de 

lançarmos desinformadamente novas políticas. 

 

Como temos afirmado, os municípios manifestam a sua 

disponibilidade para cooperar com o Estado para vencer a crise.  

 

Essa cooperação terá de ser construída com base no respeito 

mútuo, - com base na reciprocidade de tratamento, - com base na 

consideração.  

Os municípios rejeitarão todos os processos em que não sejam 

vistos, nem tratados, como agentes fundamentais do desenvolvimento e 

da afirmação dos territórios e das comunidades.  

Que isto fique bem claro para todo o Governo! 

 

Os municípios estão a iniciar uma nova fase de dinamização da 

cooperação intermunicipal. Irão relançar a reflexão e a discussão sobre 

os tempos conturbados, e muito exigentes, que vivemos. E irão 

construir, entre si, soluções novas para problemas novos – e também 

para aspirações novas.  

 

Neste sentido, de forma solidária e construtiva, o Congresso 

decidiu: 
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• Exortar os Órgãos de Soberania para a necessidade de 

estruturação de um diálogo construtivo, que seja profícuo, em 

benefício da gestão municipal e da satisfação cabal das 

necessidades das populações; 

 

• Exigir soluções nacionais que privilegiem os interesses dos 

cidadãos, que potenciem o desenvolvimento do país e que não 

desconsiderem uma parte da sua Administração; 

 

• Lamentar a intolerância dos Governos que, em aspectos 

fundamentais, introduzem medidas inaceitáveis para os 

municípios, porque impedem a gestão adequada dos seus recursos 

e paralisam a ação municipal; 

 

• Reclamar do Governo e da Assembleia da República uma mudança 

de atitude para com o Poder Local, que tenha em conta as suas 

especificidades, no respeito pela sua autonomia consagrada na 

Constituição; 
 

 

• Afirmar a determinação do Poder Local Democrático na oposição 

firme a quaisquer políticas erradas que sacrifiquem a coesão 

nacional. 

 

É preciso lançar o alerta aos Portugueses e dizer a verdade: já se 

atingiu o ponto de inviabilização do normal funcionamento das 

autarquias locais, num claro desrespeito pela Constituição e por décadas 

de autonomia, enquanto entidades de população e território; e que 

existem para defesa das próprias populações, para que elas mesmas 

possam gerir os seus destinos.  
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Os municípios irão recriar a sua intervenção nos territórios, no 

apoio à atividade económica, na valorização do potencial das suas 

comunidades.  

As autarquias são parte integrante, e decisiva, para que Portugal 

encontre o caminho de saída desta austeridade cega, inculta e 

improdutiva que a todos atormenta e que a todos coarta a possibilidade 

de evoluir e de prosperar em Democracia. 

Convém lembrar: as autarquias são a última barreira para impedir 

que os ímpetos anti-democráticos avancem! 

 

Porque as autarquias são construtoras de futuro e só desta forma 

se fortalecerá a Pátria que todos desejamos. 

Viva o Poder Local democrático! 

Viva a Associação Nacional de Municípios Portugueses! 

Viva Portugal! 


