
1 
 

 

 

 

 

XXI Congresso da Associação Nacional de Municípios 
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Centro Nacional de Exposições 

***** 

Sessão de Abertura 

[11H30-12H30] 

Intervenção 

(Dr. Fernando Ruas) 

***** 

Caras e Caros Colegas, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Encerrado mais um ciclo eleitoral autárquico, que é, 

simultâneamente, um virar de página para muitos de nós, saúdo 

com satisfação e júbilo todas e todos os Eleitos Locais das 

Câmaras, Assembleias Municipais, Juntas e Assembleias de 

Freguesia, a quem dou ou renovo as boas-vindas a esta nossa 

Casa Comum, um alfobre do associativismo municipal que, 
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desde1986, tem pugnado pela representação, defesa e 

dignificação do Poder Local. 

Foi motivante e gratificante poder servir o Poder Local Português 

ao longo destes últimos 12 anos na veste de Presidente da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, a par com o 

mandato com que os meus Concidadãos sucessivamente me 

sufragaram ao longo de 24 anos no Município de Viseu. 

Neste trajecto partilhado e solidário das nossas vidas em prol da 

Causa do Bem Comum a nível local, sempre fomos sabendo 

todos ultrapassar os escolhos pontuais e as agruras deste 

percurso e porfiarmos, de Alma e Coração, a cimentar esta nossa 

União. 

Verdadeiramente nunca nos despedimos de uma causa, apenas 

deixamos a função. O exercício da Cidadania activa em prol da 

Democracia Local continuará, nos propósitos e práticas, nunca 

olvidando que seremos sempre Cidadãos empenhados e 

proactivos, disponíveis para continuar a servir o País. 

E, nesta hora de passagem de testemunho, é da mais elementar 

justiça enfatizar e enaltecer o contributo, apoio, dedicação e 

trabalho dos nossos pares dos sucessivos Conselhos Directivos, 

desde os primórdios de 2001 até ao presente, Direcções que 

contribuíram sobremaneira para a dignificação do Poder Local 

Democrático e a quem quero testemunhar o meu público 

agradecimento e consideração profissional e pessoal. 

Idêntico preito de homenagem cabe, por direito próprio, aos 

membros do Conselho Geral, a quem, na pessoa de seu 

Presidente, Eng.º Mário de Almeida, agradeço a todos a 

frontalidade na defesa das suas convicções sem nunca pôr em 

causa o bem maior e mais elementar desta Casa – a 
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consensualização de posições que prestigiam e reforçam a 

negociabilidade e o respeito geral pela nossa Associação. 

Uma palavra de apreço, também aos elementos do Conselho 

Fiscal, na pessoa do seu Presidente, Dr. Vitor Borrego, e um 

muito obrigado pela competência e zelo que colocaram num 

Órgão cuja pouca visibilidade é sinónimo de êxito e missão 

cumprida. 

Homenagem e louvor que quero, de forma muito amiga prestar, 

também, com toda a justeza, ao labor incansável, 

profissionalismo e competência do Secretário-Geral, Eng.º Artur 

Trindade e, de igual modo, sob a sua direcção, aos colaboradores 

da ANMP, pela dedicação e denodo como sempre souberam ser 

a retaguarda e contribuíram, igualmente, para o prestígio e 

engrandecimento desta Casa e desta Causa. 

A ANMP é, indiscutivelmente, sem falsas modéstias e 

reconhecidamente, uma Instituição única e uma referência 

nacional na governação de âmbito local, um modelo em que, 

orgulhosamente, todos nos podemos rever, fruto da vontade e 

do querer de um punhado imenso de Mulheres e Homens que se 

têm dedicado a servir os seus Concidadãos e o País. 

É que, não obstante e apesar das nossas naturais e públicas 

diferenças de pontos de vista e de opções político partidárias, a 

Política Autárquica sempre foi o elo comum e o cimento da 

nossa União interna, sobrepondo-se às camisolas partidárias, 

uma marca indelével e o timbre do posicionamento político-

institucional da nossa Associação. 

Foi-o assim no passado, é-o no presente e, auguramos e 

acreditamos convictamente nessa permanente e assumida 

independência futura, um selo de idoneidade, rigor, 
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transparência e responsabilidade colectiva que marca 

indelevelmente o nosso compromisso com o Poder Local. 

É essa Unidade na diversidade pluripartidária, o compromisso 

com o máximo denominador comum, a confrontação aberta de 

ideias, a procura de consensos credíveis e duradouros, acedência 

mútua, o profundo debate intra muros, a convicção arreigada de 

que é muito mais o que nos Une no Poder Local do que o que nos 

separa a nível nacional que conduz a ANMP ao lugar que 

indiscutivelmente ocupa no cenário da política nacional. 

Foram, pois, 12 anos profícuos e intensos de laboriosa dedicação 

à causa do Poder Local do Conselho Directivo de que ora me 

despeço, um permanente viveiro de Mulheres e Homens 

díspares nas opções políticas mas convictos nas posições 

autárquicas, frontais no contraditório mas firmes nas atitudes em 

prol de uma causa comum convicta e solidariamente assumida. 

Levo muitas alegrias e, também, naturalmente – é da Vida! – 

algumas, que poucas, frustrações ou desencantos ou mesmo 

alguma curiosa especificidade. A este propósito posso referir ser 

o único cidadão maior e sem cadastro que é impedido de se 

recandidatar ao município de Viseu. Situação idêntica acontece 

com muitos de vós nos respectivos municípios. 

Mas, virada essa página da nossa vivência democrática, no deve e 

haver do percurso percorrido a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses continuou a afirmar-se como um 

parceiro credível e uma força moderada e independente do 

Poder Político, mas, também, e simultâneamente, insubstituível 

e incontornável na afirmação dos anseios e reivindicações do 

mundo local. 
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Sempre existiu uma tensão latente e natural – diria mesmo uma 

pulsão! – entre o Poder Local e o Poder Central desde os idos de 

1976 até ao presente, numa dinâmica criadora e evolutiva que, 

paulatinamente, foi tecendo e rasgando novos horizontes e 

marcando a afirmação do Poder Local como uma pedra angular 

da nossa Democracia Representativa. 

É, aliás, da natureza das coisas e da política tal tensão, que 

radica e assenta numa legitimidade comum sufragada pelo voto 

popular e em esferas de competência próprias complementares 

e, bastas vezes, antagónicas. 

Ora, a Autonomia Local, um princípio “genético” e estruturante 

do Estado de Direito, é legal e constitucionalmente consagrada 

com um propósito maior de equilíbrio de poderes, uma clara 

fronteira que baliza e sinaliza esferas de competências próprias 

que não raras vezes mutuamente conflituantes. 

Tal como nós, toda uma geração de Eleitos Locais sempre se 

bateu, ao longo destes anos, denodadamente, pela afirmação 

objectiva e concreta desse postulado essencial de um Estado de 

Direito Democrático. 

Irromperam, todavia, nestes últimos anos, factos e circunstâncias 

excepcionais e inusitadas, no tempo e no modo, que impeliram e 

impuseram ao país no seu todo, condições sociais, políticas e 

económicas draconianas de que o Poder Local não saíu ileso. 

Condições e políticas que foram postergando, medida a medida, 

decisão a decisão, o grosso do legado civilizacional de um Estado 

de Direito Democrático e de uma Nação soberana com quasi 

nove séculos de Independência e História. 
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O que tem vindo a criar, objectivamente, dificuldades acrescidas 

e, no que ao Poder Local diz respeito, uma tentativa de 

menorização que nos pretendeu remeter para a condição de 

dependência dos serviços da Administração Central. 

Refiro-me, natural e especificamente, ao Memorando de 

Entendimento e ao acordo firmado pelos chamados “partidos do 

arco da governação”, documento que foi distorcendo e 

marcando todos os princípios e regras por que se guia todo e 

qualquer país livre, soberano e independente. 

E o Poder Local não foi excepção, não ficou imune, pese a nossa 

indignação firme e declarada resistência a esse ultimato à 

soberania nacional e, em especial, às nossas atribuições e 

competências. 

Resistência, resiliência e afirmação inequívoca da maioridade do 

Poder Local foi a pedra de toque na abordagem, enquadramento 

e propostas deste nosso XXI Congresso, não sendo despiciendo, 

antes pelo contrário, o “slogan” com que, assertivamente, nos 

confrontamos e afirmamos, sem hesitações: “Mais Governo 

Local, Melhor Portugal” . 

Há uma bissetriz, um direito de decisão não subordinado, que é a 

nossa Autonomia, pela qual convictamente o Poder Local se 

continuará, estou certo, a bater, ciente não só das suas 

atribuições e competências próprias como, para além delas, e 

supletivamente ao Estado, da mais-valia incomensurável das 

políticas sociais com que, quotidianamente, levamos  - e 

nomeadamente - a Educação, a Cultura, a protecção à Infância, o 

apoio aos Idosos e Deficientes e a Habitação Social aos nossos 

concidadãos. 
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São as Autarquias, sem falsas modéstias, o verdadeiro Ministério 

da Solidariedade e da Acção Social. 

E, não obstante uma espécie de labirinto normativo e orçamental 

e num contexto em que, reconhecidamente, extravasámos em 

muito o âmbito local e somos mais Governo Nacional, não 

deixaremos que tentem rotular a realidade autárquica com o 

labéu do despesismo. 

Fomos e somos mais eficazes que o Governo no controlo da 

dívida - apesar das novas funções sociais a que acorremos 

supletivamente - e esse é um facto indesmentível e ineludível! 

Entre o final de 2010 e os primeiros meses deste ano, as 

Autarquias reduziram o seu passivo em 1300 milhões, 

apresentando um “superavit” orçamental, por contraposição 

ostensiva com o Estado – esse sim despesista! – que cresceu 

48mil milhões no mesmo período. 

São, pois, de contracção económico-financeira os tempos que 

correm. Não obstante e apesar disso, julgamos haver sido 

capazes, com o empenhamento dos membros do Conselho 

Directivo, de evitar a adopção de algumas medidas gravosas e, 

noutros casos, de minorar os impactos de outras através da 

negociação, tensa mas porfiada, com a Assembleia da República 

e com o Governo. 

Cientes de que a História e o tempo, esse perene escultor, nos 

farão, com distanciamento, a justiça devida pelo nosso labor em 

prol desta Causa Nobre do Poder Local, despeço-me com 

amizade desejando os maiores êxitos aos ora eleitos e as maiores 

felicidades para o Poder Local. 

- VIVA O PODER LOCAL- VIVA PORTUGAL! Bem hajam. 


