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INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES 

TRÓIA, GRÂNDOLA, 27 DE MARÇO DE 2015 

 

Caras e caros Presidentes das Assembleias Municipais, Presidentes das 

Câmaras Municipais e Presidentes de Juntas de Freguesia de Portugal 

É com enorme prazer e compreensível orgulho que recebemos pela 

primeira vez no Alentejo e no território de Grândola, Vila Morena, o 

vigésimo segundo Congresso da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. 

Permitam-me, pois, que vos apresente as saudações fraternas do 

município de Grândola e que, em meu nome e em nome do Presidente da 

Entidade Regional de Turismo do Alentejo, vos dê as boas vindas a um 

território que Miguel Torga descreveu como a “terra da cor dos olhos de 

quem olha”! 

Honra-nos e motiva-nos a escolha feita e a responsabilidade que nos é 

atribuída. É, de facto, um privilégio, 41 anos depois do 25 de abril, acolher 

em Grândola, símbolo da revolução dos cravos e dos ideais de liberdade, 

democracia e solidariedade que o 25 de abril consigo transportou, a 

reunião magna do poder local português, fruto de uma das maiores 

conquistas tornadas possíveis pelas portas que abril abriu. 

A escolha do Alentejo e da península de Tróia, em particular, para a 

realização deste congresso reveste-se, ainda, de particular significado. De 

facto, Tróia constitui hoje um dos motores do desenvolvimento da frente 
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atlântica do concelho de Grândola e do Litoral Alentejano e é um bom 

exemplo de conjugação e articulação entre o progresso indispensável e a 

necessária preservação ambiental e natural, procurando respeitar o que é 

mais genuíno e mais autêntico através de uma ocupação correta e 

sustentável dos locais. 

Por outro lado permite-nos clarificar o modelo de desenvolvimento que 

preconizamos para o nosso concelho e que – estamos certos – será 

comum à maioria das autarquias do nosso país. De facto, consideramos 

prioritária a criação de condições para a geração de riqueza, com 

consequente aumento das oportunidades de negócio e de emprego. 

Queremos que o potencial turístico do concelho possa ser valorizado e 

promovido, reforçando a economia local e nacional e contribuindo para 

uma maior visibilidade do Litoral Alentejano, da marca Alentejo e do 

nome de Portugal. A par disto, defendemos uma crescente valorização da 

nossa floresta e da atividade agrícola, que tem de constituir uma 

prioridade e um necessário contraponto aos problemas de sazonalidade e 

de tendência, que são características da procura turística. Queremos, em 

suma, um concelho desenvolvido, com múltiplos fatores de crescimento 

económico e que possa gerar riqueza para os que aqui habitam, mas 

também para os que aqui possam encontrar uma oportunidade de vida 

digna e com qualidade. Mas, finalmente, e sem dúvida mais importante, 

queremos colocar a criação dessa riqueza ao serviço das pessoas, do seu 

bem-estar e do aumento constante das condições indispensáveis à sua 

cidadania plena. 

Caras e caros congressistas 
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41 anos depois de abril a realidade é indesmentível, demonstrando a 

importância do poder local democrático para o aumento generalizado da 

qualidade de vida das populações e do conforto e bem-estar das cidadãs e 

dos cidadãos e para o desenvolvimento integrado e sustentado da maioria 

dos territórios. Graças à dedicação e ao trabalho esforçado de milhares e 

milhares de autarcas em todo o país foram resolvidas as principais 

necessidades básicas das populações, foram construídos equipamentos 

coletivos de âmbito social, cultural, educativo e desportivo, foram 

melhoradas as acessibilidades e deu-se maior coesão territorial, 

diminuindo as assimetrias locais e aproximando cada vez mais as pessoas 

dos centros de decisão. Se a política dos sucessivos governos de Portugal 

não tivesse sido, quase sem exceção, de sinal contrário, numa perspetiva 

cada vez mais centralizadora e economicista, teríamos hoje, certamente, 

um país muito mais desenvolvido, mais justo e mais solidário. 

Este congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses ocorre 

num momento muito particular da vida do país. Ainda mergulhados numa 

profunda crise económica e financeira, agravada pela destruição, nos 

últimos anos, do nosso tecido económico, pela extinção de serviços 

públicos essenciais e por uma asfixia do poder local, com reflexos muito 

negativos nas economias locais e que se repercutem a nível nacional, 

estamos hoje a viver uma situação complexa, que urge ultrapassar. 

Há, como nunca houve depois de abril, uma crescente e preocupante 

desconfiança das cidadãs e dos cidadãos em relação à elite política, e uma 

descrença no que concerne às perspetivas de futuro. É neste quadro que o 

poder local democrático pode assumir um papel determinante de garante 

da confiança das populações nos órgãos eleitos e da afirmação do nosso 
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país num quadro de crescimento e desenvolvimento sustentado e 

integrado. 

São os eleitos do poder local, pela sua proximidade das populações e pelo 

conhecimento profundo das suas necessidades e anseios quem pode 

corporizar uma mudança substancial, e absolutamente necessária, desta 

situação, contribuindo para a devolução da confiança nas instituições, 

apoiando a definição de estratégias e de modelos de crescimento e 

desenvolvimento partilhados por todos, e promovendo e incentivando a 

defesa intransigente da escola pública, do serviço nacional de saúde, dos 

serviços públicos essenciais, como a justiça, a segurança e os sistemas de 

proteção social, bases de um desenvolvimento inclusivo e integrado. 

Para isso é fundamental que seja assegurado o respeito por uma 

verdadeira autonomia do poder local, nos termos da Constituição 

portuguesa e numa perspetiva de definição clara e precisa da 

descentralização de atribuições e competências, assegurando as 

condições de igualdade e a sua universalidade e com base num processo 

que transfira para o município os meios e recursos financeiros 

indispensáveis para o exercício pleno das atribuições e competências 

descentralizadas. 

Para isso é ainda essencial uma revisão profunda dos sistemas de 

financiamento do poder local, pondo fim à política de asfixia económica 

das autarquias, que tem procurado condicionar a nossa atuação e 

comprometer a qualidade da prestação de serviços fundamentais às 

populações. Há um conjunto de medidas que deve ser tomado, de 

imediato, entre as quais quero destacar as seguintes:  
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1. Revisão da Lei das Finanças Locais, de modo a repor a capacidade 

financeira dos Municípios, perdida nos últimos anos; 

2. Alteração imediata desta Lei, eliminando desde já a extinção do 

Imposto Municipal sobre Transações, receita essencial para o 

financiamento de muitos municípios, como é o caso de Grândola; 

3. Alteração, ou mesmo revogação, da Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso, garantindo que através da regras do POCAL o 

rigor das contas municipais fique salvaguardado; 

4. Revisão profunda, ou mesmo eliminação do Fundo de Apoio Municipal, 

nos termos em que está regulamentado, uma vez que se constitui como 

mais uma medida que atenta contra a autonomia do poder local e que, ao 

contrário do que se pretendia fazer crer, não só não resolve o problema 

das autarquias em difícil situação financeira, como tem contribuído para 

agravar a situação de outras que se encontravam num plano mais estável.  

Estas medidas terão, necessariamente, um efeito positivo a nível local, 

mas igualmente a nível nacional, e contribuirão para o reforço da saúde 

financeira dos municípios. É imperioso que os portugueses saibam que 

enquanto a dívida total da Administração pública do Estado aumentou 

mais de 61 % nos últimos anos, a dívida da administração local diminuiu, 

no mesmo período, mais de 12 %. 

Este congresso reveste-se assim da maior importância e oportunidade. 

Daqui irão sair, seguramente, propostas e conclusões que serão 

determinantes em termos do reforço da autonomia do Poder Local, do 

futuro do nosso país, do seu desenvolvimento económico e social e da 

qualidade de vida do nosso povo. Daqui sairá indubitavelmente reforçada 

a nossa determinação em prosseguir o rumo de progresso nos nossos 
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territórios, continuando a trabalhar em benefício das populações e da 

universalidade de acesso aos bens e equipamentos sociais, de cultura, 

desporto, educação e lazer. 

Sejam, pois, bem-vindas e bem-vindos a este território de liberdade, 

democracia e solidariedade, onde o povo é quem mais ordena, na certeza 

de que estes ideais de Abril, e de sempre, nos guiarão nas discussões que 

importa ter e nas conclusões e resultados que urge obter e pôr em prática, 

para que seja possível, como desejamos e como o nosso povo exige, 

afirmar o Portugal de Abril com o Poder Local. 

 

Grândola, 27 de março de 2015 

 

 

O Presidente da Câmara de Grândola 


