
 
 
 
 

ACTAS 

PROCESSADO POR COMPUTADOR 

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) 

Reunião do Conselho Geral de 5 de julho de 2022 

------------------------------ Ata n.º 2 ---------------------------- 

---Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 15H, reuniu na 

Sede da ANMP, em Coimbra, o Conselho Geral.-----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Estiveram presentes os membros do Conselho Geral constantes do Anexo I.------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Participaram na reunião Luísa Salgueiro, Presidente do Conselho Diretivo da ANMP, 

acompanhada dos Vice-Presidentes Rui Santos, Alfredo Monteiro,  Ribau Esteves, Hélder 

Sousa e Silva, Álvaro Araújo, e do Secretário-Geral da ANMP, Rui Solheiro. -----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Verificada a existência de quórum, o Presidente do Conselho Geral, Carlos Moedas, 

declarou aberta a reunião, tendo estruturado a ordem de trabalhos prevista, face à 

importância do Ponto 2, nos seguintes termos:------------------------------------------------------ 

Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião do Conselho Geral realizada no dia 04/05/2022.-  

Ponto 3 – Outros assuntos relevantes para o Poder Local. Participação da ANMP como 

Associado Honorário Coletivo na ACEC Associação Círculo de Estudos do Centralismo.--- 

Ponto 2 – Descentralização administrativa. Ponto da situação.--------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 1. Aprovação da ata da reunião do Conselho Geral realizada no dia 04/05/2022. 

(Anexo II) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---Colocada a votação, registou-se a aprovação por unanimidade. -----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3. Outros assuntos relevantes para o Poder Local. ACEC - Associação Círculo de 

Estudos do Centralismo. Participação da ANMP como Associado Honorário Coletivo. 

(Anexo III) -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---A Presidente do Conselho Diretivo, Luísa Salgueiro, informou que a Associação Círculo 

de Estudos do Centralismo (ACEC) é uma entidade que visa contribuir para fomentar e 

divulgar estudos sobre a organização político-administrativa do território, sob os pontos 

de vista complementares dos princípios de organização, em que se inserem estudos 

relativos ao centralismo e à subsidiariedade, e das formas de organização, em que se 

incluem estudos relativos a fenómenos da centralização e da descentralização, tomando 

esta por si mesma, como regionalização e municipalização, ou, em formas mitigadas, 

como delegação, deslocalização e desconcentração, ou tomando-a pelo seu antitético 

que é o centralismo e a centralização, em suas diversas formas e decorrências.-----------

--- Considerando os fins prosseguidos pela ACEC  o Conselho Diretivo deliberou propor 

ao Conselho Geral a participação da ANMP na mesma, como Associado Honorário 

Coletivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---Colocada a aludida participação a votação, registou-se a aprovação por unanimidade.- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2. Descentralização administrativa. Ponto da situação. (Anexo IV) ------------------

---Luísa Salgueiro, Presidente do Conselho Diretivo, apresentou um ponto de situação 

sobre as várias reuniões realizadas entre a ANMP e os membros do Governo, 

especialmente para tratar do processo de descentralização nos domínios da educação e 

da saúde, onde foram apresentadas e analisadas as preocupações colocadas pelos 

municípios, procurando-se enquadrar as melhores soluções para os constrangimentos 

identificados.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Na sequência dessas reuniões foi possível estabelecer um conjunto de compromissos 

no âmbito dos domínios referenciados, bem como outros transversais ao processo de 

descentralização, constando os mesmos de um projeto de Acordo (Anexo V) que a 

Presidente do Conselho Diretivo apresentou, nas suas linhas gerais, ao Conselho Geral.- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Sobre este ponto da ordem de trabalhos, intervieram neste ponto os seguintes 

elementos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Valongo; Pedro Ribeiro, 

Presidente da Câmara Municipal de Almeirim; Carlos Pinto de Sá, Presidente da Câmara 

Municipal de Évora; Paulo Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Baião; Ricardo 

Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Santarém; Inácio Esperança, Presidente 

da Câmara Municipal de Vila Viçosa; Júlia Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal 

de Mirandela; Vítor Proença, Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal; Alberto 

Machado, Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar; José Peixoto Lima, 

Presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto; Fernando Paulo Ferreira, 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira; André Rijo, Presidente da 

Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos; Anabela Freitas, Presidente da Câmara 

Municipal de Tomar; Sérgio Costa, Presidente da Câmara Municipal da Guarda; 

Francisco Jesus, Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra; Mário Jorge Nunes, 

Presidente da Câmara Municipal de Soure; Luís Antunes, Presidente da Câmara 

Municipal da Lousã; Jorge Vala, Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós; Paulo 

Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira; Luísa Salgueiro, 

Presidente do Conselho Diretivo; Carlos Moedas, Presidente do Conselho Geral.----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Embora com a manifestação de discordância por parte de alguns membros que 

reiteraram a sua oposição a este processo, uma expressiva maioria dos membros do 

Conselho Geral salientou a evolução havida, com as vantagens significativas para os 

municípios que resultam do projeto de acordo. ----------------------------------------------------- 

--- Tendo sido propostas algumas correções ao projeto de acordo, a Presidente do 

Conselho Diretivo, Luísa Salgueiro, assumiu o compromisso de concertar com o Governo 

as questões ainda em aberto, tendo em vista a apresentação ao Conselho Geral de uma 

versão final do documento. ------------------------------------------------------------------------------ 
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---Após as intervenções registadas, o Conselho Geral deliberou a realização de uma nova 

reunião deste Órgão, a realizar com brevidade, que terá como objetivo a análise da 

versão final do acordo a celebrar entre o Governo e a ANMP.-----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Antes do encerramento da reunião, o Presidente do Conselho Geral, Carlos Moedas, 

propôs ainda a realização de um Encontro Nacional de Autarcas a realizar no próximo 

dia 17 de setembro, proposta que foi aprovada pelo Conselho Geral.-------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ENCERRAMENTO: -------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Nada havendo mais a tratar, foi dada por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a 

presente ata, a qual vai ser assinada pelo Presidente do Conselho Geral e pelo 

Secretário-Geral da ANMP. -------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTA: Das intervenções realizadas encontra-se arquivada na Secretaria-Geral da ANMP 

cópia áudio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente do Conselho Geral 

 

 

Carlos Moedas 

_______________________________________________________________________ 

O Secretário-Geral 

 

 

Rui Solheiro 


