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Primeiras Palavras 

O conjunto de documentos reunido no presente volume constitui, na sua manifesta 

diversidade, uma resposta única aos inúmeros desafios que se apresentam ao Município do 

Barreiro. 

Nele, depositámos os traços de uma abordagem harmonizadora, densificadora e unitária da 

visão da autarquia sobre o concelho e das respostas que, particularmente do ponto de vista 

financeiro-patrimonial, construímos.  

Estas respostas, vemo-las aqui enquadradas num percurso e numa estratégia. Claramente 

definidas. Perfeitamente identificadas.  

O Orçamento Municipal de 2016 (como já, em certa medida, o de 2015) corporiza uma 

abordagem qualitativamente mais profunda das contas municipais e do seu impacto na 

atividade dos serviços, nas dinâmicas do concelho e na vida das populações.  

A uma mais profunda perceção das dificuldades, somamos hoje um melhor conhecimento de 

desafios, caminhos, soluções e oportunidades.  

Aspiramos a mais clareza. A mais diálogo. A mais troca de ideias. A mais participação.  

Trabalhamos por uma execução orçamental progressivamente mais atenta, mais exigente e 

mais participada. 

Uma execução orçamental que, num sentido amplo, traduza as linhas que, num esforço 

quotidiano e permanente, cozam num processo único as fases de construção, aprovação e 

execução orçamental.  

Permitindo que cada fase seja enriquecida pelos resultados e experiências obtidas na fase 

anterior, ao mesmo tempo que prepara e aponta à fase seguinte.  

Permitindo que plano de atividades, orçamento, cronograma financeiro de atividade, 

prestação de contas, informação escrita à assembleia municipal, discussão pública, sejam 

momentos de um processo único. 

Ao apresentarmos uma proposta de orçamento para 2016, é-nos impossível fugir (e não 

queríamos que fosse de outro modo) à teia de dados, ideias, propostas e elementos que 

intimamente o ligam ao projeto político incorporado na Constituição da República Portuguesa 

(CRP), ela mesma celebrando este ano o seu 40º aniversário. 

Procuramos dar corpo, diariamente, aos valores, princípios e projetos ínsitos na CRP. 

Aprofundando algumas das suas características centrais, interrogando o seu sentido, tentando 

perceber que respostas comporta para os problemas que hoje se nos apresentam ou 

aprendendo com alguns dos traços gerais da sua evolução bem como dos processos e das 

tensões que a marcaram.  
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Para lá das críticas, dos radicalismos, dos experimentalismos, a CRP assume-se como 

instrumento unificador, capaz de integrar numa experiência, num texto e num projeto de 

sentido comum, uma comunidade na qual se cruzam e equilibram experiências e perceções 

diferentes, ou mesmo antagónicas, do mundo. 

Mesmo hoje, ela continua a congregar afetos e filiações diferentes, interesses e identidades 

múltiplos, simultaneamente reforçando o sentido de comunidade e afirmando o cidadão na 

sua individualidade, construindo e defendendo direitos enquanto trabalha o consenso e 

procura dirimir o conflito.   

A CRP dá-nos um percurso comum. De transformação, de progresso, de justiça social e de 

democracia.  

Nela são inseparáveis as vertentes política, económica, social e cultural da democracia.  

Através dela ganham particular sentido algumas ideias que reputamos centrais, esforçando-

nos diariamente por incorporá-las na nossa ação e fazê-las transparecer nas nossas opções: 

A relevância da participação no processo de formação da decisão, no refreamento do ímpeto 

burocrático da administração e na sua democratização.  

A necessidade de aproximar a política e o poder dos seus verdadeiros titulares.  

O esforço que cabe a cada um de nós de ajudar a descodificar um mundo, para muitos, ainda 

inacessível, construindo uma administração mais aberta.  

A premência de apostar na informação, no diálogo, na troca de ideias, na formação de novas 

opiniões sobre novos temas e controvérsias.  

O caráter essencial do reforço da confiança dos cidadãos em si próprios e nas instituições. 

Acreditamos que quando perscrutamos sentidos e caminhos, quando interrogamos e 

procuramos compreender a vida e os seus contornos, quando assumimos responsabilidades, 

estamos também, no tempo que nos coube viver, a contribuir para afirmar “a decisão do povo 

português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos 

cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do 

estado de direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista, no respeito 

da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e 

mais fraterno.” 

Da mesma forma que acreditamos defender esta decisão quando, durante dois anos, 

assumimos lado a lado com trabalhadores e respetivas associações sindicais a luta contra a 

ingerência do Governo na autonomia das autarquias locais e em defesa de um horário de 

trabalho de 35 horas semanais. 
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O que levou a que, no passado dia 7 de outubro, o Tribunal Constitucional declarasse 

inconstitucionais as “normas que conferem aos membros do Governo responsáveis pelas áreas 

das finanças e da administração pública legitimidade para celebrar e assinar acordos coletivos 

de empregador público, no âmbito da administração autárquica (…) por violação do princípio 

da autonomia local, consagrado no artigo 6.º, n.º 1, da Constituição”. 

Trabalhamos para preparar diariamente o futuro. 
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I Parte 

 

 

1. A Situação Financeira dos Municípios Portugueses1 

As Autarquias Locais enfrentam hoje grandes dificuldades. 

Particularmente no que concerne aos seus níveis de financiamento e capacidade de gestão, 

elas foram, e continuam a ser, fortemente afetadas por anos de políticas recessivas, aos quais 

se somam alterações expressivas que, no seu conjunto, impedem o normal funcionamento das 

Autarquias Locais, cerceando e violando a autonomia local e colocando em causa o serviço que 

é prestado às populações. 

Em 2009, a receita global dos Municípios cifrava-se em 8.9 mil milhões de euros.  

Em 2014, esse valor contraía-se para os 7.3 mil milhões de euros, reposicionando-se em níveis 

de 2002. 

Esta brutal quebra das receitas municipais fez-se sentir quer nas transferências do Orçamento 

de Estado (de 2011 a 2014), quer nas cobranças de impostos que são receitas municipais (de 

2008 a 2012). 

O resultado destas medidas?  

a) Uma redução de 20% da despesa global das autarquias;  

b) Uma particular redução das despesas de investimento e de pessoal;  

c) Uma redução de 280%, no período 2001/2014, nas despesas de investimento das 

autarquias (de 3 500 milhões de euros para 900 milhões); 

d) Um crescimento das despesas com aquisição de bens e serviços externos de 17% do 

total da despesa em 2001, para mais de 28% em 2014, alimentada pelas obrigações 

permanentes de redução do número de trabalhadores e concomitante impossibilidade 

de contratação de novos recursos humanos;  

e) Uma redução na aquisição de bens de capital, a qual baixou de 47% para 16%. 

Trata-se de tendências extremamente preocupantes.  

O investimento municipal, designadamente, continua hoje a revelar um percurso descendente 

que não pode deixar de suscitar-nos as maiores preocupações.  

                                                           
1
 Dados fornecidos pela Associação de Nacional de Municípios Portugueses. 
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A manifesta redução das receitas municipais, desde logo quando cotejadas com as previstas 

aquando da aprovação da Lei das Finanças Locais, tornou evidente, entre outras medidas 

necessárias, a indispensabilidade da revogação da norma que prevê a eliminação do Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) como receita municipal. 

De fato, a eliminação proposta assentou – como hoje é claro – num erro do Governo sobre as 

projeções de crescimento do IMI, que assentaram numa comparação das receitas 

efetivamente cobradas de IMI, com a liquidação total (de todos os prédios urbanos a nível 

nacional), à taxa máxima de 0,5%. 

Ora, graças aos Municípios, a taxa média nacional de IMI é de 0,36%, e não de 0,5%. 

Mas não só o Governo errou na previsão do IMI como, paralelamente, errou na previsão do 

IMT. 

Em verdade, em 2014, o IMT registou um considerável aumento de cerca de 13%, isto apesar 

de continuar muito longe dos valores anteriores a 2009.  

Aumento confirmado pelo 1º semestre de 2015, onde o seu crescimento se fixou perto dos 

41% relativamente ao ano anterior. 

Mas aos erros iniciais de previsão do IMI, somados ao erro sobre a evolução do IMT, devemos 

ainda somar o erro acalentado no Orçamento de Estado para 2015 sobre a previsão de 

crescimento de IMI para este ano.  

O IMI, cuja previsão orçamental de aumento em 2015 se cifrava nos 20%, está, de acordo com 

os valores de cobrança de junho, a aumentar apenas 2%. 

Os dados disponíveis não deixam quaisquer dúvidas sobre a impossibilidade, num quadro de 

equilíbrio das finanças das autarquias, de eliminar o IMT enquanto receita municipal 

compensando-o com uma hipotética subida do IMI. 

Os Municípios Portugueses, ao longo dos últimos anos, têm dado um contributo substancial e 

decisivo para o equilíbrio das contas públicas.  

Proporcionalmente, aliás, eles contam-se entre as entidades públicas que mais têm 

contribuído para o esforço de consolidação orçamental.  

No seu conjunto, eles permitiram a existência de um superavit municipal, contrastante com o 

deficit contínuo da Administração Central.  

De igual modo, lograram reduzir substancialmente a sua dívida total, afastando-se da 

tendência de agravamento continuado da dívida total do Estado. 

De fato, se num primeiro momento a dívida total do Estado Português aumentou devido ao 

empréstimo de 78 mil milhões de euros decorrente do “Memorando de Entendimento” com o 

FMI, BCE e EU, verifica-se que, mesmo numa segunda fase, ela continuou sempre a aumentar, 
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atingindo atualmente os 230 mil milhões de euros e representando cerca de 135% do PIB 

português. 

Tudo isto sem que aos Municípios tenha sido permitido utilizar qualquer parcela daqueles 78 

mil milhões para processos de consolidação financeira ou quaisquer outros. 

A dívida bruta municipal diminuiu 31% entre 2010 e 2014, transitando de 8.6 mil milhões de 

euros para 5.9 mil milhões.  

Esta redução representou um esforço total de 2.7 mil milhões de euros. 

De igual forma, a dívida bruta agregada (incluindo as empresas municipais) diminuiu 34% num 

período idêntico.  

Aliás, só o Sector Empresarial Local reduziu a sua dívida em 71% neste período, trazendo-a de 

1 400 milhões para apenas 400 milhões. 

Ainda neste quadro, constata-se que, no seu conjunto, os Municípios estão muito abaixo do 

limite global de endividamento bruto, utilizando apenas cerca de 65% da margem disponível. 

Também muito positivo é o aumento do rigor do grau de execução orçamental dos Municípios, 

que passou de 62% em 2011 para 79% em 2014. 

A responsabilidade municipal pela dívida pública é, atualmente, de cerca de 2% do total.  

A da Administração Central ascende a 95%.  

A da Administração Regional cifra-se nos 3%. 

Ao arrepio das tendências registadas na Europa, a relação existente entre o total das receitas 

municipais e a receita global do Orçamento do Estado fixa-se, entre nós, abaixo dos 9%.  

Ainda assim, há muito que os Municípios se substituem ao Estado na realização de funções 

fundamentais. 

É fundamental repor a capacidade financeira dos Municípios e trabalhar no sentido de uma 

equilibrada e justa repartição dos recursos públicos nos termos preconizados pela 

Constituição.  

A aplicação da LFL tem sido repetidamente falseada, desde logo pela inclusão de normas-

travão (artº. 35º da LFL) que, na prática, obstam à redistribuição pelos Municípios dos 

excedentes resultantes do mesmo artº. 35º. 

Por outro lado, e na esteira do que já antes se disse, é imprescindível conhecer a realidade 

existente e as consequências da eliminação do IMT para os cidadãos e contribuintes. 

Desde logo porquanto o que o Governo pretende é a substituição do atual IMT, enquanto 

receita municipal, pelo Imposto de Selo, este como receita governamental.  
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Ora, o que à primeira vista poderia surgir como uma redução da carga fiscal sobre os 

contribuintes (via eliminação do IMT), representa tão-somente uma transferência de receita 

dos Municípios (diminuindo-a) para a Administração Central (aumentando-a). 

Mais uma vez, trata-se de beneficiar a receita do Orçamento de Estado através de receitas 

municipais, contando que, depois (e é isso que o erro do Governo na avaliação do IMI 

pressupõe), os Municípios “compensarão” essa perda de receita através da maximização dos 

impostos e das taxas e tarifas que são receitas municipais. 

Esta, como é bom de ver, não é uma alternativa credível.  

Não é viável, no quadro atual, eliminar o IMT, como receita municipal, nos termos propostos. 

Isto da mesma forma que é de rejeitar qualquer aumento da carga fiscal sobre as famílias. 

Tenhamos em conta, por exemplo, que se a taxa média nacional de IMI aplicada pelos 

Municípios transitasse dos atuais 0,36%, para a taxa máxima de 0,5%, tal acarretaria um 

aumento de quase 50% no IMI a pagar pelas famílias. 

Isso mesmo, aliás, considerou em março transato o Congresso da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses quando, por ampla maioria, deliberou a fixação das taxas de IMI entre 

os 0,3% e 0,4% do valor patrimonial do prédio urbano. 

A estas medidas, cuja implementação se faz sentir, outras se somam com igual premência:  

A necessidade de a A.T. dar a conhecer aos Municípios, anualmente, os valores em que se 

baseou para o cálculo da Derrama. 

A reposição da taxa reduzida de IVA para o exercício de funções de especial interesse público, 

nomeadamente, nos casos da iluminação pública e das refeições e transportes escolares. 

A revisão de um conjunto de diplomas legais entre os quais se contam o Regime Jurídico da 

Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, os normativos relativos à contratação e 

gestão de recursos humanos e os regimes aplicáveis à organização dos serviços e ao pessoal 

dirigente. 

E, muito naturalmente, a revisão global da Lei de Finanças Locais, transformando-a num 

instrumento efetivo de construção e consolidação da capacidade financeira dos Municípios, e 

de garantia de uma equilibrada e justa repartição dos recursos públicos. 

 

2. A Situação Financeira dos Municípios Portugueses – Alguns Mapas 

 

Mapa resumo dos Impostos Municipais para os anos 2007 a 2014 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

IMI 977.068.
213,0 

1.059.86
9.980,3 

1.020.05
7.698,7 

1.080.21
9.387,7 

1.140.15
0.207,9 

1.138.90
7.296,2 

1.290.40
8.266,0 

1.412.27
8.380,3 
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IMT 885 115 
636,5 

748 234 
500,9 

594 696 
157,9 

619 659 
497,0 

466 023 
247,0 

368 537 
546,5 

412 966 
556,5 

462 060 
856,1 

IUC 135 752 
369,1 

146 680 
736,0 

157 536 
283,8 

166 941 
960,4 

181 055 
432,6 

203 788 
897,1 

266 568 
270,6 

249 189 
677,2 

Derr
ama 

306 709 
600,1 

256 685 
909,3 

316 861 
543,4 

266 806 
442,7 

250 291 
320,9 

259 236 
572,2 

210 355 
982,1 

212 917 
777,6 

Total 2 304 
645 

818,7 

2 211 471 
126,6 

2 089 151 
683,7 

2 133 627 
287,9 

2 037 520 
208,5 

1 970 470 
312,1 

2 180 299 
075,2 

2 336 446 
691,2 

 
 
 
 

Mapa resumo dos Impostos Municipais para os anos 2007 a 2014 
 Δ % 

2006/ 
2007 

Δ % 
2007/ 
2008 

Δ % 
2008/ 
2009 

Δ % 
2009/ 
2010 

Δ % 
2010/ 
2011 

Δ % 
2011/ 
2012 

Δ % 
2012/ 
2013 

Δ % 
2013/ 
2014 

Δ % 
2007/ 
2014 

IMI 11,8% 8,5% -3,8% 5,9% 5,5% -0,1% 13,3% 9,4% 44,5% 

IMT 37,9% -15,5% -20,5% 4,2% -24,8% -20,9% 12,1% 11,9% -47,8% 

IUC 7,9% 8,1% 7,4% 6,0% 8,5% 12,6% 30,8% -6,5% 83,6% 

Derrama 9,9% -16,3% 23,4% -15,8% -6,2% 3,6% -18,9% 1,2% -30,6% 

Total 20,0% -4,0% -5,5% 2,1% -4,5% -3,3% 10,6% 7,2% 1,4% 
 

 

3. O Estudo DGAL/Universidade do Minho Sobre Receitas Municipais2 

Durante o ano de 2014, a Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL) solicitou à Universidade 

do Minho (UM) um estudo sobre “receitas municipais”. 

Num sentido lato, este estudo pretendia identificar as componentes de composição da receita 

municipal, a sua evolução e tendências e, bem assim, se tal receita municipal era, ou não, de 

molde a responder às necessidades de financiamento das autarquias locais, desde logo tendo 

em conta o seu quadro legal de competências e as suas necessidades particulares. 

Aliás, ainda em jeito de abertura, lê-se no documento que “Embora a dívida dos governos 

locais tenha pouca expressão na dívida pública total (2,3% em 2013, de acordo com a primeira 

notificação de 2015 relativa ao Procedimento dos Défices Excessivos), alguns municípios estão 

altamente endividados e em situação de rutura financeira, sendo importante analisar se os 

municípios dispõem de recursos financeiros suficientes para o exercício das suas funções.” 

Entrados na análise propriamente dita, o estudo começa por constatar que “O alargamento 

significativo das atribuições e competências das autarquias em resultado da crescente 

descentralização de funções colocou pressão adicional sobre os orçamentos municipais, em 

                                                           
2
 Todas as citações utilizadas na presente parte do documento (todas entre aspas) são retiradas das 

versões disponibilizadas do Estudo da Universidade do Minho sobre Receitas Municipais, encomendado 
pela DGAL. 
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particular em municípios com maior dificuldade em angariar receitas próprias, em virtude do 

seu perfil económico e demográfico.” 

Mais adiante, e considerando o quadro recessivo dos últimos anos, diz: “Tendo a queda nas 

despesas municipais desde 2009 sido superior à queda nas receitas efetivas, estas últimas 

passaram a financiar uma maior percentagem das despesas (de 87% em 2009, para 98% em 

2012, 91% em 2013 e 96% em 2014). Portanto, houve um menor recurso a receitas de passivos 

financeiros (empréstimos), o que contribuiu para reduzir consideravelmente o endividamento 

municipal.” 

Situação esta a que, inicialmente, tínhamos já feito referência mas que, agora, surge com 

renovada acuidade: “É também notória a diminuição do nível médio de endividamento dos 

municípios de 2011 para 2014, passando este de 1,73 para 1.   

Conforme pode ver visto, em 2013, 90 municípios tinham um rácio de endividamento superior 

ao limite legal, sendo este superior a 2,25 em 47 casos. Apesar da correção de situações de 

endividamento excessivo constituir um desafio difícil de ultrapassar num contexto de redução 

das transferências do Estado e de diminuição das receitas fiscais, em 2014, houve 24 

municípios que conseguiram fazê-lo.” 

Daí que a UM se proponha: “Dada a diversidade de realidades relativamente às características 

dos municípios (escala, urbanização, sazonalidade, localização, etc.) e à situação financeira dos 

mesmos, é importante aferir se o excessivo endividamento de alguns municípios resulta das 

suas características específicas, que oneram a despesa ou restringem a capacidade de geração 

de receita, de subfinanciamento por parte da administração central, ou de uma gestão 

financeira descuidada que recorreu em demasia ao endividamento como forma de manter um 

nível insustentável de despesas.” 

Assim, o documento da UM começa por considerar que "A independência financeira pode ser 

definida como a capacidade de gerar recursos próprios, sem ter que depender do 

financiamento de outras entidades para desenvolver atividades e prestar serviços, i.e., a 

faculdade de não precisar (ou precisar em grau reduzido) de recursos fornecidos por outras 

entidades. Assim, considera-se que existe independência financeira quando as receitas 

próprias representam, pelo menos, 50% das receitas totais, sendo que as receitas próprias são 

as receitas totais municipais deduzidas das transferências obtidas e dos passivos financeiros. 

Assume particular importância nas receitas próprias, a componente fiscal, ou seja, os impostos 

locais (designadamente, IMI, IMT e Derrama) e taxas, assim como as receitas provenientes da 

venda de bens e serviços correntes.”  
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Para, de seguida, nos dizer que “O total de receitas próprias dos municípios portugueses 

apenas esteve acima do limiar de 50% da receita total de 2005 a 2008, 2012 e em 2014, pelo 

que, em termos agregados, a independência financeira não foi assegurada na maioria dos anos 

considerados.  

Assim, os municípios portugueses, apesar de autónomos, não são, em geral, financeiramente 

independentes, sobretudo os de menor dimensão. O grau médio de independência financeira 

para a totalidade dos municípios portugueses, entre 2000 e 2014 variou entre um mínimo de 

26,4% em 2002 e um máximo de 40% em 2014.” 

Ora, “Estes dados apontam para a vulnerabilidade financeira dos municípios de menor 

dimensão, ou seja, as receitas próprias dos municípios pequenos, em média, não chegam a um 

quarto da sua receita total, e as dos médios não chegam a metade, o que significa que estas 

entidades dependem largamente das transferências da Administração Central para 

desenvolver grande parte das suas atividades, nomeadamente as que se relacionam com 

investimentos.” 

Pelo que “Todo este contexto, adicionado a um endividamento crónico de alguns municípios, 

tem conduzido a situações de rutura, obrigando a Administração Central ao lançamento de 

vários programas de apoio financeiro aos municípios, entre os quais se destacam o Programa 

de Apoio à Economia Local (PAEL – Lei n.º 43/2012) e o Fundo de Apoio Municipal (FAM – Lei 

n.º 53/2014)3. Ambos visam o apoio à recuperação financeira dos municípios, traduzindo-se 

em linhas de crédito que permitem pagar dívidas mais urgentes no curto prazo e em atraso, 

transformando-as em dívida de médio e longo prazo à Administração Central e com condições 

eventualmente mais favoráveis que o crédito bancário, do qual muitos municípios se viram 

privados por incapacidade financeira e pelas restrições impostas ao endividamento.” 

Coloca-se assim, de forma clara, a questão do subfinanciamento da administração local. Tema 

que o documento em análise continua a aprofundar. 

Nele lê-se que “A receita real dos municípios portugueses, que totalizou 7.336 M€  (milhões de 

euros) em 2014, está pouco acima do total de 2000 (7.290,8 M€)  e  abaixo do valor registado 

em qualquer outro ano do século XXI. Com efeito, após uma tendência de crescimento de 

 2000  a  2009,  ano  em  que  atingiu  o  seu  mais  alto  valor  (8.912,4  M€),  a  receita 

 real total dos municípios tem diminuído ano após ano. Para essa redução da receita municipal 

                                                           
3
 Vale a pena considerar que o FAM, por exemplo, é suportado pelos Municípios. No caso do Barreiro, a 

nossa contribuição para o FAM corresponde a € 250.000,00/ano por um período de 7 anos, atingindo o 
valor total de € 1.750.000,00 que, naturalmente, não é canalizado para investimento ou para fazer face 
às necessidades do concelho e das suas populações. 
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contribuíram a crise económica, que levou a uma quebra das receitas próprias (com destaque 

para as de caracter fiscal) de 2008 a 2012, e a redução das transferências do Estado para os 

municípios a partir de 2011, a fim de melhorar as contas públicas portuguesas e cumprir os 

objetivos traçados no Programa de Assistência Económicas e Financeira (PAEF), vigente entre 

maio de 2011 e abril de 2014.” 

Já uma análise segmentada às componentes da receita acaba por concluir: “A queda nas 

receitas fiscais após 2007, ano em que atingiram o seu valor máximo (3.184 M€),  aconteceu 

 num  contexto  em  que  as  receitas  do  IMI  subiram  em  todos  os  anos,   exceto em 2009, 

 passando  de  cerca  de  750  M€  em  2002  para  1.467  M€  em  2014. No entanto, até 2012, 

esse aumento da receita do IMI não foi suficiente para compensar  a  queda  de  600  M€  nas 

 receitas  do  IMT  entre  2007  e  2013  (uma  queda   acumulada de 61%), e as quedas 

também verificadas nas receitas da derrama e das outras receitas fiscais (exceto o IUC). Com a 

estabilização da receita do IMT em 2013 e subida em 2014, acumulada com um crescimento 

ainda maior da receita do IMI, a receita fiscal aumentou em 2013 e 2014.” 

Paralelamente e sem surpresas, a uma queda das receitas associou-se uma queda da despesa. 

Esta, “Após ter registado os valores mais altos em 2008  e  2009  (8.465  M€  e  9.041  M€, 

respetivamente), a despesa real dos municípios portugueses tem descido todos os  anos, 

 atingindo  em  2014  o  valor  mais  baixo  deste  século  (7.210  M€).  A  queda acumulada na 

despesa real de 2009 a 2014 foi de cerca de 20%. Para esta, contribuíram sobretudo a 

diminuição da despesa de investimento e da despesa de pessoal (através de cortes nos salários 

dos funcionários públicos desde 2011 e de redução do número de efetivos).” 

Salientando também o documento da UM que “A  queda  nas  despesas  de  capital  é, 

 sobretudo,  resultado  da  forte   diminuição  das  despesas  de  investimento,  que  passaram 

 de  3.452,1  M€  em  2001  para   911,6  M€  em  2014, uma queda acumulada de 278%. 

Embora se possam ter verificado alguns exageros no passado, uma quebra tão drástica no 

investimento municipal pode colocar em causa a realização de investimentos que ainda sejam 

necessários.” 
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4. O XXII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses4 

 

 

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) debruçou-se, de forma aprofundada 

e ao longo do seu congresso realizado em 2015, sobre o tema das finanças municipais. 

No âmbito do congresso, e recolhendo uma ampla maioria de votos representativos de todo o 

espetro político, a ANMP aprovou um documento sobre o tema que importa, pela atualidade, 

abrangência, clareza e representatividade, considerar em vários dos seus pontos. 

Começando pelo IMI, ele aborda o seu impacto, evolução e relação com outros impostos. 

Lê-se: “Os valores da liquidação e cobrança de IMI têm assumido crescente importância no 

plano das Finanças Locais, quer pelo seu valor absoluto, quer pelas consignações de receitas 

de que têm sido alvo, por parte do Governo, na sequência da aprovação e aplicação da atual 

Lei de Finanças Locais e dos últimos Orçamentos de Estado. Tendo o Governo decidido 

promover, em 2013, uma operação de reavaliação geral dos prédios urbanos anteriores a 2005 

(e ainda avaliados sem aplicação das regras do CIMI), foi entregue à ANMP uma previsão (da 

Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais) que apontava para um aumento previsível de 703 

milhões de euros de cobrança (só por via dos prédios reavaliados). Desde logo, a ANMP 

alertou para o irrealismo de tal previsão, que nunca iria poder chegar sequer aos 300 milhões 

de euros. Porém, o Governo foi insistindo com a sua previsão e, com base nela, construiu um 

cenário que levou à elaboração da nova LFL (73/2013), introduzindo a eliminação da Derrama 

                                                           
4
 Todas as citações constantes da presente parte (todas entre aspas) são retiradas dos documentos 

aprovados no XXII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
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e do IMT (por conta do aumento do IMI…). Os sucessivos alertas da ANMP, sobre o evidente 

erro da previsão do Governo, acabou por levar a que este viesse a desistir da eliminação da 

Derrama e que estabelecesse um regime faseado de extinção do IMT, a começar em 2016 e 

até 2018. Acabou por se verificar que, dos previstos (pelo Governo) 703 milhões de euros de 

crescimento de IMI, apenas foi registado um aumento global de 154 milhões (incluindo não só 

os prédios reavaliados, mas todos os prédios urbanos). Isto com a agravante de, em diversos 

Municípios (predominantemente das Áreas Metropolitanas) a receita de IMI se ter reduzido, 

ao inverso do que o Governo previra…. Evidencia-se assim que o crescimento global do IMI 

acabou por ser praticamente o que seria normal, tendo em conta os prédios urbanos que 

terminavam as suas isenções normais e passam a contar para a receita global, bem como a 

inscrição de novos prédios. Ressalta evidente daqui que não é possível invocar o crescimento 

do IMI para justificar a eliminação do IMT, tal como não se justifica, a nenhum título, a 

consignação, introduzida no Orçamento de Estado, de um tal aumento residual.” 

Seguidamente, retém-se no tema da consignação de receitas. Matéria preocupante, até pelo 

tratamento que sucessivas medidas legislativas lhe vêm dando, consubstanciando uma 

violação dos princípios constantes da LFL e, bem assim, uma intromissão injustificada na 

autonomia de gestão das autarquias. 

A afirmação é, a este título, clara: “Os últimos Orçamentos de Estado introduziram uma 

perigosa prática que não é aceitável por violar claramente a autonomia financeira dos 

Municípios e impede a sua gestão adequada aos interesses das populações. Tendo começado 

por consignar receitas provenientes dos aumentos de IMI decorrentes da reavaliação de 

prédios urbanos, as violações do princípio da não consignação (estabelecido na própria LFL 

73/2013) vieram sendo ampliadas e estendidas, agora também às transferências do 

Orçamento de Estado e ainda às receitas de venda de água e saneamento. Esta prática, 

violadora de princípios base da gestão autárquica, será combatida pela ANMP e pelos 

Municípios e deverá ser abandonada pelo Governo.” 

Naturalmente, a ANMP não deixa de deter-se na oposição manifesta entre os condicionalismos 

a que a administração local vem estando sujeita e os resultados positivos que, ainda assim, 

vem continuamente alcançando. 

Resultados que, para mais, a colocam num plano bem diverso daquele em que se encontra a 

administração central. 

“O esforço tremendo que tem sido desenvolvido pelos Municípios nos últimos anos levou a 

que estes se transformassem em “campeões” do combate ao défice público (atingindo mesmo 
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“superavits” que são utilizados pelo Governo para diminuir o “seu” próprio défice) e da 

diminuição do endividamento e dos pagamentos em atraso. Os quadros seguintes evidenciam 

o que tem sido a gestão financeira municipal nos últimos anos: 

Saldo Global 
Administrações 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

Públicas (AP) - 
M€ 

      

Administração 
Central 

-13 311 -12 183 -6 210 -7 932 -8 426 -7 467 

Administração 
Regional 

-147 -131 -12 -290 -837 -420 

Administração 
Local 

-651 66 209 648 -63 393 

Segurança 
Social 

579 689 429 413 479 419 
 

Total AP -13 530 -11 559 -5 584 -7 161 -8 847 -7 075 
 

Responsabilidade 
pelo Saldo das 

AP 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

Administração 
Central 

98% 105% 111% 111% 95% 106% 

Administração 
Local 

5% -1% -4% -9% 1% -6% 
 

 
 

Dívida Bruta - 
M€ 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total das 
Administrações 

Públicas (AP) 

141 055 173 063 195 690 211 784 219 225 223 148 

Administração 
Local (AL) 

5 859 6 078 5 931 5 194 5 166 5 139 

Peso da dívida 
da AL no total 

das AP 

4,2% 3,5% 3,0% 2,5% 2,4% 2,3% 
 

 
Esta prática dos Municípios, que têm o “melhor comportamento” de todos os subsetores do 

Setor Público Administrativo, contrasta com o enorme aumento da dívida do Estado, nos 

últimos anos. A gestão municipal justifica pois uma alteração significativa do comportamento 

do Governo, no que se refere à violação constante da autonomia do Poder Local e à 

introdução sistemática de mecanismos que condicionam e atrapalham a gestão autárquica.” 

Deste conjunto de factos que, ao longo de 35 anos, têm vindo a empobrecer a autonomia 

financeira dos Municípios, a ANMP destaca como principais tendências: 

“• Progressiva destruição da autonomia do Poder Local, constitucionalmente consagrada; 
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• Restrições cada vez mais complexas e injustificadas à gestão autárquica; 

• Redução progressiva do peso do financiamento dos Municípios pelo Orçamento de Estado (o 

qual deveria conduzir à correção de assimetrias); 

• Insustentável intenção legislativa (em vigor) de eliminar o IMT, como receita municipal; 

• Dois pesos e duas medidas utilizados para o cálculo dos adicionais ao IUC, introduzidos pelo 

Governo; 

• Degradação da cobrança de Derrama e suspeições em torno da transferência da respetiva 

receita para ao Municípios; 

• Progressivo aumento do número de situações e montantes de receitas municipais cativadas, 

em violação do princípio da não consignação; 

• Necessidade (e justiça!) de que sejam tomadas medidas que invertam estas tendências, até 

tendo em conta os resultados do esforço dos Municípios para a diminuição do défice do 

Estado, para a diminuição da sua dívida total e dos pagamentos em atraso.” 

O congresso da ANMP debruçou-se de forma particularmente aprofundada sobre o texto, 

conteúdo e consequências da Lei das Finanças Locais, assumindo que esta “em nada veio 

corrigir as carências e deficiências anteriormente detetadas, “desde logo porque, à partida, 

diminuiu a percentagem de participação dos Municípios nos 3 impostos de referência – IRS, 

IRC e IVA.” 

Para mais, “e como já vinha sucedendo com a anterior Lei 2/2007, a aplicação do montante 

global a distribuir aos Municípios tem vindo a ser completamente desvirtuada pela utilização 

do “mecanismo de travão” dos aumentos máximos em relação ao ano anterior (5%), do que 

resultou, no caso de 2015, que, para um aumento global dos 3 impostos de referencia 

(IRS+IRC+IVA) superior a 17%, a aplicação aos Municípios acabou por se traduzir em …mais 

4,9% !...” 

Face a este estado de coisas, é a ANMP que afirma continuar a “verificar-se aquilo que a ANMP 

vem repetindo desde 2006, em relação, desde logo, à Lei 2/2007, e agora a esta nova lei. Há 

um conjunto de Municípios (em geral com atividade turística relevante), na sua maioria do 

litoral algarvio, mas também de outras regiões do continente e da Madeira, que têm, desde 

2007, vindo a sofrer sucessivas reduções anuais de 5% das transferências do O.E., o que vem 

inviabilizando cada vez mais a sua atividade (até porque são os mesmos que tiveram uma 

enorme redução de IMT e acumularam com o quase nulo acesso a fundos comunitários, por 

terem deixado de ser “região de convergência”). 
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Quer a conjugação destes factos dizer que o montante global de transferências do Orçamento 

de Estado para os Municípios, que deveria servir para a correção de assimetrias regionais, não 

tem cumprido a sua função primordial.”  

Circunstancialismo este ao qual acresce o fato de “a aplicação do “mecanismo de travão” de 

5% tem levado a que os critérios de distribuição (entre os Municípios), pura e simplesmente 

não funcionem, chegando-se ao ponto (ridículo, se não fosse a sua gravidade) de nem os 

valores dos indicadores de cálculo serem entregues à Assembleia da República, nem à ANMP, 

sem que os “deputados da nação” consigam do Governo o cumprimento da Lei, exigindo tal 

informação obrigatória!” 

Perante este estado de coisas no que toca à situação da receita, e tendo em conta as suas 

principais tendências de evolução, a ANMP sugere: “Após a avaliação geral dos prédios 

urbanos aos quais não estava ainda aplicado o Código do IMI, a receita deste imposto tende a 

estabilizar, sendo de esperar apenas os aumentos provenientes da entrada de novos prédios 

para a matriz, (em resultado de novas construções) e do fim de períodos de isenção. 

Nesta situação, a ANMP continua a defender a extinção da taxa máxima de 0,5%, devendo o 

intervalo de aplicação situar-se entre 0,2% e 0,4%. 

Tenha-se em conta que a taxa de 0,5% significa para o contribuinte 25% a mais do que a taxa 

de 0,4%, o que nem sempre é compreendido. 

Esta medida justifica-se, tendo em conta a violência fiscal que a taxa de 0,5% significa para os 

contribuintes, o que leva a que apenas um reduzido número de Municípios a estejam a aplicar, 

sendo que a maioria destes apenas o faz por tal ser obrigado por lei (ou do PAEL, ou do FAM).” 

Neste quadro, de contração permanente da receita, não deixa efetivamente de ser 

extraordinário que os Municípios, mercê de um esforço permanente, tenham “nestes últimos 

anos, conduzido a Administração Local à posição de único contribuinte em “superavit” para o 

combate ao défice do Estado português. 

Regista-se a redução do endividamento total dos Municípios em cerca de 30%, bem como a 

diminuição do montante de pagamentos em atraso em mais de 70%.” 

Seguidamente, o documento da ANMP aborda o tema do PAEL, enquadrando-o no tempo, 

avaliando as condições da sua execução, e olhando sobre os seus impactos atuais nas contas 

dos municípios:  

“O Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) foi lançado tendo em vista a eliminação ou 

diminuição significativa dos pagamentos em atraso, através da consolidação da dívida, em 

empréstimos de médio e longo prazos. 



 

19 

O PAEL foi aprovado em 2012, sendo aplicável a pagamentos em atraso registados até 31 de 

março daquele ano. Era suposto que os empréstimos para o efeito e os pagamentos aos 

fornecedores tivessem lugar antes do final do mesmo. 

Porém, uma incompreensível teia burocrática e administrativa acompanhou a aprovação e 

implementação do PAEL. Tal levou a que muitos Municípios só viessem a assinar contratos já 

no ano seguinte e que os pagamentos só viessem a ter lugar em 2013, vindo mesmo, nalguns 

casos a arrastar-se para 2014. Esta demora veio a constituir-se como um atraso suplementar 

de quase mais um ano para os fornecedores! 

Para além desta gravosa situação na aplicação dum Programa que se pretendia leve e expedito 

na sua concretização, a demora havida provocou novas situações de desequilíbrio e injustiça 

relativa entre Municípios e em relação às populações respetivas. 

Isto porque o PAEL veio obrigar a um aumento para a taxa máxima de IMI aplicável. Ora, os 

Municípios que conseguiram ter contratos assinados até ao final do 2012, ficaram obrigados a 

uma taxa máxima de 0,4%. Porém, os que só vieram a ter contratos em 2013, ficaram 

obrigados a uma taxa de 0,5%. 

Esta situação de flagrante desequilíbrio e injustiça nunca veio a ser corrigida.  

Registe-se, contudo, que apesar destes problemas, o PAEL veio, embora tardiamente, a ter um 

impacto positivo na diminuição do volume de pagamentos em atraso.  

As taxas aplicáveis dos empréstimos decorrentes do PAEL foram, à época, taxas interessantes. 

Porém a posterior diminuição das taxas de juro tem vindo a justificar que diversos Municípios 

tenham vindo a procurar pagar o valor em dívida ao PAEL, “substituindo-o” por outros 

empréstimos em melhores condições de mercado. 

A ANMP considera necessário que os Municípios envolvidos acertem com o Governo a revisão 

das condições contratuais do PAEL, tendo em conta a evolução das suas contas, nos casos em 

que estas tenham melhorado significativamente, tendo em vista, nomeadamente, a correção 

da aplicação da taxa máxima de IMI, muito penalizador para as populações.” 

É amplamente conhecida a forma como, há muito tempo e com contornos diversos – até 

adaptados às várias realidades locais -, os Municípios vêm assumindo competências da 

administração central, com isto desviando verbas da execução das suas competências 

próprias. 

Di-lo a ANMP: “Os Municípios vêm, com especial enfase a partir de 2009, a ver-se obrigados a 

assumir cada vez mais competências concretas que não lhes pertencem, em substituição ao 

Governo e à Administração Central. 
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Estas situações derivam da profunda crise social gerada pelas reduções no funcionamento dos 

serviços públicos centrais (ou desconcentrados da Administração Central), reduzindo 

sucessivamente as prestações sociais de apoio às populações. Os Municípios, face à sua 

proximidade às pessoas e às famílias, não podem ficar indiferentes aos dramas sociais criados. 

Os Municípios têm mesmo criado, voluntária ou involuntariamente, um verdadeiro “tampão 

social” que tem porventura evitado, quer consequências ainda mais dramáticas para as 

pessoas, quer uma ainda maior revolta social, com consequências para a segurança pública e 

para as instituições, pela falta na qualidade e na intensidade das suas prestações. 

O exercício de tais competências pelos Municípios não deixa de correr o risco de vir a ser 

questionado e eventualmente sancionado pelo Tribunal de Contas e outros serviços de 

inquisição a nível central.  

Os custos suportados pelos Municípios no exercício de tais competências têm vindo a assumir 

valores de centenas de milhões de euros anuais. Estes valores correspondem simultaneamente 

a competências municipais que deixam de ser exercidas, bem como a pagamentos que ficam 

em atraso e dívidas que aumentam.” 

Muitas destas medidas em concreto, bem como o seu conjunto, representam intromissões 

inaceitáveis e absolutamente injustificadas na autonomia do Poder Local. 

Intromissões que, direta ou indiretamente, coartam a sua capacidade de resposta, o seu poder 

de organização e autogoverno, a sua capacidade para corresponder às necessidades das 

populações que, efetivamente, servem. 

“É absolutamente necessário proceder à progressiva redução e mesmo anulação dos 

instrumentos redutores da autonomia da gestão municipal, atualmente inseridos na LFL, mas 

também, entretanto, dispersos por outros diplomas, nomeadamente em leis do Orçamento do 

Estado. 

Estas medidas incidem, antes de mais, sobre a gestão financeira. Como já ficou anteriormente 

indiciado, haverá que reduzir / eliminar os instrumentos viabilizadores de consignações, 

cativações e retenções múltiplas de receitas. Em paralelo, terá de ser assegurado o fim da 

aplicação da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso aos Municípios, substituindo-a, 

enquanto instrumento de gestão de tesouraria, por medidas de verdadeira gestão orçamental. 

E m matéria de gestão administrativa, haverá que simplificar e abreviar os insuportáveis prazos 

e procedimentos necessários à concretização das deliberações dos órgãos autárquicos, 

nomeadamente em matéria concursal. 

No que se refere à gestão de recursos humanos, é absolutamente indispensável a devolução 

aos Municípios da sua capacidade de organizar os serviços respetivos e adequar os seus 
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recursos humanos e número de dirigentes à realidade de cada autarquia, eliminando limites 

absurdos e mesmo disparatados.” 

Mas, como o congresso da ANMP bem sugere, não se trata apenas de intervir sobre a Lei das 

Finanças Locais, importando deitar mão à própria imagem que se vem construindo da 

administração local, ela mesma um elemento influenciador de relações, perceções e 

conceções desadequadas. 

A este título diz-se: “Matéria outra que implica alteração profunda é a que se refere à 

mentalidade instalada na Administração Central e propalada para a opinião publicada (e às 

atitudes consequentes), de que os Municípios são um “mal a tolerar” e um “sorvedouro de 

dinheiros públicos”, pelo que seria desejável substitui-los por “serviços desconcentrados” da 

Administração Central, conduzindo a que, na prática, acabem muito frequentemente por ser 

tratados como se tal fossem. É necessário reforçar o entendimento com base constitucional e 

democrática, de que os Municípios são autónomos e exercem funções de proximidade 

indispensáveis às populações que elegeram os seus órgãos, bem como que as transferências 

do Orçamento de Estado para as autarquias não são “subsídios ou despesas de beneficência”, 

mas recursos indeclináveis para alocação à melhoria da qualidade de vida, através dos serviços 

prestados às pessoas, às populações e aos agentes económicos e sociais, exigindo-se pois a 

aplicação objetiva do princípio da justa repartição dos recursos públicos.” 

Destarte, é visando a reposição do nível de financiamento adequado ao cumprimento das 

competências municipais, desde logo recuperando níveis que foram arrasados nos últimos 

anos, que a ANMP avança com um conjunto de medidas que se revela útil ter em conta: 

“Revisão da forma de cálculo do montante global das transferências do Orçamento de Estado, 

alargando o leque dos impostos de referencia e o peso da participação municipal; 

Contratualização com a Administração Central do exercício de funções e ações que os 

Municípios vêm desempenhando além das suas competências, assegurando-se a transferência 

dos correspondentes meios financeiros;  

Preparação de eventuais transferências de novas competências para os Municípios, através de 

contratos-tipo e definição de custos-padrão, como única alternativa ao processo (em curso) de 

mitigadas delegações de competências, sujeitas à técnica da “pesca à linha”; este processo 

tem de passar por medidas de descentralização e não de mera desconcentração;  

Clarificação das formas de concretização da aplicação das diversas taxas municipais em relação 

às quais têm surgido problemas jurídicos e mesmo judiciais;  
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Conforme consensualizado com o Governo, anteriormente, a adoção da taxa reduzida de IVA, 

em relação aos serviços de relevante interesse público, como são os casos da iluminação 

pública e das refeições e transportes escolares;  

Clarificação da forma de imputação ao endividamento dos Municípios, da dívida de empresas 

com capitais municipais, bem como da aplicação do IRC, nos casos de extinção ou 

internalização das mesmas, em sequência da aplicação da Lei 50/2012;  

Adoção do princípio da inscrição contabilística, como dívidas do Estado (AT), dos valores das 

deduções indocumentadas e/ou injustificadas, efetuadas sobre receitas municipais.” 

Em verdade, parece hoje claro para a grande maioria dos atores políticos, independentemente 

das suas opções, que “A inadequação às funções exercidas exige uma nova Lei de Finanças 

Locais e um novo regime jurídico de atribuições e competências, devidamente compatibilizado 

com o regime de delegação e/ou transferência de competências, sendo que, antes, com o 

atual quadro legal, urge resolver constrangimentos e folgar a capacidade dos Municípios de se 

gerirem, em nome dos Cidadãos que representam, como investidores importantes da indução 

do crescimento económico e do emprego, como gestores capitais da coesão social tão 

importante para a vida de um Estado democrático. 

A estrutural instabilidade, normalmente assente em inopinadas reduções de receita e 

aumentos de despesa, determinados anualmente pela Lei do Orçamento de Estado, é 

apregoada por todos, mas fere o compromisso da estabilidade querida e prometida pela Lei de 

Finanças Locais de 2013. 

O contributo positivo do Poder Local para as contas do Estado é um facto, mas tem de servir 

para capacitar esta componente do Estado e não para o tolher de movimentos e de realizações 

materiais e imateriais. 

Governar é preciso, é ainda mais necessário numa fase, em que o crescimento económico dá 

sinais positivos, sem o acompanhamento de indicadores estimulantes na coesão social, em 

que um novo quadro de Fundos Comunitários vem desafiar a mais desenvolvimento, mais 

competitividade, mais capacitação, mais coesão social. 

As dinâmicas excessivas das Leis de financiamento do Poder Local devem ser refreadas, a 

utilização do Poder Local para o processo de crescimento socioeconómico e fortalecimento da 

democracia deve ser estimulada, a responsabilização de quem não governa com rigor e com 

sustentabilidade deve ser cuidada. 

O tempo de hoje exige ponderação e propostas claras e sustentáveis, num Poder Local que faz 

muito mais pelos Cidadãos do que está vertido na Lei, que pode fazer muito mais e melhor 

para a construção de um Portugal dos Cidadãos, sustentável e bem gerido.” 
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Ora, foi tendo em conta as constatações antes elencadas, bem como algumas das sugestões 

avançadas ao longo da análise e debate realizados, que o XXII Congresso da ANMP deliberou, 

por ampla maioria, aprovar as seguintes propostas essenciais:  

“Definição de um compromisso a médio prazo, entre Órgãos de Soberania, Partidos políticos, 

ANMP e ANAFRE, sobre as funções próprias e delegadas das Freguesias, dos Municípios e das 

Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas (a rever e atualizar bienalmente), 

incluindo a reposição do pacote financeiro adequado e necessário à sua gestão e garantindo 

uma equilibrada e justa repartição dos recursos do Estado pelos sus subsetores na medida 

proporcional às funções exercidas;  

Num quadro de reforma global, necessidade de alteração pontual urgente da Lei das Finanças 

Locais, eliminando desde já a extinção do IMT, e a constituição imediata de um grupo de 

trabalho para a sua revisão, a concretizar até ao final do 1º semestre de 2015; 

Estabelecimento de mecanismos simples para melhorar a execução orçamental dos 

Municípios, sem os atavismos criados por múltiplos e dispensáveis parâmetros e regras de 

pormenor, com elevados custos de gestão para os Municípios e para a DGAL; 

Reposição da taxa reduzida de IVA para o exercício de funções de especial interesse público, 

nomeadamente nos casos da iluminação pública e das refeições e transportes escolares;  

Elaboração de um Pacto de Regularização da Situação do Património do Estado, fora das 

lógicas atávicas e financeiramente insuportáveis atualmente praticadas, utilizando e 

privilegiando os mecanismos da permuta, numa lógica de equidade entre a Administração 

Local e a Administração Central, para salvaguarda do interesse público;  

Início imediato dos trabalhos de reprogramação do “Portugal 2020”, revendo e aumentando as 

dotações para tipologias de despesa onde marcadamente há um deficit face às necessidades 

de promoção de desenvolvimento e de coesão social (Escolas, Política de Cidades,…), não 

esquecendo que o investimento dos Municípios é, em regra, executado através da contratação 

de agentes económicos privados;  

Criação de mecanismo que obrigue o Governo ao fornecimento atempado, à Assembleia da 

República e aos Municípios, dos valores utilizados para os indicadores de cálculo das 

transferências do Orçamento de Estado para os Municípios, conforme estabelecido na lei;  

A governação multinível que devemos implementar no quadro das políticas europeias, com a 

cooperação e a verdadeira subsidiariedade entre os vários níveis de gestão do Estado, é um 

princípio muito importante para que possamos, do somatório das intervenções, ser mais 

consequentes, prestando serviços públicos aos Cidadãos com a devida qualidade e 

sustentabilidade financeira.” 
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II Parte 

 

1. O Orçamento do Município do Barreiro para 2016. Caminho, Estratégia, Proposta. 

O orçamento do Município do Barreiro para 2016 insere-se numa estratégia com origem nos 

exercícios anteriores, marcada pelo rigor e pelo equilíbrio material, apontada à construção de 

disponibilidades crescentes em exercícios futuros, onde o rigor na previsão e, posteriormente, 

na execução da receita e da despesa não dependem de uma determinada situação particular 

mas traduzem um estilo constante e definidor de uma identidade: de análise crítica constante 

sobre ações, objetivos e despesas associadas; de eliminação do assessório; de conhecimento 

profundo das medidas, dos seus impactos na comunidade e dos seus custos para a autarquia. 

Um caminho orçamental progressivamente associado a uma análise financeira sólida, que 

permita desenhar previsões sérias e credíveis (tanto do lado da receita como da despesa), que 

dê confiança a quem decide e que permita, consequentemente, decidir melhor. 

Um orçamento integrado num esforço permanente de desenho e implementação de 

instrumentos de desenvolvimento do concelho, de autonomia do município e de 

aprofundamento da relação da autarquia com os munícipes. 

Desenvolver o concelho: com maior e melhor investimento, eliminando desperdícios, 

reordenando verbas, pensando diariamente de forma crítica; 

Promover a autonomia do Município: reduzindo o endividamento, reduzindo o PMP, não 

empolando receitas, indo mais longe nos instrumentos de previsão e acompanhamento da 

execução orçamental, suprindo dependências, gerindo com rigor; 

Aprofundar a relação da autarquia com a comunidade: Na fase de construção do orçamento, 

na fase de aprovação e na fase de execução. Os munícipes têm um direito efetivo a conhecer 

as nossas opções orçamentais, bem como as limitações, constrangimentos e escolhas que se 

nos apresentam permanentemente.  

 

2. O Orçamento do Município do Barreiro para 2016. Caminho, Estratégia, Proposta. (Cont.) 

A estratégia iniciada em exercícios anteriores, pautada por uma gestão cuidada e atenta, 

reflete-se na atual posição económico-financeira do Município do Barreiro.  
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É detetável uma evolução bastante positiva, facilmente visível na análise dos resultados 

patrimoniais e orçamentais. 

Em primeira linha, uma forte valorização do ativo líquido que, entre 2009 e 2014, registou um 

acréscimo de 52%, equivalente, em termos absolutos, a um aumento de € 46.416.893,00.  

Associado a este, reforçando-o, um decréscimo do passivo na ordem dos 11%, com o valor 

absoluto de € 5.155.285,00 em 2015, mesmo quando considerados os empréstimos de médio 

e longo prazo contraídos neste período.  

Tal conjugação de fatores posicionou o Barreiro como o 37.º município no conjunto dos 

municípios portugueses que mais reduziu o passivo exigível em 2014, isso mesmo tendo 

reconhecido recentemente o Anuário Financeiro dos Municípios-2014.  

A estes elementos soma-se uma valorização dos fundos próprios de € 51.572.178,00 o que, em 

termos relativos, traduz um aumento de 121%. 

 

 

Gráfico 1 – Evolução das componentes do balanço do Município do Barreiro 

 

Montante % Montante %

Acréscimos e diferimentos 12 891 859,98 12 818 070,98 13 265 560,83 373 700,85 3% 13 310 511,31 14 001 677,23 16 907 042,16 4 015 182,18 29%

Restante ativo 65 433 963,65 71 351 015,70 72 671 787,12 7 237 823,47 10% 72 581 441,05 74 515 263,20 107 835 674,72 42 401 711,07 57%

Ativo Total 78 325 823,63 84 169 086,68 85 937 347,95 7 611 524,32 9% 85 891 952,36 88 516 940,43 124 742 716,88 46 416 893,25 52%

Dívidas a terceiros 36 962 388,33 36 761 858,29 44 363 124,77 7 400 736,44 17% 38 429 970,29 33 284 661,25 29 357 347,60 -7 605 040,73 -23%

Provisões 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

Acréscimos e diferimentos 11 668 428,61 13 087 227,74 8 294 596,66 -3 373 831,95 -41% 9 807 378,40 12 554 223,71 14 118 184,10 2 449 755,49 20%

Passivo Total 48 630 816,94 49 849 086,03 52 657 721,43 4 026 904,49 8% 48 237 348,69 45 838 884,96 43 475 531,70 -5 155 285,24 -11%

Património 21 759 066,03 21 759 066,03 21 759 066,03 0,00 0% 21 759 066,03 21 759 066,03 35 515 241,83 13 756 175,80 63%

Restantes fundos próprios 7 935 940,66 12 560 934,62 11 520 560,49 3 584 619,83 31% 15 895 537,64 20 918 989,44 45 751 943,35 37 816 002,69 181%

Fundos próprios totais 29 695 006,69 34 320 000,65 33 279 626,52 3 584 619,83 11% 37 654 603,67 42 678 055,47 81 267 185,18 51 572 178,49 121%

2013
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Gráfico 2 – Evolução das componentes do balanço do Município do Barreiro termos relativos 

 

 

Espelho deste esforço, o resultado líquido tem conhecido uma evolução exemplar ao longo 

dos últimos anos, alcançando em 2014 o valor máximo de € 9.420.315,00, o 13.º mais elevado 

no país também de acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios – 2014. 

 

Gráfico 3 – Evolução do resultado líquido 

 

 

 

Uma análise incidente sobre as componentes orçamentais permite-nos complementar a 

reflexão antes iniciada. 
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Orçamentos cada vez mais equilibrados, associados a um conhecimento cada vez mais denso 

da realidade do Município e a uma gestão progressivamente mais cuidada e atenta, vêm-se 

traduzindo numa posição orçamental manifestamente favorável. 

Prova disso mesmo, 2014 foi o ano de maior execução da receita municipal, a qual atingiu o 

valor relativo de 92%.  

A despesa, por sua vez, conheceu uma execução de 87%, traduzindo, também ela, uma 

evolução bastante positiva. 

Globalmente, e recorrendo uma vez mais aos dados do Anuário Financeiro dos Municípios – 

2014, o Barreiro posicionou-se a nível nacional como o 17º município com maior 

independência financeira (receitas próprias/receitas totais) atingindo esta os 71%. 

2015 Poderá, de igual forma, alcançar uma execução extremamente satisfatória. Isto apesar da 

quebra verificada, em particular, na execução dos impostos diretos.  

De fato, e considerando os dados referentes ao terceiro trimestre do ano, o IMT regista uma 

quebra acentuada face a 2014, a derrama é praticamente inexistente e o IMI regista uma 

redução, ainda que mínima. 

 

 

Gráfico 4 – Comparação receita total vs despesa total 

 

 

Previsão Execução Previsão Execução Previsão Execução 2009 2010 2011 Previsão Execução Previsão Execução 2012 2013

Saldo inicial 1 726 629 1 726 629 1 877 746 1 877 746 1 566 999 1 566 999 100% 100% 100% -9% 1 203 926 1 203 926 992 745 992 745 100% 100% -43%

Repos. não abat. nos pagam. 50 000 1 305 50 000 23 010 50 000 12 939 3% 46% 26% 891% 50 000 2 085 2 000 10 830 4% 542% 730%

Receita corrente 38 139 732 34 406 510 39 556 562 36 435 614 39 978 378 32 345 944 90% 92% 81% -6% 44 595 524 33 019 490 38 778 281 35 008 566 74% 90% 2%

Despesa corrente 37 168 376 30 870 985 39 160 559 29 538 028 39 125 150 27 903 506 83% 75% 71% -10% 43 913 941 28 587 580 40 711 765 36 398 320 65% 89% 18%

Receita capital 17 455 492 5 182 332 22 318 607 3 813 621 18 754 408 2 910 460 30% 17% 16% -44% 14 140 550 3 194 959 21 990 090 15 883 221 23% 72% 206%

Despesa capital 20 203 477 8 658 045 24 642 356 11 044 964 21 224 635 7 728 910 43% 45% 36% -11% 16 076 059 7 840 135 21 051 351 14 427 126 49% 69% 67%

Receita total 57 371 853 41 316 776 63 802 915 42 149 991 60 349 785 36 836 342 72% 66% 61% -11% 59 990 000 37 420 460 61 763 116 51 895 362 62% 84% 26%

Despesa total 57 371 853 39 529 030 63 802 915 40 582 992 60 349 785 35 632 416 69% 64% 59% -10% 59 990 000 36 427 715 61 763 116 50 825 446 61% 82% 29%

Previsão Execução 2014 Previsão Execução 2015

Saldo inicial 1 069 916 1 069 916 100% -38% 2 135 378 2 135 378 100%

Repos. não abat. nos pagam. 2 500 8 106 324% 521% 2 500 20 049 802%

Receita corrente 41 791 504 39 388 769 94% 14% 42 039 224 27 413 916 65%

Despesa corrente 34 648 254 32 310 054 93% 5% 32 921 317 22 775 156 69%

Receita capital 3 701 180 2 385 259 64% -54% 2 014 793 706 964 35%

Despesa capital 11 916 846 8 406 618 71% -3% 13 270 578 5 933 956 45%

Receita total 46 565 100 42 852 050 92% 4% 46 191 895 30 276 307 66%

Despesa total 46 565 100 40 716 672 87% 3% 46 191 895 28 709 112 62%
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Gráfico 5 – Evolução da receita não vinculada 

 

 

Corolário lógico da situação construída ao longo dos últimos anos, o grau de cobertura da 

despesa efetiva pela receita disponível tem vindo a crescer progressiva, consistente e 

continuamente.  

Como consequência, o prazo médio de pagamentos do município é, neste momento, o mais 

reduzido desde que a atual fórmula de cálculo foi implementada, situando-se, no final do 

terceiro trimestre deste ano e segundo dados fornecidos pela DGAL, nos 20 dias. 

Aliás, mesmo tendo em consideração apenas os dados relativos à prestação de contas de 2014 

– prescindindo assim de grande parte do exercício de 2015 – o Município do Barreiro era já o 

65.º a nível nacional com menor prazo médio de pagamentos a fornecedores, sendo o 24.º que 

mais melhorou este resultado quando comparados os exercícios de 2013 e 2014 (fonte: 

Anuário financeiro dos municípios 2014). 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Despesas com pessoal 15 970 920 16 505 508 15 549 317 13 800 040 16 705 341 14 642 960

Encargos relativos à dívida financeira (amort. e juros) 3 953 122 3 672 610 3 610 092 3 177 841 3 347 869 3 543 942

Outras dívidas a terceiros CP transitada do ano anterior 5 616 381 9 260 038 12 698 795 22 041 604 11 804 563 3 407 322

Compromissos já assumidos no final do exercício anterior 

e ainda não faturada
3 166 977 4 517 102 3 040 383 2 364 147 1 828 789 1 821 407

Compromissos já assumidos para o exercício no final do 

ano anterior
102 644 225 488 309 081 2 232 072 2 656 680

Total 28 707 400 34 057 902 35 124 075 41 692 713 35 918 634 26 072 311

Disponibilidades orçamentais 41 316 777 42 149 991 36 836 342 37 420 460 51 895 362 42 852 050

Diferença 12 609 377 8 092 089 1 712 267 -4 272 253 15 976 729 16 779 740

Percentagem da receita não vinculada 30,52% 19,20% 4,65% -11,42% 30,79% 39,16%
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Gráfico 6 – Evolução do prazo médio de pagamentos 

 

* 3.º Trimestre de 2015 

 

Também a dívida global do Município tem registado um decréscimo significativo ao longo dos 

últimos anos.  

Quando olhamos ao período 2009 – 2014 verificamos que a dívida global do município 

reduziu-se em € 7.507.309,00.  

Considerando apenas 2015 (dados do terceiro trimestre), somou-se àquele montante uma 

nova redução de € 4.201.661,00.  

Em termos acumulados, constata-se que entre 2009 e o final do terceiro trimestre de 2015, a 

dívida do Município decresceu 33%, o que representou um esforço de € 11.708.969,00. 

 

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Prazo médio de pagamentos 131 163 302 523 208 84 20

* - Dados referentes ao 3.º semestre de 2015 - site da DGAL
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Gráfico 7 – Evolução da dívida total 

 

 

 

 

No que concerne ao endividamento, o Município do Barreiro tem, ao longo dos anos, 

cumprido todos os limites estabelecidos na lei.  

De fato, nunca o Município foi penalizado nas transferências provenientes do orçamento de 

estado. Em rigor, mesmo quando, em dezembro de 2011, o limite especial de endividamento 

foi ultrapassado durante um mês, tornou-se claro que tal se deveu a uma inaceitável e 

incompreensível alteração legislativa promovida no último mês de execução do ano a qual, no 

caso do Barreiro (como no de outros municípios), provocou uma quebra acentuada no limite 

de endividamento, manifestamente impossível de corrigir em tempo útil.  

Tal justificação, aliás, foi aceite pelos órgãos inspetivos e corroborada pela própria DGAL. 
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Gráfico 8 – Evolução da % de utilização dos limites de endividamento 

 

 

2011 2012 2013

Limite do ano 17 743 542 17 450 455 17 450 455

Valor reportado pelo Município 20 674 418 15 564 519 10 623 107

Diferença -2 930 876 1 885 936 6 827 348

% de utilização do limite 117% 89% 61%

Limite do ano 20 077 505 17 745 814 19 616 249

Valor reportado pelo Município 16 096 791 13 411 777 20 652 687

Diferença 3 980 714 4 334 037 -1 036 438

% de utilização do limite 80% 76% 105%

Valores retirados site da DGAL

A ultrapassagem do limite de endividamento de médio e longo prazo em 2013 deveu-se ao PAEL e como tal, não releva

para efeitos de penalização

2011 2012 2013

Limite do ano 20 077 505 17 745 814 19 616 249

Valor reportado pelo Município 16 096 791 13 411 777 10 815 642

Diferença 3 980 714 4 334 037 8 800 607

% de utilização do limite 80% 76% 55%

Descrição

Controle dos limites de endividamento líquido e médio e longo prazo

O Município do Barreiro tem prevista uma amortização para 2014 de empréstimos de médio e longo prazo no valor de € 3.222.005 

pelo que a margem ultrapassada será totalmente regularizada
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No ano de 2014, o conceito de endividamento líquido foi substituído pelo de dívida total. 

Face ao novo instrumento concetual, não só o Município do Barreiro cumpriu todos os limites 

estabelecidos como, ademais, aumentou a margem de utilização da dívida disponível, ou seja, 

aumentou a sua margem de endividamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Variação da dívida total 

 

 

 

2014 2015 - 3.º Trimestre

1 Limite da dívida total 59 908 555 62 521 974

2 Total da dívida a terceiros incluindo dívidas não orçamentais e FAM 29 297 179 25 447 895

3 SM + AM + SEL + Entidades participadas 4 160 736 3 934 045

4 Dívida total (4) = (1)-(2)-(3) 33 457 914 29 381 940

5 Dívidas não orçamentais 1 529 148 1 419 848

6 FAM 0 0

7 Dívida total excluindo dívidas não orçamentais  e FAM (7)=(4)-(5)-(6) 31 928 766 27 962 091

8 Dívida total a 01-01-2014 35 816 310 31 928 766

9 Variação da dívida (9) =[(7)/(8)]-1 -10,85% -12,42%

Aferição da dívida total

Descrição

-13,00%

-12,50%

-12,00%

-11,50%

-11,00%

-10,50%

-10,00%

2014 2015 - 3.º Trimestre

Variação da dívida total
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Verifica-se que, tomando por base a margem de endividamento existente, o município poderá, 

em cada ano, utilizar uma parcela da margem de endividamento equivalente a 20% da 

diferença entre o limite da dívida total e a sua dívida. 

Nestes termos, a margem de endividamento do Município do Barreiro no final do exercício de 

2014 era de € 8.705.992,00. 

Em 2015, tomando por base os mesmos critérios, o Município iniciou o ano com uma margem 

de endividamento de € 6.118.641,00, alargando-a progressivamente até que, no final do 

terceiro trimestre e mercê de uma progressiva redução da dívida total, ela se fixou em € 

10.085,316,00.  

Estes € 10.085,316,00 traduzem a margem efetiva, atual e concretizável de endividamento do 

Município do Barreiro. 

Globalmente, todos os indicadores de desempenho do Município têm apresentado uma 

evolução positiva. 

Merecem particular atenção o aumento da liquidez, refletida na redução do prazo médio de 

pagamentos a fornecedores, o aumento do ativo e fundos próprios ou a redução do passivo. 

 

 

 

Estes resultados refletem uma evolução positiva das contas do Município.  

Indicadores de liquidez 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Liquidez Geral 47% 38% 26% 15% 26% 40%

Liquidez Reduzida 31% 19% 10% 13% 23% 40%

Indicadores de endividamento 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Endividamento (passivo/ativo líquido) 35% 52% 56% 61% 59% 62%

Estrutura de Endividamento I (dívidas 

de MLP/Passivo)
45% 62% 48% 40% 45% 54%

Estrutura de Endividamento II (dívida 

financeira MLP/passivo)
39% 51% 34% 37% 45% 54%

Estrutura de Endividamento III (dívidas 

de CP / passivo)
23% 11% 32% 44% 28% 22%

Indicadores de imobilizações 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Indicador das Imoblizações I (capitais 

permanentes / imobilizado líquido)
79% 101% 89% 78% 84% 91%

Indicador das Imobilizações II (capitais 

alheios MLP/imobilizado líquido)
19% 40% 34% 30% 33% 43%

Indicador das Imobilizações III (capitais 

alheios de CP / Imobilizado líquido)
10% 7% 22% 34% 21% 18%

Indicadores
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Eles traduzem, e beneficiam, da introdução de novos mecanismos de controlo da despesa e, 

bem assim, de uma gestão muito cuidada, cada vez mais atenta e profundamente 

conhecedora da realidade sobre a qual trabalha. 
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III Parte 

 

 

1. Barreiro, Uma Grande Equipa 

 

A dimensão participativa, a nossa capacidade para estar, falar e construir soluções com todos, 

caracteriza-nos melhor, e talvez com maior profundidade, que qualquer outro fator ou 

dimensão.  

A sua construção e materialização, dependem do trabalho diário. Dependem, em boa medida, 

dos pequenos gestos. Da capacidade de ouvir. Da disponibilidade para convencer e para ser 

convencido.  

As opções participadas nas freguesias, nos locais, junto dos trabalhadores, com a comunidade 

educativa, junto dos seniores ou dos jovens, entre outras, somam-se aos roteiros das 

freguesias, às reuniões públicas de câmara descentralizadas, às visitas regulares às instituições, 

ao aprofundamento da rede municipal de conselhos, observatórios e comissões municipais 

(esta assente num maior envolvimento dos vários serviços municipais e na abertura crescente 

à comunidade), constituindo no seu conjunto um modelo de aproximação ao município e às 

populações.  

A estas ações soma-se a discussão programada de projetos, obras e ações em concreto, bem 

como uma proposta e um calendário de iniciativas temáticas de participação capazes de 

abordar temas cujo impacto e dimensão exigem e suscitam um tratamento (desde logo no 

contexto de fóruns municipais) a outra escala: vejam-se os exemplos da relação com o 

movimento associativo, com as empresas e empresários ou com a comunidade educativa, a 

análise e debate de grandes projetos municipais ou os vetores da identidade, do património e 

do nosso percurso histórico, estes, presentemente, com um território privilegiado de 

abordagem no espaço memória. 

E quando falamos de participação não podemos deixar de fazer referência ao DIA B, que desde 

2012 envolveu 11 200 participantes e que tem traduzido um impacto bastante positivo e 

significativo no concelho, promovendo e consolidando práticas de cidadania ativa, de 

capacidade de auto-organização e de procura coletiva de soluções, constituindo um fator de 

envolvimento e participação direta da comunidade.  

A estes elementos, outros se associam e devem continuar a associar.  
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Continuamos a promover e a incorporação componentes de informação, comunicação e novas 

tecnologias enquanto meios de participação e cidadania, avançando para um quadro avançado 

e sólido de E – participação.  

Prestamos atenção permanentemente ao plano geral e à macro escala, reforçando-as com um 

cuidado atento e uma atenção pormenorizada à pequena escala, aos pequenos espaços de 

organização e debate, às raízes e afirmações de liberdade e criação que vão nascendo ao nível 

do bairro, da rua, da associação, da escola.  

Continuamos a trabalhar um caminho e uma estratégia de projeção e valorização do Barreiro. 

Internamente reconhecível, legível e experienciável. O trabalho, a indústria, o associativismo, a 

cultura, o desporto, a luta, a resistência, marcam-nos. Este Barreiro cresce ao lado do Barreiro 

presente que nasce. São o mesmo.  

2016, deverá ainda traduzir um desenvolvimento, numa perspetiva de curto, médio e longo 

prazos, na avaliação e desenho dos caminhos de aprofundamento do processo de 

descentralização.  

 

 

2. Barreiro, Trabalhar, Viver e Usufruir 

 

Assumimos, enquanto fatores prioritários para o crescimento e futuro do Barreiro, o 

desenvolvimento económico, o investimento e a criação de emprego. 

Importa apostar nos atuais espaços empresariais, na Quimiparque, em Coina, nas Rebelas ou 

em Sete Portais.  

Assumimos um papel proactivo na atração de atividade económica, do mesmo passo que 

intensificamos a relação com o “mundo” empresarial do Barreiro. 

Esforçamo-nos para, juntamente com entidades públicas e privadas, construir e promover 

parcerias para o desenvolvimento. 

Intervimos com o objetivo de diversificar a base económica empresarial do concelho (indústria 

tradicional e logística, economia dos rios e mar, conhecimento e investigação, economia social, 

património e cultura-criatividade) bem como a existência de serviços de interesse geral. 

Encontramos um espaço para o turismo como atividade que pode atrair nichos de relevo; do 

turismo náutico ao patrimonial, cultural e desportivo, todos suscetíveis de contribuir para a 

valorização económica das bacias do Tejo e Coina, envolvendo-as numa estratégia de 

economia de mar, tão necessária à região e ao país. 
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Temos procurado estabelecer os moldes de um acordo com a IP, antiga REFER, a APL e a 

Entidade de Turismo visando a recuperação, para atividade turística, da antiga estação fluvial 

da Av. dos Sapadores, fazendo-o no âmbito de um esforço contínuo de manutenção e 

alargamento do papel da atividade ferroviária no concelho ao qual, em boa medida, dá corpo o 

relatório entregue ao Secretário de Estado relativo à salvaguarda e dinamização do património 

ferroviário. 

Neste sentido, elaborámos em 2015 um Plano de Desenvolvimento Turístico e de Visitação do 

Barreiro, tendo realizado uma iniciativa internacional de reflexão sobre o aproveitamento 

futuro da área e património existentes.  

Apostamos num turismo assente nas novas tecnologias e na interatividade, capaz de captar 

novos visitantes e de suscitar uma aproximação mais atrativa ao concelho e à sua história. 

Simultaneamente, perscrutamos os caminhos de construção de uma rede de instituições de 

ensino, formação e conhecimento capazes de potenciar a atividade económica e ajudar ao 

crescimento económico sustentado. 

A probabilidade de alargamento da atividade portuária, particularmente pela via da possível 

localização do novo terminal multimodal do Porto de Lisboa no Barreiro, assume particular 

relevância e merece toda a nossa atenção. 

Identificamos um conjunto de questões determinantes, a vários níveis, para que possamos dar 

a nossa concordância à localização do terminal multimodal no Barreiro: as técnico portuárias, 

as ambientais, as de acessibilidades e mobilidade, as de inserção urbana e as de impacto 

económico na região. 

A par destas, outras questões subsistem às quais continuamos a procurar dar resposta: a 

existência de uma zona franca, o modelo e solução de governação, as acessibilidades 

rodoviárias, ferroviárias e fluviais, a reabilitação da frente de água ou os reflexos no Barreiro 

Velho. 

A construção e afirmação de uma estratégia de desenvolvimento sustentável e planeado, 

capaz de contribuir ativamente para os objetivos de regeneração e inclusão que pretendemos 

ver prosseguidos, implica um conjunto de passos e iniciativas, com diferentes níveis de 

urgência, em que focamos a nossa atenção. 

A revisão do Plano Diretor Municipal, o aprofundamento e conclusão do plano de Urbanização 

da Quimiparque, a intervenção tendente à resolução dos problemas de várias Augis, a 

elaboração ou conclusão de alguns planos de pormenor (Quinta das Canas, Quinta da 

Amoreira, etc), entre outros.  
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2016 assistirá ainda ao aprofundamento das ações em torno do Plano de Mobilidade, da rede 

ciclável e da rede de hortas urbanas. 

O território da Quimiparque é, particularmente no contexto do Arco Ribeirinho Sul, um 

elemento nodal para o futuro do concelho. Trabalhamo-lo de forma permanente e sistemática. 

Procuramos que ele represente um espaço de qualificação do concelho e da cidade. De 

desenvolvimento económico, de criação de riqueza e de emprego. Associamo-lo a novas 

atividades ligadas à produção, à atividade portuária, à logística, à indústria, às novas 

tecnologias, às energias, ao saber, à cultura, ao património e à qualidade de vida. Apoiamos 

nele e no seu futuro uma possibilidade de transformação do Barreiro numa centralidade 

empresarial, aberta ao país e ao mundo, articulada, promotora da regeneração do tecido 

consolidado, promovendo o alargamento e consolidação do centro.  

Procurámos incorporar estas ideias no plano de urbanização do território. 

Partilhamo-las com a administração da Baía do Tejo. 

Assumimos como eixo estratégico o alargamento das intervenções na frente ribeirinha, 

continuando a implementar o IMPAR e, particularmente, o REPARA. Preparamos novas 

candidaturas às zonas ribeirinhas, algumas em conjunto com outras entidades, apostando na 

zona de Alburrica, Clube Naval, Bico do Mexilhoeiro e Braamcamp. Ao mesmo tempo, 

procuramos meios, parcerias e planificamos intervenções na restante zona ribeirinha. 

Deverá concretizar-se em 2016 a aquisição do “moinho grande” de maré e respetiva caldeira, 

aprofundando o caminho de uma intervenção cada vez mais densa e profunda em toda a zona 

de Alburrica e Mexilhoeiro. 

Preparamos novos passos e estratégias em matéria de regeneração urbana. 

Sendo uma área complexa, desde logo mercê da sobreposição, muitas vezes paralisante, de 

múltiplos quadros de atribuições e competências, queremos ir mais longe. Queremos, de 

forma, consistente, sólida e coerente, dar passos efetivos na concretização de uma estratégia 

municipal de reabilitação urbana, abarcando prioritariamente os territórios do Barreiro Velho 

e os “bairros críticos”. 

Queremos que esta estratégia marque pela qualidade urbana, pelo reforço e alargamento do 

centro, pela concretização de um plano de recuperação de espaços públicos e arruamentos 

tendo em conta as dinâmicas sociais existentes, pela priorização de eixos urbanos de utilização 

intensa, pelo prolongamento de intervenções urbanas em alguns bairros e zonas do concelho 

já intervencionadas, ou pela intensificação da ajuda à regeneração das Augis. 
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O reforço do papel do Barreiro, externa e internamente, passa igualmente pela construção 

dum concelho mais funcional, apoiado em políticas claras de mobilidade e transportes. 

No plano geral, importa-nos concluir o plano de mobilidade e transportes Intermunicipal, 

iniciado no âmbito da terceira travessia do Tejo, e construir um plano de mobilidade concelhio, 

procurando sempre adotar medidas de valorização da mobilidade sustentável. 

Para o reforço deste percurso, revela-se relevante a continuação do plano de redes cicláveis do 

Barreiro e de meios suaves de deslocação, a par e passo com a melhoria da eficácia dos 

transportes públicos, da sua conetividade, intermodalidade e articulação com os sistemas de 

estacionamento disponíveis. Isto ao mesmo tempo que valorizamos o transporte fluvial. 

Mas também devemos procurar resolver problemas de estrangulamento na mobilidade 

interna.  

Ao lado destes, colocam-se os problemas de mobilidade na península e na região, onde 

importa continuar a melhorar as ligações internas, particularmente com a construção da Ponte 

Barreiro-Seixal, continuando a ponderar a possibilidade de uma nova ligação rodoviária direta 

do Barreiro à Ponte Vasco da Gama, e das ligações a Lisboa (TTT), onde entronca a batalha pela 

localização do novo aeroporto de Lisboa na península de Setúbal (preferencialmente no 

Campo de Tiro de Alcochete) e o prolongamento do metro sul do tejo ao Barreiro/Moita. 

A região teria muito a ganhar com uma melhor articulação entre os Portos de Lisboa, Barreiro, 

Setúbal e Sines, capaz de modernizar e alargar o porto do Barreiro e de atrair novas valências, 

reforçando assim a sua importância, no sistema portuário nacional. 

É cada vez mais importante promover o reforço das estruturas ambientais e ecológicas, 

continuando a intervir no sentido do equilíbrio entre o ambiente, as pessoas e a atividade 

económica. 

A intervenção, preservação, valorização e divulgação da reserva natural local da Mata da 

Machada e do Sapal de Coina assume, entre nós e a este título, um papel determinante. 

Assenta nela, e nas frentes ribeirinhas, a consolidação e alargamento da estrutura verde do 

concelho, onde pode assumir um papel interessante a rede institucional de hortas urbanas. 

Num plano mais lato, continuamos a intervir com o objetivo de tratar todos os efluentes do 

concelho, com especial enfoque nos efluentes industriais, criando os pressupostos de um 

usufruto mais intenso dos nossos rios dos pontos de vista económico, lúdico, de recreio e 

desportivo. 

A intervenção nos processos de redução das emissões de gases com efeito de estufa e de 

melhoria do desempenho energético do município, ao lado de uma intervenção mais vasta e, 
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progressivamente, mais determinada nas questões relacionadas com as alterações climáticas, 

integra, igualmente, as nossas agendas. 

Muitas medidas podem, e devem, ver-se aqui somadas: a redução das perdas de água através 

da introdução de mecanismos de monitorização; a implementação de uma política de redução 

do consumo de água nos consumos próprios do município; a redução das afluências indevidas 

de esgoto doméstico no pluvial (eliminando esta fonte de contaminação dos nossos rios); a 

redução das afluências indevidas de esgoto pluvial no doméstico (diminuído o impacto na 

faturação da autarquia); a diminuição do consumo energético do município; a requalificação 

dos nossos parques municipais. 

 

 

3. Barreiro, O Mapa de Nós Próprios 

 

O Barreiro possui características muito singulares, respirando diferentes graus de proximidade, 

de vivência e de experienciação social e cultural. 

Uma reflexão aprofundada sobre as linhas estratégicas das áreas socioculturais pressupõe uma 

reflexão sobre alguns aspetos determinantes no processo da sua concretização. 

A câmara municipal não está isolada no concelho.  

Mercê, por um lado, de significativas e conhecidas limitações institucionais, e, por outro, de 

uma vontade real de trabalhar e de construir caminho com os outros, a câmara é, e deve 

continuar a ser, um parceiro entre parceiros. 

E também por isso devemos conceber uma intervenção nas áreas da cultura, do desporto ou 

da intervenção social capaz de encontrar caminhos complementares a uma intervenção 

explícita e exclusivamente orientada para cada um destes setores, assumindo a consciência 

integral da imprescindibilidade de abranger tudo aquilo que nos envolve e constitui o 

quotidiano do Barreiro. 

Neste quadro, impõe-se-nos que resistamos a assumir a postura de curador ou programador 

da oferta e da vida cultural do concelho, substituindo-a pela de catalisador e facilitador dos 

processos criativos, permanentemente procurando formas de apoio a quem faz e quer fazer 

que não as meramente financeiras: despoletando movimentos de transformação, agilizando 

plataformas de entendimentos, ajudando a guiar redes formais e informais. 

O município é hoje um agente mobilizador da reflexão sobre a cidade, capaz de assumir (ainda 

que insuficientemente) um papel inovador na forma como coloca lado a lado cidadãos e 

técnicos municipais num diálogo suscetível de gerar consensos sobre o que há a fazer para 
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melhorar os serviços culturais da autarquia e a sua interação com o espaço envolvente, tendo 

conquistado a posição de mediador na procura e encontro das soluções que o concelho 

precisa. 

Este trabalho de muitos anos tem-nos aproximado da ideia de um concelho dinamizador de 

uma rede participada de formação, capacitação e educação.  

Há, contudo, muito mais a fazer. O conselho municipal de educação, como outros conselhos e 

observatórios (com exceção, talvez, do CLASB), demanda atualmente uma composição e 

funcionamento mais dinâmicos, aptos a dotá-lo de um sentido e de um conteúdo claros e 

úteis. 

Importa, igualmente, aprofundar um trabalho e uma visão de conjunto com a comunidade 

educativa, particularmente no que concerne ao reforço e defesa da escola pública. 

Devemos aprofundar a nossa reflexão sobre eventuais mecanismos de ligação da educação a 

um percurso longo de vida.  

Da mesma forma, devemos permanentemente avaliar, planificar e priorizar a nossa 

intervenção no parque escolar do primeiro ciclo do ensino básico, tendo em conta a defesa da 

escola pública, da sua qualidade e eficácia.  

Fá-lo-emos através de uma aposta constante no envolvimento de diferentes parceiros na 

conceção de planos e na programação sociocultural, revelando uma preocupação central com 

a formação e o envolvimento de artistas e agentes culturais locais.  

Devemos aproveitar as vivências da população no espaço público, equacionando um modelo 

claro de oferta de animação urbana que enalteça a dimensão cénica e simbólica de praças, 

ruas e edifícios com valor patrimonial, histórico e/ou urbanístico.  

E saibamos enquadrar tudo isto com a cada vez mais notória necessidade de ir mais longe no 

envolvimento com todos os que vivem a cidade. A mera atribuição de subsídios é, repita-se, 

redutora. Temos de avançar ao encontro de outras, e novas, soluções. 

Tendo presente uma visão do concelho e da comunidade enquanto espaços de solidariedade 

e intervenção social, dotados dos seus mecanismos e instrumentos próprios de inclusão, apoio 

e sustentação de necessidades e carências, cabe-nos uma abordagem aos problemas de 

caráter social que parta do reconhecimento que os mesmos só terão uma solução adequada 

no âmbito de políticas de desenvolvimento e emprego, de redistribuição da riqueza produzida 

e de maior equidade, posicionando-as assim numa escala que, quase sempre, ultrapassa o 

domínio municipal. 
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Neste contexto, devemos procurar intensificar uma ação conjunta, assumindo, como 

pressuposto, uma responsabilidade partilhada com outros atores com âmbitos de ação e de 

competências diversos.  

Facilita-o a circunstância de esta ser uma das áreas mais “pensadas” entre nós e ao nível dos 

próprios serviços: provam-nos o diagnóstico social elaborado, o plano de desenvolvimento 

social apresentado ou a carta social quase concluída. 

Da construção de um plano integrado de intervenção social, da cooperação e do apoio à boa 

rede social do concelho, e do aprofundamento da excelente relação que temos com as IPSS, 

devem nascer as soluções estruturais que procuramos, integrando, designadamente: uma 

política de cedência de terrenos e equipamento a IPSS, colocando-os ao serviço das 

populações, ou a recuperação paulatina dos edifícios municipais destinados a habitação social, 

particularmente na Quinta da Mina e Bairro Alves Redol.  

Devemos ainda encetar uma reflexão sobre estas áreas como espaço de fixação de população 

e dinamização do emprego. 

O envolvimento e dinamização das camadas de população sénior, já parte integrante das 

dinâmicas locais, devem ser tomadas como uma prioridade no nosso trabalho, sendo 

fundamental repensar o modelo, o funcionamento e os objetivos da Universidade da Terceira 

Idade do Barreiro.  

Não obstante, valerá a pena notar que, do caminho já feito, contabilizamos hoje cerca de 800 

alunos da UTIB, 718 praticantes do programa de ginástica sénior (o que traduz uma taxa de 

crescimento de 249,3% face à época desportiva 2007/2008), vinte e uma classes de ginásticas 

descentralizadas por quinze locais do concelho, assente em parcerias com associações, 

instituições, coletividades e Juntas de Freguesia. Bem como um programa de hidroginástica 

sénior com 281 praticantes (mais 381% que na época desportiva 2007/2008). 

Outro tanto sucede, com acrescido relevo, no que toca à assunção do concelho como espaço 

de/da juventude onde, desde logo, o equipamento que hoje temos ao dispor dos jovens 

(Espaço J) é uma referência a nível nacional, tanto pela oferta singular dum horário alargado, 

como pela autonomia que propicia aos jovens na sua utilização.  

Este espaço foi distinguido com o 1º Prémio de Qualidade do Distrito de Setúbal – Serviços 

Públicos, tornando-o num projeto singular e original perante os municípios da região. Com 

3344 jovens e estudantes registados no Espaço J e com uma média de 800 utilizadores/mês, 

este é um equipamento que permanentemente aprofunda o contato com o seu público alvo, 

auscultando-o e procurando dar resposta às suas expetativas.  
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Reconhecemos que muitos dos eventos que hoje têm grande relevo e impacto na vida cultural 

do concelho deram os “primeiros passos” com o apoio e acompanhamento do Gabinete da 

Juventude. É por isso que afirmamos que a nossa estratégia de atuação passa por fazer para os 

jovens e, mais importante, fazer com os jovens, o que pressupõe a construção das soluções e o 

envolvimento permanente dos mesmos na definição e consolidação dos seus próprios 

percursos de desenvolvimento e emancipação.   

É nodal, neste campo, apostar na formação, continuando a levar o teatro e a música às escolas 

e procurando fazê-lo mais do que uma vez por ano, logrando, ao contrário do que hoje sucede, 

abranger todos os alunos. 

Mas levando-a também ao seu encontro na rua, nos nossos equipamentos, nos jardins, nas 

praças, nas igrejas, nos mercados, nas praias, nas estações fluviais, a todo o lado. Alimentando 

um concelho repleto de surpresas. 

Procuramos que a programação cultural seja a mais diversificada e se mostre apta a responder 

à nossa premissa de captar novos públicos: programação regular no AMAC, AMAC júnior, 

palmo e meio, carnaval das escolas, mês do teatro, dia da poesia, 15ena da juventude, 

quinzena da saúde, solidariedade e voluntariado, comemorações do 25 de Abril, mês da dança, 

feira pedagógica, espaços vivos, Fórum Barreiro Run, festas do Barreiro, encontro de culturas, 

cidade e a música, a escola somos todos nós, mês sénior, mês da fotografia, festa do desporto, 

animação de natal, animação dos mercados, histórias encenadas, entre outras, são espelho 

dessa diversidade que queremos alcançar. 

E a estas ações soma-se hoje uma oferta educativa que consolidou laços com as escolas, 

abrangendo centenas de ações em diferentes áreas. 

Cabe-nos agora dar o próximo passo e investir numa oferta educativa, para todos os ciclos, 

que promova o Barreiro como terra de participação, resistência, trabalho e indústria. Solução 

construída com as escolas, apta a afirmar-se não como a solução a que a escola pode aderir, 

mas antes como a solução que faz parte do seu programa e atividade. Que foi com ela 

construída. 

Podemos, e devemos, procurar estes caminhos também entre os fortes alicerces que o 

movimento associativo tem na nossa história. 

Esse espaço ocupado pelo associativismo e, particularmente através dele, pelas práticas 

desportivas (náutica, basquetebol, atividades de massas), exige o nosso acompanhamento 

próximo e atento, ajudando-o a construir um futuro, a perceber e identificar as suas 

necessidades e potencialidades, a construir resultados e alcançar objetivos, e a contribuir para 

a sua autonomia no quadro de uma existência para lá dos subsídios.  
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Temos, é claro, um longo caminho a percorrer, até porquanto as dificuldades detetadas são 

não só financeiras, estendendo-se mesmo à sua capacidade para constituir e manter corpos 

dirigentes nas várias associações e coletividades.   

Conseguimos encontrar algumas soluções, proporcionando encontros entre associações que 

têm um caráter cultural ativo mas que não dispõem de um equipamento disponível, com 

outras que reúnem condições para receber essas associações, mas que não têm, atualmente, 

como dinamizar os seus equipamentos: vejam-se as parcerias Penicheiros/Prójector; 

CLDS+/Chinquilho do Bairro das Palmeiras/ Associações de Emigrantes. 

É nosso dever contribuir para que se encontrem os incentivos a uma utilização cada vez mais 

integrada e sustentável dos equipamentos municipais, cruzando-a com os recursos próprios do 

movimento associativo e procurando, com o recurso a fundos comunitários e outros, a 

recuperação dos mesmos. 

Vale a pena, no quadro atual e numa perspetiva de longo prazo, dar particular atenção ao 

basquetebol e aos desportos náuticos (estes, particularmente, enquanto medida 

complementar aos investimentos em curso na frente ribeirinha), priorizando ainda as 

manifestações desportivas de massas e o desporto de formação. 

Igualmente importante, desde logo no quadro de uma visão ampla e ambiciosa das práticas 

desportivas e culturais em contexto associativo, mas também enquanto medida estratégica 

assumida num quadro de gestão rigorosa que nos deve caracterizar permanentemente, é o 

aprofundamento do modelo, conteúdo e sentido dos contratos programa, entendidos não 

como fator de intervenção (inaceitável) da autarquia na autonomia associativa, mas como 

instrumentos de reflexão e projeção partilhadas sobre o caminho que se quer fazer e sobre os 

objetivos que se querem alcançar.    

A cidade, o território, o concelho representam, cada vez mais, espaços de criatividade, cultura, 

arte e memória. Importa reforçar a nossa ação e a nossa centralidade nestes segmentos. 

Propomos uma linha de reflexão apostada na generalização do acesso à cultura e ao desporto, 

assente numa oferta transversal de qualidade, democrática e participada, capaz de contribuir 

para a construção e atração de novos públicos e de novos protagonistas. 

Para tanto, devemos assumir uma visão estratégica e política da cultura no concelho, 

reconhecendo, especificamente, o papel destacado que nela assume a música. 

É fundamental, ainda, construir patamares estruturantes das práticas culturais, considerando 

os diferentes públicos e maneiras de viver a cultura e o território, e assumindo um diálogo 

intenso e produtivo com o que fomos, somos e pretendemos, enquanto comunidade, vir ser: 

implementando o espaço memória e as rotas do património, concretizando alguns dos 
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projetos de arte urbana e elementos escultóricos, ou recuperando e procurando colocar à 

disposição da população do concelho algum do património industrial mais significativo 

(estação sul e sueste, rotunda das máquinas, armazém regional/depósito de água, dormitório, 

etc.). 

As festas do Barreiro, o dia da cidade, a festa do desporto, a cidade e a música ou as 

comemorações do 25 de Abril, entre outros, são eventos relevantes na vida do Barreiro. 

Mostram uma parte importante do que se faz na cidade e reconhecem muitos dos que fazem 

parte da sua história de ontem, de hoje e de amanhã. Além do mais, têm progressivamente 

primado pela envolvência e participação das entidades e atores locais; desde a conceção até à 

concretização. Vajam-se os exemplos da comissão de festas ou do Barreiro reconhecido. 

 

4. Barreiro, Ao Serviço dos Cidadãos 

Afirmamos uma gestão municipal centrada nas pessoas. 

Para tanto, e a todos os níveis, empreendemos uma tarefa constante e interminável de 

melhoria da nossa gestão interna, voltando os serviços para os munícipes, abrindo-os e 

focando-os na resolução dos problemas das pessoas.  

Alimentamos uma relação “inteligente” com os problemas, mais-valias e dinâmicas próprias do 

concelho, caminhando para uma visão integrada e integral da nossa relação com o munícipe, 

com o serviço prestado e com a gestão da cidade. 

Abrir os serviços municipais à comunidade, reforçando a própria atratividade da autarquia e 

afirmando-a como espaço de interesse, de abertura, de receção e acolhimento de ideias, 

projetos, opiniões e aspirações é, no médio e longo prazos, um dos passos mais relevantes que 

queremos dar. 

 

Em 2016, com o objetivo de promover uma melhoria efetiva do serviço público prestado e da 

qualidade das condições de vida no quotidiano, continuaremos a promover uma melhoria dos 

arruamentos do concelho e a concretizar um plano de recuperação das vias rodoviárias. 

A par disto, procuraremos reforçar a qualidade do serviço público prestado pelo município, 

particularmente nas áreas da higiene urbana, da mobilidade e dos transportes e do espaço 

público. 

Isto a par e passo de uma melhoria significativa do atendimento municipal, tanto na qualidade 

do atendimento como na qualidade da informação prestada, construindo e afirmando uma 
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postura de competência que evidencie a disponibilidade para ouvir e ajudar a resolver, e 

contribua de forma crescente para a imagem do serviço público. 

Os transportes coletivos do Barreiro são um excelente serviço que prestamos à população. 

Graças aos TCB somos o concelho com maior percentagem de utilização do transporte coletivo 

do país e, consequentemente, o concelho com menor utilização do transporte individual.  

Estes indicadores têm consequências diretas na nossa qualidade de vida: somos o concelho 

com maior nível de mobilidade do país; mercê da boa articulação que temos com o transporte 

fluvial do Tejo, mais de 50% desse transporte é feito no Barreiro; o estuário do Tejo é o 4º 

lugar do Mundo com mais transporte fluvial.  

É imprescindível reforçar o papel das populações e das entidades políticas, económicas e 

sociais na defesa e apoio dos transportes públicos municipais, exigindo da parte da 

administração central um tratamento equitativo face às restantes transportadoras públicas e 

privadas no contexto da AML. 

Continuaremos a criar condições para a modernização da frota, dos sistemas de bilhética, do 

conforto e da fiabilidade, e para a melhoria do serviço à população e redução das emissões 

poluentes.  

Associaremos os passos futuros aos passos em curso, onde assume particular relevo o 

alargamento da atividade dos SMTCB ao território do concelho da Moita, dando resposta a 

uma aspiração de décadas da população do concelho vizinho. 

É indispensável melhorar os meios de gestão com mais recursos a tecnologias informáticas e 

associar aos transportes coletivos outros serviços de mobilidade. 

A água pública, bem como os serviços de saneamento e resíduos, conhecem hoje um dos 

maiores ataques da sua história.  

É, a todos os títulos, fundamental continuar a investir na sua qualidade, melhorando a 

prestação dos serviços de recolha de lixo e de higiene urbana.  

Fá-lo-emos, ao longo de 2016, prosseguindo o esforço em dota-los de meios capazes de 

promover uma maior eficiência no trabalho desenvolvido e na proteção dos trabalhadores. 

Aprofundando o dimensionamento dos circuitos enquanto medida de melhoria da recolha de 

resíduos urbanos. Insistindo em contentorização de maior capacidade. Tomando medidas para 

reduzir as perdas de água e diminuir os consumos próprios do município. Renovando as redes 

de águas e saneamento e contribuindo para a diminuição dos colapsos das mesmas. 

Diminuindo as afluências indevidas. Reforçando a gestão patrimonial e financeira nestes 

setores. Diminuindo as perdas económicas, designadamente reduzindo a idade média dos 

contadores (possuímos neste momento um parque de contadores onde 76% dos mesmos 
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possuem mais de 12 anos, situando-se as perdas acima dos 30%). Insistindo na resolução dos 

problemas gerados pelos efluentes industriais, particularmente Fisipe e Baía do Tejo. 

A defesa dos serviços públicos que se enquadram na nossa esfera específica de competências, 

não pode desligar-se da defesa intransigente dos direitos dos nossos munícipes e de todos os 

cidadãos no acesso aos serviços públicos: à saúde, educação, justiça, transportes, serviço 

postal, etc.  

Isto num quadro em que se encontrem garantidos os princípios da universalidade e da 

equidade, e em que se promova a efetivação dos direitos económicos, sociais e culturais de 

todos, como consagra a nossa constituição.   

Aqui se enquadram, numa abordagem às matérias da proteção civil e da segurança, os 

resultados do longo diálogo para que a PSP se instalasse no Café Barreiro, o que deverá 

suceder durante 2016, bem como os esforços que continuaremos a desenvolver para que a 

GNR se reinstale em novo edifício na Cidade Sol. 

Mas também o reforço do trabalho da proteção civil nas áreas da sensibilização, formação e 

organização, até hoje pouco desenvolvidas, e o esforço de atribuição de maior relevância e 

protagonismo ao Conselho Municipal de Segurança, porta-voz privilegiado de posições de 

conjunto que ajudem a população a sentir a sua voz representada. 

Mantemos a nossa posição de princípio sobre a necessidade de existência de 8 Freguesias no 

concelho do Barreiro. Tal, temos hoje mais certezas que nunca, constitui um elemento de 

relevo na articulação da Câmara com as Juntas de Freguesia para a prestação de um mais 

eficiente serviço às populações e para a continuidade do processo de descentralização. 

É fundamental possuirmos uma visão concreta e correta sobre as condições da prestação e do 

crescimento desse serviço.  

Os fundos comunitários, como quaisquer outras fontes de financiamento externo devem 

encontrar-se, permanentemente, no nosso horizonte. 

É fundamental que os pensemos e equacionemos tendo em conta as nossas prioridades 

estratégicas e, fundamentalmente, os passos que, através deles, poderemos concretizar no 

território da Quimiparque, nas zonas ribeirinhas, no polo ferroviário, no Barreiro velho, ou nos 

eixos viários de mais intensa utilização. 

A nossa visão e ação para o concelho devem interligar-se sempre com outros projetos 

regionais ou nacionais que com elas se podem, e devem, cruzar: o ARS, a TTT, o terminal de 

contentores do Barreiro e área logística, industrial e tecnológica adjacente, o NAL, o MST, a 
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plataforma logística do Poceirão, a ponte Barreiro – Seixal, a eventual ligação rodoviária direta 

à ponte Vasco da Gama/Montijo ou os sistemas de águas e saneamento. 

Concretizar estas ideias e objetivos, dando-lhes corpo, apenas é possível com o 

envolvimento dos trabalhadores das autarquias. 

Entre 2009 e 2014, mercê das obrigações legais de redução do volume de recursos humanos, 

saíram dos quadros da Câmara 195 trabalhadores. Com a sua saída, inevitavelmente, 

perdemos experiência e capacidade de resposta. 

Os dispositivos legais em vigor não nos permitem inverter a situação criada, repondo o 

número de trabalhadores que, designadamente nas áreas operacionais, assumimos como 

necessário. 

Importa refletir de forma permanente e aprofundada sobre todas as matérias relacionadas 

com a gestão de recursos humanos, integrando-as no percurso construído ao longo dos 

últimos dois mandatos e dotando-as da consistência imprescindível à sua concretização num 

quadro de objetivos claros de curto, médio e longo prazo.  

Afirmar uma política genuína e transparente de proximidade e participação com os 

trabalhadores das autarquias, tornando-os parte responsável e relevante dos processos de 

discussão e decisão é imprescindível. 

Os trabalhadores das autarquias constituem um elemento fulcral na construção do Barreiro. 

Tanto na sua intervenção quotidiana como na definição, desenho e implementação de 

medidas, programas, projetos e soluções, torna-se imprescindível construir as condições do 

seu envolvimento real, assegurando que o mesmo é, na prática, sentido e entendido como 

uma responsabilidade, uma valorização e um ato de confiança e partilha consciente e 

consistente.  

Uma política de participação e proximidade aos trabalhadores das autarquias pressupõe 

uma política de valorização pessoal e profissional dos mesmos e de salvaguarda e promoção 

permanentes, no quadro dum serviço público de qualidade, dos seus direitos, interesses e 

aspirações. 

Se a proibição de valorizações remuneratórias, a extinção dos mecanismos de reclassificação 

profissional, o congelamento de evolução na carreira ou as reduções quantitativas operadas 

nos suplementos remuneratórios e, em muitos casos, na própria remuneração, limitaram 

dramaticamente a margem de manobra ao nossa dispor, cabe-nos, permanentemente, de 

forma informada e no quadro das disposições legais em vigor, procurar os espaços e construir 

as soluções que nos permitam dar passos no sentido da consecução daqueles objetivos.  
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Assume também particular importância o reforço das medidas e estratégias de formação da 

autarquia, elemento determinante para a prestação de um serviço público de qualidade 

crescente. 

O orçamento proposto preconiza e reforça, designadamente pelo reforço de verbas, uma 

política de formação assente numa visão integrada dos recursos formativos próprios (incluindo 

os internos e aqueles cuja aquisição deve ser promovida ao exterior, recorrendo a entidades 

especializados, credenciados e reconhecidas nas temáticos e dos disponibilizados por outras 

entidades (AMRS, AML, ANMP ou CEFA, entre outros), evitando sobreposições desnecessárias, 

aproveitando ao máximo os recursos disponíveis (desde logo financeiros), abrangendo os 

diversos grupos profissionais que compõem o quadro de recursos da autarquia, dando 

resposta às necessidades centrais identificadas e construindo uma oferta de qualidade, mais 

abrangente e diversificada. 

Consolidou-se em 2015 a criação de uma estrutura intermunicipal, no quadro da AMRS, 

apoiada nos recursos humanos, experiência, habilitações e empenho dos próprios 

trabalhadores dos vários Municípios, capaz de oferecer uma oferta formativa relevante, de 

qualidade, permanente, aos trabalhadores das autarquias da região. 

Seja pelo que ela representa ao nível da construção, no quadro dos Municípios, de uma 

solução formativa de qualidade – transversal a grupos profissionais – capaz de afirmar-se ao 

longo do tempo como exemplar, seja pela otimização de recursos (financeiros, materiais e 

humanos) que proporciona, ou seja pela aposta que representa nos trabalhadores das 

autarquias da região – que vêm, também assim, reconhecidas e valorizadas as suas 

experiências profissionais e académicas, bem como o seu percurso individual - este é um 

caminho que importa levar mais longe no ano que se avizinha.  

Com particular relevância nas áreas e setores operacionais, mas exigindo atenção em todas 

as outras, as matérias de prevenção, higiene, segurança e saúde no trabalho representam 

prioridades de ação. 

A utilização de equipamentos de proteção individual e fardamentos adequados a cada posto 

de trabalho, a adequação e organização dos métodos e processos de trabalho, a prevenção das 

sintomatologias das dependências de substâncias tóxicas (álcool e drogas), prioritariamente 

através do acompanhamento especializado e sistemático dos grupos de risco, ou a promoção 

das condições de trabalho e saúde dos trabalhadores são essenciais. 

Como opção e afirmação estratégica de fundo para o nosso trabalho nestas áreas deve, 

permanentemente, encontrar-se o encerramento integral do Nicola e do Canil Municipal, 

cabendo-nos, em todos os momentos, procurar as soluções e os caminhos que permitam, em 



 

50 

condições concretizáveis e sustentáveis para o Município (desde logo patrimonial e 

financeiramente), fazê-lo. 

Neste sentido, encontra-se previsto para um horizonte de curto-prazo (primeiro semestre de 

2016) a transferência integral do canil para o novo Centro Intermunicipal de Recolha de 

Animais Errantes Barreiro/Moita e a realização de obras de conservação com alguma dimensão 

no edifício “Nicola”. 

A gestão dos recursos humanos no quadro da autarquia deverá assumir permanentemente 

por horizonte a adequação dos mesmos, tanto no seu número como na sua composição 

profissional, às necessidades de prestação dum serviço público de qualidade crescente. 

importa-nos possuir em cada momento uma visão real, consistente e informada sobre a 

consecução de objetivos e estratégias concretas, apuradas no quadro das nossas atribuições e 

competências legais, capaz de conduzir-nos a modelos de organização e a projeções de curto, 

médio e longo prazo sobre os ratios de recursos humanos necessários para dar resposta às 

mesmas. 

Continuaremos assim a concretizar o programa de satisfação de necessidades elencadas no 

setor operacional, procedendo ao reforço dos setores operacionais, dando continuidade à 

política prosseguida em 2015, utilizando todas as margens existentes face aos 

constrangimentos legais impostos.  

A participação da autarquia em programas de estágios (profissionais, como o PEPAL, ou 

curriculares) ou medidas no quadro das políticas do governo de ocupação de desempregados 

(os atuais CEI e CEI+) não integra, nem pode integrar, matéria de recrutamento. 

Enquanto instrumento de auxílio à integração profissional e à aproximação ao universo 

autárquico de recursos humanos, designadamente locais, válidos e capacitados, a participação 

em programas de estágio, assente numa confrontação efetiva entre as vantagens dos mesmos 

(também para a autarquia) e a capacidade real dos serviços para lhes darem resposta e 

promoverem a sua dinamização, deve, em cada momento, ser objeto de ponderação e 

decisão.  

O mesmo não sucede com os programas de ocupação de desempregados, os quais, 

correspondendo à contratação de desempregados ao abrigo destes programas para a 

ocupação de postos de trabalho permanentes, são um verdadeiro atentado à dignidade dos 

trabalhadores desempregados, que prestam trabalho lado a lado e nas mesmas condições que 

os outros trabalhadores, mas não têm direito nomeadamente ao mesmo salário, ao mesmo 

vínculo laboral, aos mesmos direitos e deveres. 
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No quadro dos recursos humanos da autarquia, os dirigentes – ademais num contexto de 

contração acentuada da estrutura municipal – assumem, e devem assumir cada vez mais, um 

papel determinante.  

A afirmação, progressiva e cada vez mais densa, de uma visão do pessoal dirigente enquanto 

responsável efetivo, no âmbito da sua unidade orgânica, por um conjunto claro de objetivos 

para cuja concretização concorre de forma determinante o seu empenho, autoridade, 

conhecimento, criatividade, capacidade galvanizadora, dinâmica e discricionariedade, deve ser 

diariamente reforçada.  

Ao seu trabalho e empenho soma-se o de coordenadores, responsáveis de serviços e demais 

chefias e responsáveis intermédios. É também fundamental que estes criem e sintam as 

condições que lhes permitam assumir as suas responsabilidades na tomada das decisões do 

dia-a-dia e na gestão direta dos trabalhadores que a seu cargo, contribuindo para a 

concretização das políticas, diretrizes e projetos definidos e aprovados. 

Instrumento de relevo neste percurso, o Mapa de Pessoal do Município do Barreiro (artigos 

28.º e 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas) contém uma indicação do número 

de postos de trabalho de que o Município disporá em cada momento para o exercício e 

prossecução das suas competências legais e objetivos estratégicos.  

Ele apresenta-se organizado por cargos, carreiras e/ou categorias. 

Através do Mapa de Pessoal procuramos construir uma visão integrada e dinâmica dos 

recursos humanos, tendo em conta limitações e margens de ação, contribuindo para uma 

cultura organizacional orientada para o serviço público, de acordo com critérios de 

racionalização e transversalidade. 

Até pelo que atrás fomos deixando dito, sabemos que só concretizaremos a nossa estratégia e 

alcançaremos os nossos objetivos, se dotados da força de trabalho necessária.  

O Mapa de Pessoal para 2016 considera:  

a) O número total de trabalhadores existentes em outubro de 2015;  

b) Os lugares necessários à concretização do procedimento concursal em curso (contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto);  

c) Os lugares ocupados pelos trabalhadores que se encontram em mobilidade interna, 

nomeadamente os assistentes operacionais descentralizados nas freguesias, no 

âmbito do protocolo de descentralização.  

Esta é uma proposta realista.  
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Ela reflete, por vezes de forma dramática, os sucessivos constrangimentos introduzidos pelas 

leis do Orçamento de Estado, as imposições de redução do número de trabalhadores, ou a 

obrigatoriedade de contenção dos custos com pessoal.  

O Mapa de Pessoal do Município do Barreiro para 2009 registava 936 trabalhadores ao serviço, 

prevendo a admissão de mais 52.  

O Mapa de Pessoal em vigor regista um total de 741 trabalhadores. 

Os reflexos na estrutura, no desempenho, na capacidade de resposta são inevitáveis. 

Procuraremos sempre, em todos os momentos, a cada passo, reforçar a necessidade de 

eliminar os constrangimentos legais à admissão de recursos humanos, enquanto trabalhamos 

e aprofundamos todas as possibilidades de contratação e de reposição de experiência e 

capacidade de resposta. 
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IV. PARTE 

 

1. Orçamento e Grandes Opções do Plano 

O orçamento e as grandes opções do plano para 2016 foram construídos sobre um princípio 

de equilíbrio formal e material entre a receita e a despesa municipais. 

Globalmente, o orçamento para 2016 apresenta um valor total de € 44.888.475,00.  

Este valor é inferior em 2,82% ao do orçamento de 2015.  

A preparação do orçamento e grandes opções do plano para 2016 revestem-se de exigências 

particulares. 

É neste momento desconhecido o valor das transferências do Orçamento de Estado para os 

municípios.  

Da mesma forma, fruto da indefinição política em que o país se encontra, mostram-se 

relativamente indetermináveis as despesas com recursos humanos, as quais, como é 

amplamente conhecido, são suscetíveis de promover alterações relevantes nos montantes 

orçamentados. 

Também o comportamento dos impostos diretos em 2015, principalmente o IMT e a Derrama, 

aconselham ponderação na sua orçamentação para 2016, guardando uma eventual correção 

para quando se conheçam projeções minimamente fiáveis.  

Recorde-se que mesmo o IMI apresentou até ao terceiro trimestre de 2015 uma evolução 

negativa quando comparado a 2014. 

Para que tenhamos uma ideia precisa do impacto na receita municipal destes elementos em 

concreto, salientemos que as transferências do orçamento de estado e os impostos diretos 

representam, no seu conjunto, 52% da receita orçamental. 

Gráfico 10 – Síntese do orçamento
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2. Orçamento e Grandes Opções do Plano. A Receita. 

No seu total, a receita orçamentada para o exercício de 2016 regista uma diminuição de 2,82 % 

quando comparada ao ano anterior. 

Uma análise segmentada permite apurar uma redução de 2,33% na receita corrente e de 

7,79% na receita de capital. 

 

 

2016 2015 ∆ s/ 2015 S/ Total 2016 2015 ∆ s/ 2015 S/ Total

01 Impostos Directos: 13 925 000 15 250 200 -8,69% 33,91% 01 Pessoal 15 336 315 14 511 580 5,68% 44,57%

Imposto Municipal s/ Imóveis 11 000 000 11 300 000 -2,65% 78,99% 02 Aquisição de Bens e Serviços: 15 437 548 14 228 688 8,50% 44,86%

Imposto Único de Circulação 1 600 000 1 500 000 6,67% 11,49% Aquisição de Bens 1 395 808 1 377 267 1,35% 9,04%

Imposto Municipal s/ Transmissões 1 000 000 2 000 000 -50,00% 7,18% Aquisição de Serviços 14 041 740 12 851 421 9,26% 90,96%

Derrama 320 000 450 000 -28,89% 2,30% 03 Juros e Outros Encargos: 365 820 405 080 -9,69% 1,06%

Contribuição Autárquica 5 000 100 4900,00% 0,04% De Empréstimos de M/L Prazo 255 000 290 500 -12,22% 69,71%

Imposto Municipal - Sisa 100 -100,00% 0,00% De Empréstimos de C/Prazo 1000 #DIV/0!

De Locação Financeira 9 760 6 360 53,46% 2,67%

Outros Juros 100 000 108 160 -7,54% 27,34%

02 Impostos Indirectos 3 260 515 3 084 109 5,72% 7,94% Outros Encargos Financeiros 60 60 0,00% 0,02%

04 Taxas, Multas e Outras Penalidades 4 714 550 4 633 995 1,74% 11,48% 04 Transferências Correntes: 2 551 157 3 054 979 -16,49% 7,41%

05 Rendimentos de Propriedade 47 500 67 500 -29,63% 0,12% Juntas de Freguesia 1 247 345 1 031 635 20,91% 48,89%

06 Transferências Correntes: 9 942 890 10 037 390 -0,94% 24,22% Serviços Municipalizados 214 500 200 000 7,25% 8,41%

Finanças Locais ( FEF + FSM + IRS ) 9 161 090 9 161 090 0,00% 92,14% A.M.R.S. 218 030 218 028 0,00% 8,55%

Outras Entidades 781 800 876 300 -10,78% 7,86% A.N.M.P. 5 890 5 854 0,61% 0,23%

07 Venda de Bens e Serviços: 9 151 540 8 944 385 2,32% 22,29% Junta Metropolitana de Lisboa 24 215 27 312 -11,34% 0,95%

Venda de Bens 3 854 235 3 787 260 1,77% 42,12% Associação p/ Const. Sist. Abast. Água Alta 12 780 12 780 0,00% 0,50%

Venda de Água 3 852 235 3 785 260 1,77% 99,95% Clubes, Colectividades e Outras Entidades 425 510 528 530 -19,49% 16,68%

Restantes Bens 2 000 2 000 0,00% 0,05% Escolas 275 087 902 040 -69,50% 10,78%

Serviços 4 088 305 3 937 025 3,84% 44,67% Bombeiros 88 000 88 000 0,00% 3,45%

Rendas 1 209 000 1 220 100 -0,91% 13,21% Serviços Sociais 35 000 35 000 0,00% 1,37%

08 Outras Receitas Correntes: 17 480 21 645 -19,24% 0,04% Familias 4 800 5 800 -17,24% 0,19%

Outras não Especificadas 17 480 21 645 -19,24% 100,00% 05 Subsídios 0 0 0,00% 0,00%

06 Outras Despesas Correntes 720 570 720 990 -0,06% 28,24%

41 059 475 42 039 224 -2,33% 91,47% 34 411 410 32 921 317 4,53% 76,66%

09 Venda de Bens de Investimento: 3 000 12 400 -75,81% 0,08% 07 Aquisição de Bens de Capital: 7 458 990 9 157 738 -18,55% 71,19%

Terrenos 1 000 10 400 -90,38% 33,33% Terrenos 200 000 0,00% 2,68%

Habitações 0 0 0,00% 0,00% Habitações 150 000 231 175 -35,11% 2,01%

Equipamento de Transporte 1 000 1 000 0,00% 33,33% Edifícios 511 450 607 170 -15,76% 6,86%

Maquinaria e Equipamento 1 000 1 000 0,00% 33,33% Construções Diversas 4 946 270 6 488 090 -23,76% 66,31%

10 Transferências de Capital: 3 698 800 1 685 393 119,46% 96,60% Material de Transporte 0,00% 0,00%

Finanças Locais (FEF) 470 291 470 291 0,00% 12,71% Software Informático 167 455 244 765 -31,59% 2,25%

Outras Comparticipações da Adm. Central 390 000 783 867 -50,25% 10,54% Equipamento Administrativo 165 250 221 035 -25,24% 2,22%

Programas Comunitários 2 837 509 430 235 559,53% 76,71% Equipamento Básico 554 665 447 750 23,88% 7,44%

Emp. Públicas Municipais e Intermunicipais 1 000 1 000 0,00% 0,03% Investimentos Incorpóreos 0,00% 0,00%

11 Activos Financeiros 0,00% 0,00% Outros Investimentos 429 815 746 793 -42,45% 5,76%

12 Passivos Financeiros 2 000 2 000 0,00% 0,05% Locação Financeira 334 085 170 960 95,42% 4,48%

13 Outras Receitas de Capital: 115 000 315 000 -63,49% 3,00% 08 Transferências de Capital: 531 315 757 080 -29,82% 5,07%

Garantias Bancárias 115 000 315 000 -63,49% 3,00% Juntas de Freguesia 215 710 -100,00% 100,00%

15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos 10 200 2 500 308,00% 0,27% Serviços Municipalizados 200 000 214 500 -6,76% 0,00%

16 Saldo da Gerência Anterior 0 2 135 378 -100,00% 0,00% A.M.R.S. 0,00% 37,64%

Na posse do Serviço 0 0 0,00% 0,00% Clubes, Colectividades e Outras Entidades 118 835 121 335 -2,06% 22,37%

Na posse do Serviço - Consignado 2 135 378 -100,00% 0,00% Escolas 0,00%

Bombeiros 152 000 152 000 0,00% 28,61%

Instituições sem Fins Lucrativos 60 480 53 535 12,97% 11,38%

09 Activos Financeiros: 245 760 245 760 0,00% 2,35%

10 Passivos Financeiros: 2 241 000 3 110 000 -27,94% 21,39%

Amortização Empréstimos C/ Prazo 1 000 #DIV/0! 0,41%

Amortização Empréstimos M/L Prazo 2 070 000 2 940 000 -29,59% 92,37%

Amortização Empréstimos Habitação Social 170 000 170 000 0,00% 7,59%

11 Outras Despesas Capital 0 0,00% 0,00%

3 829 000 4 152 671 -7,79% 8,53% 10 477 065 13 270 578 -21,05% 23,34%

44 888 475 46 191 895 -2,82% 100,00% 44 888 475 46 191 895 -2,82% 100,00%TOTAL GERAL TOTAL GERAL

SÍNTESE DO ORÇAMENTO DO ANO 2016

( Em Euros)

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL RECEITAS CORRENTES TOTAL DESPESAS CORRENTES

VALOR % VALOR %

DESPESASRECEITAS
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Gráfico 11 – Decomposição da receita 

 

Gráfico 12 – Evolução da receita 
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As receitas correntes são responsáveis por 91,47 % das receitas totais, superando as despesas 

correntes em 19,31 %. 

 

 

Gráfico 13 – Decomposição da receita corrente 

 

O valor dos impostos diretos reflete, com rigor, a evolução dos mesmos ao longo dos anos. 

Esta rúbrica, que se assume como aquela de maior peso no total das receitas correntes, 

ascendendo a 33,31 % do seu total e a 31,02 % do total da receita orçamentada, assenta 

principalmente no I.M.I. (78,99 %), seguido do I.U.C. (11,49 %), do I.M.T. (7,18 %) e da derrama 

(2,30 %). 

A orçamentação dos impostos diretos para 2016 traduz uma redução de 8,69% face ao valor 

orçamentado para 2015.  

Esta redução tem em conta a sua execução no ano em curso.  

O I.M.I., contrariamente ao afirmado, apresenta uma redução na sua execução.  

O I.M.T. e a derrama apresentam, igualmente, quebras significativas, sendo a segunda 

praticamente inexistente em 2015. 
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Gráfico 14 – Evolução dos impostos diretos 

 

 

Já os impostos indiretos são responsáveis por apenas 7,94 % do total das receitas correntes, 

assumindo as taxas de construção 65,63 % do seu valor global. 
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(42,12%), de serviços (44,67%) e rendas (13,21%). 
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A rúbrica de outras receitas correntes, por último, reveste um carácter residual apresentando 

um peso inferior a 1% do total das receitas correntes. 

As receitas de capital, representando 8,53 % do valor global do orçamento, sofrem uma 

redução de 7,79 % em relação ao orçamento de 2015. 

 

Gráfico 15 – Decomposição das receitas de capital 

 

 

96,60 % Do total das receitas de capital é composto por transferências de capital, as quais 

conhecem em 2016 um aumento de 119,46 %, em virtude das candidaturas já aprovadas em 

regime de overbooking. 

As transferências do Orçamento de Estado (F.E.F.), representando 12,71 % do total da rúbrica, 

não sofrem tendo em conta o quanto já se disse supra. 

As verbas provenientes de outras comparticipações da administração central, com um peso de 

10,54 % no valor estimado, sofrem uma redução de 50,25 % comparativamente com o ano 

anterior. 

As verbas provenientes de programas comunitários, representando 76,71 % da rúbrica, 

apresentam um acréscimo de 559,53 % também tendo em conta o que supra se deixa dito. 

O valor titulado pela rúbrica outras receitas de capital integra o valor correspondente ao 

acionamento previsto de diversas garantias bancárias. 
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Na rúbrica de reposições não abatidas a pagamentos salvaguardam-se eventuais receitas 

relativas à entrada de fundos provenientes de pagamentos indevidos ocorridos em anos 

anteriores. Sem peso relevante no orçamento, ela constitui 0,27 % das receitas de capital. 

 

3. Orçamento e Grandes Opções do Plano. A Despesa. 

A despesa regista uma diminuição de 2,82 % face ao ano anterior. 

As despesas correntes apresentam um acréscimo de 4,53 %.  

Nelas considerámos todos as verbas necessárias ao normal funcionamento da autarquia, 

incluindo encargos com o pessoal, rendas, comunicações, energia, seguros e outros contratos. 

Considerámos igualmente os juros dos empréstimos de médio e longo prazo, de contratos de 

leasing e ainda as transferências a efetuar para os Serviços Municipalizados de Transportes 

Coletivos do Barreiro. 

As despesas de capital apresentam uma redução de 21,05 %. 

Elas traduzem encargos assumidos com investimentos, designadamente empreitadas, 

intervenções de conservação e reparação, obras com financiamento assegurado e ainda 

amortizações de empréstimos de médio e longo prazo, contratos de leasing, transferências 

para as Juntas de Freguesia e para os Serviços Municipalizados de Transportes Coletivos do 

Barreiro. 

Gráfico 16 – Decomposição da despesa 
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Gráfico 16 – Evolução da despesa 

 

 

 

As despesas correntes representam cerca de 76,66 % do orçamento global. 

 

Gráfico 17 – Decomposição da despesa corrente 
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As despesas com pessoal representam 44,57 % da despesa corrente. Globalmente, elas 

apresentam um aumento de 5,68 %. 

No seu valor consideram-se, além dos salários e respetivos abonos, os valores a pagar à Caixa 

Geral de Aposentações, à Segurança Social e à A.D.S.E.  

O aumento desta rubrica é suporta-se na contratação de auxiliares de ação educativa, na 

contratação de pessoal operacional e na reposição salarial.  

Recorde-se que as contratações não influenciam apenas as remunerações certas e 

permanentes, incidindo igualmente sobre as contribuições para a segurança social para além 

dos encargos com a ADSE. 

Com um acréscimo de 8,50% relativamente ao ano anterior, as aquisições de bens e serviços 

representam cerca de 44,86 % das despesas correntes. 

Este aumento, deve-se, essencialmente, à aquisição do serviço de fornecimento de refeições 

escolares (JI e 1.º CEB) e do serviço de apoio às piscinas municipais, anteriormente suportados 

por rúbricas de transferências correntes.  

Nesta rúbrica assumem ainda peso considerável os encargos com a Simarsul, Amarsul e EDP. 

Os juros e outros encargos financeiros a liquidar pelo Município decorrentes de empréstimos 

de médio e longo prazo e contratos de locação financeira apresentam, este ano, uma redução 

de 9,69 % face a 2015. 

As transferências correntes associam-se a compromissos assumidos com as Juntas de 

Freguesia, SMTCB, AMRS, AIA, AML, clubes, escolas, corporações de bombeiros, coletividades 

e outras entidades, apresentando uma redução aproximada de 16,49% face a 2015. 

As despesas de capital representam cerca de 23,34 % do total do orçamento. 

 

Gráfico 18 – Decomposição da despesa capital 
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A aquisição de bens de capital representa 71,19 % da despesa de capital e sofre no exercício de 

2016 uma redução de 18,55 % face ao ano anterior. 

A sua principal componente, as construções diversas, apresentam um decréscimo de 23,76 %, 

comparativamente com o mesmo período. 

As transferências de capital abrangem as verbas de investimento que o município prevê 

efetuar para as Juntas de Freguesia, SMTCB, clubes, escolas, corporações de bombeiros, 

coletividades e outras entidades. 

A rúbrica de ativos financeiros engloba a contribuição do Município para o Fundo de Apoio 

Municipal a qual, de acordo com os dados disponíveis, deverá manter-se constante durante os 

próximos 7 anos. 

Os passivos financeiros concentram o valor das amortizações a pagar pelos empréstimos de 

médio e longo prazo contraídos, estando o seu valor em linha com o enviado pelas instituições 

financeiras. Globalmente, regista-se uma redução de 27,94 % em relação a 2015. 

 

4. Orçamento e Grandes Opções do Plano. As GOP em Especial.  

As grandes opções do plano, assentes sobre um horizonte temporal móvel de 4 anos, 

assumem-se como elemento estruturante das políticas macroeconómicas da autarquia. 

Integram-nas o plano plurianual de investimentos e o plano de atividades. 

No plano plurianual de investimentos inserem-se os projetos e ações que implicam despesas 

orçamentais a realizar por investimentos, enquanto no plano das atividades estão todos os 

projetos e ações merecedores de particular destaque e cujo desenvolvimento é promovido 

através de despesas orçamentais correntes e outras de capital que não se encontrem incluídas 

no capítulo 07 – aquisição de bens de capital. 

Do somatório de todos os projetos e ações que compõem as grandes opções do plano, onde 

encontram reflexo as atividades a desenvolver em cada ano, transparece o nosso esforço e 

objetivos diários: a construção de melhor qualidade de vida para as populações do concelho. 

As grandes opções do plano apresentam, no orçamento de 2016, um valor global de € 

18.558.432,00.  

Destes, o plano plurianual de investimentos representa € 7.458.990,00, correspondentes a 

40,19 %.  

O remanescente cabe às atividades mais relevantes, com um valor de € 11.099.442,00 e um 

peso percentual de 59,81 %. 

Enquanto objetivos com maior peso nas grandes opções do plano destacam-se:  
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a) Gestão económico – financeira e administrativa mais eficaz, com 38,02 %, sendo este 

valor em grande parte influenciado pela amortização dos empréstimos de médio e 

longo prazo, assim como pelos valores a suportar em 2016 com encargos de cobrança, 

seguros e eletricidade. 

b) Promover a melhoria do ambiente e da qualidade de vida, com um peso de 30,77 % 

sobre o total das grandes opções do plano;  

c) Dinamizar a ação social e a intervenção sócio – cultural, com 12,77 %.  

Dentre os objetivos apresentados, mostra-se relevante esclarecer o sentido de algumas das 

variações ocorridas, as quais, sem mais, suscitariam naturais e justificadas dúvidas.  

Assim, o objetivo 04 – Gestão do território como suporte do desenvolvimento sustentável, 

com um decréscimo de 84,03%, é direta e amplamente influenciado pela conclusão do REPARA 

em 2015 (€ 677.818), bem como pelo valor orçamentado para o novo mercado (€ 300.000 

decorrentes de acionamento de garantia bancária).  

Já o objetivo 05 - Melhorar a mobilidade e as acessibilidades, conhece uma redução de 19,12% 

assente, essencialmente, na conclusão ainda em 2015 do plano de mobilidade e transportes 

intermunicipal. 

A redução de 23,10% identificável no objetivo 06 – Dinamizar a ação social e a intervenção 

sócio - cultural, explica-se pela passagem em 2016 da verba associada ao pagamento dos 

auxiliares de ação educativa, anteriormente orçamentada como transferência na ação social 

escolar, para a rubrica de vencimentos a suportar pelo Município.  

À alteração do suporte orçamental referida no parágrafo anterior soma-se ainda uma redução 

do montante a pagar no âmbito das refeições escolares, mercê do procedimento concursal 

entretanto concluído.  

Nesta área, o ano de 2015 assistiu ainda à conclusão integral das candidaturas nas áreas da 

modernização administrativa, biblioteca e Espaço Memória, as quais não influenciam já o 

orçamento de 2016. 

Com uma evolução inversa, o objetivo 08 – Gestão económico – financeira e administrativa 

mais eficaz, apresenta um acréscimo de 78,67% face a 2015. Este aumento decorre, 

essencialmente, da inclusão neste objetivo dos valores a suportar pelo Município referentes a 

seguros, iluminação, encargos de cobrança, limpeza de instalações, aquisição de terrenos, 

assim como, um conjunto de obras a realizar no edifício “Nicola”. 

As GOP incluem ainda, em alguns dos investimentos cuja realização de encontra prevista, um 

valor para financiamento não definido.  
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Estes investimentos serão realizados na medida em que o Município consiga assegurar as 

fontes de financiamento necessárias para à sua concretização, sejam elas fundos comunitários, 

financiamento bancário ou quaisquer outras. 

Evolução das grandes opções do plano 

 

 

Gráfico 19 – Estrutura das grandes opções do plano 

 

2016 2015 ∆ s/ 2015 S/ Total

01 Reforçar Part., Democ. e Cidadania 1 645 050 1 687 405 -2,51% 8,86%

02 Contribuir Dinam. Emp. Desenv. Económico 165 750 134 869 22,90% 0,89%

03 Promover Melhoria Ambiente Qualidade Vida 5 709 950 5 923 137 -3,60% 30,77%

04 Gestão Território Suporte Desenvolvimento Sustentável 210 840 1 319 848 -84,03% 1,14%

05 Melhorar a Mobilidade e as Acessibilidades 1 142 200 1 412 160 -19,12% 6,15%

06 Dinamizar Acção Social e Intervenção Sócio - Cultural 2 370 562 3 082 803 -23,10% 12,77%

07 A Segurança das Populações 258 000 253 500 1,78% 1,39%

08 Gestão Econ - Financeira e Administrativa mais Eficaz 7 056 080 3 949 160 78,67% 38,02%

18 558 432 17 762 882 4,48% 100,00%TOTAL
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Gráfico 20 – Comparação das grandes opções do plano 

 

 

Composição das grandes opções do plano 
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Total Obj.
Total 
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Total Obj. Total Global

01 Reforçar Part., Democ. e Cidadania 337 705 1 307 345 1 645 050 20,53% 4,53% 79,47% 11,78%

02 Contribuir Dinam. Emp. Desenv. Económico 23 750 142 000 165 750 14,33% 0,32% 85,67% 1,28%

03 Promover Melhoria Ambiente Qualidade Vida 5 332 690 377 260 5 709 950 93,39% 71,49% 6,61% 3,40%

04 Gestão Território Suporte Desenvolvimento Sustentável 210 840 0 210 840 100,00% 2,83% 0,00% 0,00%

05 Melhorar a Mobilidade e as Acessibilidades 122 200 1 020 000 1 142 200 10,70% 1,64% 89,30% 9,19%

06 Dinamizar Acção Social e Intervenção Sócio - Cultural 402 005 1 968 557 2 370 562 16,96% 5,39% 83,04% 17,74%

07 A Segurança das Populações 0 258 000 258 000 0,00% 0,00% 100,00% 2,32%

08 Gestão Econ - Financeira e Administrativa mais Eficaz 1 029 800 6 026 280 7 056 080 14,59% 13,81% 85,41% 54,29%

7 458 990 11 099 442 18 558 432 40,19% 100,00% 59,81% 100,00%TOTAL
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Gráfico 21 – Composição das grandes opções do plano 
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