
                 

 

Exmo. Senhor 

 

Presidente da Comissão de 

Administração Pública, Modernização 

Administrativa, Descentralização e 

Poder Local  

 

Deputado Fernando Ruas, 

 

 

REQUERIMENTO 

 

O Plano de Recuperação e Resiliência português (PRR) beneficia de um envelope 

financeiro total de 16 643 milhões de euros - 13 944 milhões de euros de 

subvenções a fundo perdido e 2 699 milhões de euros em empréstimos. 

O processo de discussão e auscultação pública do Plano de Recuperação e 

Resiliência, iniciado no passado dia 16 de fevereiro e cujo prazo findou a 1 de 

março, recolheu vários contributos, entre os quais os da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses (ANMP), recolhidos junto dos seus associados. 

Nos contributos apresentados, a ANMP deixou claro que considera que o PRR 

não combate alguns dos problemas estruturais evidenciados pela pandemia e 

passa ao lado de uma oportunidade única para a coesão territorial, atestando 

que “a concretizar-se o PRR, na sua atual versão, esta será uma oportunidade 

perdida no que à coesão territorial diz respeito”. 

“Apenas 751 M€ dos cerca de 14 000 M€ das subvenções a fundo perdido estão 

previamente destinadas a regiões menos desenvolvidas do país (neste caso, 

apenas para os Açores e um grande investimento hídrico no Alentejo). Pelo 

contrário, os territórios onde o PIB per capita é mais elevado em Portugal retêm 

à partida 2 143 M€ (15% das verbas a fundo perdido!)”. 
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A ANMP coloca ainda em causa a descentralização implementada pelo Governo, 

ao concluir que o PRR “é diametralmente oposto” aos objetivos estratégicos do 

Governo, como a descentralização administrativa para entidades 

intermunicipais, municípios e freguesias e o aumento do peso da Administração 

Local nas receitas públicas. 

Sublinha ainda a ANMP que os apoios diretos à administração pública deixam a 

administração local excluída “de forma flagrante” e que não há compensação 

aos municípios pelo impacto financeiro da pandemia. 

Pelo exposto e por se considerar esta situação socialmente incompreensível e 

muito preocupante, os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD, vêm nos 

termos legais e regimentais aplicáveis, requerer a audição com caráter de 

urgência do Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses 

(ANMP), para um esclarecimento cabal relativamente a esta matéria. 

 

Palácio de São Bento, 17 de março de 2021 

 

Os Deputados, 

 

Carlos Peixoto 

Isaura Morais 

José Cancela Moura 

 

 


