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ÁNUÁRIO FINANCEIRO ANALISA CONTAS DE 2019 

A dívida dos 308 concelhos 
portugueses ascendia a 
3915 milhões de euros no 

final de 2019, revela o anuário fi-
nanceiro dos municípios divul-
gado pela Ordem dos Contabilis-
tas (OCC). Caiu face aos 4242 mi-
lhões de 2018. As cinquenta câ-
maras mais endividadas valem 
61% do total do passivo.  

Lisboa, Portimão e Gaia estão 
no pódio das câmaras com maior 
passivo: o endividamento da ca-
pital totalizava 380,6 milhões, 
mas com uma descida “acen-
tuada” de 66 milhões face a 2018. 
A Sul, Portimão registou um 
passivo de 112,3 milhões, tam-
bém com uma descida de 4,5%. 
Gaia totalizou 110 milhões, com 
uma quebra de quase 12%. Dos 
50 piores concelhos, só dois ti-
veram um agravamento da dívi-
da: Mafra e Barreiro. No total dos 
concelhos, “252 baixaram o va-
lor do passivo elegível”. O anuá-
rio revela ainda que há 28 conce-
lhos em desequilíbrio financeiro: 
numa lista encabeçada por 
Alandroal, Évora e Portel.   

Quanto às receitas, “o ano de 
2019 foi um bom ano de coleta 
fiscal”, tendo sido cobrados em 
impostos diretos, indiretos, taxas 
e licenças, um total de 3569,6 
milhões. O IMT, imposto sobre as 
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CÂMARAS 
Capital tem a maior dívida, mas tem vindo a reduzi-la de forma “significativa” 

DÍVIDA CAI MAS TOTALIZA 
3915 MILHÕES DE EUROS  

transmissões de imóveis, tor-
nou-se numa das principais re-
ceitas das câmaras, representan-
do 32% do total. Quando ao IMI, 
Lisboa, Cascais e Sintra estão no 
topo dos que mais ganham, mas o 
total cobrado caiu face a 2018.   

Em 2019, houve mais câma-
ras financeiramente equilibra-
das, mas há receios sobre o im-
pacto da pandemia na contas 
de 2020 e 2021.n

PASSIVO r Cinquenta mais endividados têm 61% 
da dívida total. Lisboa, Portimão e Gaia lideram 
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