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Alfândega da Fé e Carregal do Sal 
vencem no teste da transparência

Índice que avalia a quantidade de informação disponível nos sites dos municípios revela falhas graves, 
sobretudo ao nível da contratação pública, apesar de haver uma melhoria “ténue” em relação a 2013

PEDRO CUNHA

O site da Câmara de Sintra foi um dos que tiveram uma queda mais acentuada no ranking: passou de  66.º para 197.º

Com 82 pontos, numa escala de 0 

a 100, “acima do nível Bom”, a Câ-

mara de Alfândega da Fé lidera o 

ranking do Índice de Transparência 

e Integridade, elaborado pela Trans-

parência e Integridade, Associação 

Cívica (TIAC). Carregal do Sal surge 

em segundo lugar, com 72 pontos. 

Também as Câmaras de Torres No-

vas, Porto de Mós e Mirandela tive-

ram um desempenho “Bom”.

O índice avalia 76 critérios relacio-

nados com a divulgação de conteú-

dos sobre temas como a contratação 

pública, ou a situação económico-

fi nanceira, nos sites das 308 câma-

ras. Nesta avaliação, 114 câmaras 

obtiveram classifi cação “Aceitável”. 

Entre elas estão as da Figueira da 

Foz em 11.º (1.º em 2013); Leiria em 

21.º (115.º em 2013); Porto em 28.º 

(26.º em 2013); Coimbra em 37.º (9.º 

em 2013); Vila Nova de Gaia em 86.º 

(194.º em 2013); e Lisboa em 113.º 

(115.º em 2013).  

Do outro lado da tabela, com de-

sempenho “Insufi ciente”, estão so-

bretudo municípios do interior do 

país e das regiões autónomas. E a 

lista mostra grandes quedas em re-

lação ao ranking do ano passado. 

Por exemplo, Sintra aparece em 

197.º (66.º em 2013), Viseu em 126.º 

(66.º em 2013); Lourinhã em 184.º 

(49.º em 2013); e a Covilhã  em 278.º 

(281.º em 2013). O último lugar da 

tabela é ocupado por Belmonte, que 

obteve apenas três pontos (303.º em 

2013) .

Estes resultados representam uma 

“melhoria muito ténue” em relação 

à primeira edição do índice, no ano 

passado, quando nenhum municí-

pio chegou ao “Bom”, observa Nu-

no Cruz, investigador e membro da 

TIAC. Nesta edição, a média nacional 

foi de 34 pontos, apenas mais um do 

que no ano passado e ainda abaixo 

dos 36 pontos que são vistos como 

“o mínimo aceitável”.

Os autores do estudo destacam, 

ainda assim, uma maior participação 

das câmaras na avaliação deste ano: a 

equipa do TIAC recebeu comentários 

e correcções de 126 municípios — ti-

nham sido apenas 29 em 2013. É nas 

áreas mais sensíveis da actividade 

municipal — relativas à contratação 

pública, transparência económico-

fi nanceira, impostos, taxas, tarifas, 

preços e regulamentos — que os 

municípios são menos transparen-

tes nos seus sites. “É especialmente 

preocupante que estes indicadores 

tenham registado um retrocesso, pre-

cisamente numa altura em que devia 

ter havido um esforço para aumentar 

a informação disponível aos muníci-

pes e aos investidores”, considerou 

Luís de Sousa, presidente da TIAC e 

coordenador do índice.

Susana Jorge, da Faculdade de Eco-

nomia da Universidade de Coimbra, 

admite que “a mudança de execu-

tivos [nas eleições de Setembro de 

2013] pode ter condicionado a dispo-

nibilização dos dados”, mas frisa que 

“a informação económico-fi nanceira 

tem que ser divulgada por lei”.

Este projecto, realizado em par-

ceria com o ICS, o Instituto Superior 

Técnico (IST), a Universidade do Mi-

nho e a Universidade de Aveiro, ape-

nas avalia a ausência ou presença de 

determinadas informações nas pági-

nas dos municípios, não incluindo 

aspectos como acessibilidade ou a 

qualidade das mesmas, que pode-

riam alterar bastante os resultados. 

Além disso, não são considerados os 

conteúdos relativos ao sector empre-

sarial local. “Também é importante 

que neste sector sejam reforçados 

os mecanismos de transparência e 

de governança”, defendeu Rui Mar-

ques, do IST.

O Índice de Transparência e Inte-

gridade é um dos critérios incluídos 

no Portal da Transparência Munici-

pal, lançado em Julho pelo Governo. 

A fechar a apresentação do índice, 

o secretário de Estado da Adminis-

tração Local, António Leitão Amaro, 

sublinhou a importância da transpa-

rência nas autarquias enquanto “ins-

trumento importante para a demo-

cracia directa ou indirecta”.

Ranking
Marisa Soares

Provedor da Transparência

Investigador sugere criação desta figura

U
ma forma de resolver 
as falhas ao nível da 
divulgação da informação 
pode ser a criação da figura 

do Provedor da Transparência, 
que promova a prestação de 
informação de forma “pró-
activa”, sugere António Tavares, 
investigador da Universidade 
do Minho. Para este especialista 
o provedor deve, por um lado, 
“quebrar com os ‘silos’ que 
existem dentro dos municípios, 
onde os serviços funcionam 
isoladamente e há muita 
dificuldade de comunicação” e, 
ao mesmo tempo, “disponibilizar 

a informação para o exterior 
sempre que for solicitada, ou 
mesmo que não seja”.

Luís Sousa, da TIAC, vai 
mais longe, sugerindo a 
figura do provedor do Poder 
Local, inspirada no modelo 
britânico. “Seria um provedor 
a nível nacional, que se 
ocuparia apenas das questões 
relacionadas com a gestão 
autárquica”, explica. Este 
provedor faria a ponte com uma 
unidade municipal responsável 
por receber as queixas ou 
denúncias dos cidadãos sobre 
os serviços do município.  


