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MAIS TRANSPARENTE DA REGIÃO
Autarquias do distrito têm nota

negativa no estudo sobre

Transparência Municipal.
Ainda assim, estão acima da

média nacional. Abaixo da média

só Alcochete



Câmara presidida por Augusto Pólvora é a única do Distrito que integra o top 20 nacional

Sesimbra é o município da região

com maior transparência
Estudo dá nota
negativa em ma-
téria de transpa-
rência à esmaga-
dora maioria das
autarquias do
país. O municí-
pio sesimbrense
é o 17.° classifi-
cado, estando
15 pontos acima
da média nacio-
nal (33). Palme-
la, Moita e Sines
são os outros
municípios em
destaque na
região
MÁRIO RUI SOBRAL

0 município liderado por Augusto Pólvora e o melhor classificado dos 13 que compõem o Distrito

Sesimbra

é o município do

Distrito de Setúbal com me-

lhor índice de transparência

municipal e um dos melhores clas-

sificados a nível nacional, de acor-

do com um estudo promovido pela

"Transparência e Integridade, As-

sociação Cívica" (TIAC). 0 municí-

pio presidido por Augusto Pólvora

ocupa o 17.° lugar do "ranking" na-

cional, com 48 pontos, 15 acima

daquilo que é a média (33) apu-
rada entre as 308 câmaras do país

avaliadas, numa escala de 0 a

100. Ainda assim, não chega à

nota positiva (50).
0 estudo foi apresentado esta

quarta-feira, em Lisboa, e assen-

tou na avaliação feita pela TIAC aos

conteúdos publicados nos "sites"

das câmaras municipais, segundo

76 indicadores, agrupados em

sete áreas: informação sobre a or-

ganização, composição social e

funcionamento do município; pla-

nos e relatórios; impostos, taxas,

tarifas, preços e regulamentos;

relação com a sociedade; contra-

tação pública; transparência eco-

nómico-financeira; e transparência

na área do urbanismo.
Palmeia, que se encontra no

21.° posto do "ranking" nacional,

com 47 pontos, é o segundo mu-

nicípio melhor classificado da re-

gião. Seguem-se Moita e Sines,

que ocupam a 31. a posição, ambos

com 45 pontos, Setúbal no 66.° lu-

gar (40 pontos), Alcácer do Sal, Al-

mada e Grândola na 85. a posição

(os três com 39), Montijo e Seixal

no 95.° posto (ambos com 38), e,

já abaixo dos 100 primeiros, Bar-
reiro e Santiago do Cacem na

142. a posição (ambos com 34). Al-

cochete no 171.° lugar, com 32

pontos, é o único município do Dis-

trito de Setúbal a apresentar um

resultado inferior (em apenas um

ponto) à média nacional.

0 município Figueira da Foz (61

pontos) é o mais bem classificado

no índice de Transparência Muni-

cipal, seguindo-se Alfândega da Fé

(59) e Batalha (58). No final da ta-

bela estão Calheta, Montalegre e

Santa Cruz das Flores, todos com

apenas 7 pontos. Lisboa ocupa o

115.° posto (36 pontos) e o Porto

o 26.° lugar (46).
Segundo a TIAC, representante

portuguesa da rede global anti-cor-

rupção "Transparency Internatio-

nal", os resultados são negativos.
"Os dados revelam que há ainda

um grande défice de transparên-
cia na forma como o poder local

presta contas aos cidadãos. Em

termos médios, os municípios por-

tugueses têm um nível de trans-

parência de 33 pontos, em 100, o



que não é animador", diz Luís de

Sousa, presidente da TIAC e coor-

denador do índice.

O estudo conclui ainda que

"quanto maior é o número de

mandatos consecutivos, menor é

a transparência", já que, "cada

mandato adicional faz cair o nível

de transparência, em média, qua-
se um ponto".

Realizado com várias entidades para promover boa governação

Projecto visa combater a corrupção
O índice de Transparência Municipal "é um

projecto da Transparência e Integridade Associa-

ção Cívica (TIAC), desenvolvido em parceria com

o Instituto de Ciências Sociais da Universidade

de Lisboa (ICS-UL), o Instituto Superior Técnico

(IST-UTL), o Núcleo de Estudos em Administra-

ção e Políticas Públicas da Universidade do Mi-

nho (NEAPP-UM) e o Departamento de Ciências

Sociais, Políticas e do Território da Universidade

de Aveiro (GOVCOPP-UA). Os resultados do índi-

ce podem ser consultados no site: http://poder-

local.transparencia.pt/.
Tem como finalidade geral "promover a legali-

dade democrática e a boa governação, comba-

tendo a corrupção e fomentando os valores da

transparência, integridade e responsabilidade

na opinião pública, nos cidadãos e nas institui-

ções e empresas públicas e privadas".

Augusto F'ólvora (Sesimbra)

"Satisfeitos,

mas é importante

melhorar este índice"
Augusto Pólvora congratulou-

se com o resultado do município

de Sesimbra, o melhor classifica-

do do Distrito e um dos melhores

a nível nacional: 17.° entre as 308
câmaras do país. O presidente do

município de Sesimbra quer ago-

ra melhorar ainda mais o índice de

transparência da autarquia.

"Estamos naturalmente satis-

feitos por este resultado, tanto

mais que este trabalho foi reali-

zado por uma entidade indepen-

dente. É importante melhorar este

índice para que os munícipes se

envolvam mais na vida do muni-

cípio, não apenas através do re-

forço dos mecanismos de partici-

pação e de uma maior promoção

do acesso à informação disponi-

bilizada pela autarquia, mas tam-

bém pela simplificação de pro-

cessos, que são essenciais para a

prestação de um serviço público

de maior qualidade", comentou o

edil.

Joaquim Judas (Almada)

"Não conhecemos

o estudo nem

os critérios"
Joaquim Judas, presidente do

município de Almada, sublinha ter

tomado "conhecimento pela Im-

prensa" da apresentação do índi-

ce de Transparência Municipal.

"Desconhecemos o estudo em si

mesmo, assim como não conhe-

cemos nem os critérios nem os in-

dicadores que fundamentam as

conclusões desse estudo. Não po-

demos, pelo menos até ao mo-

mento em que conheçamos com

detalhe e rigor aqueles critérios e

indicadores, emitir uma opinião

fundamentada sobre o facto do

município de Almada surgir 'clas-

sificado' em 85.° lugar (entre 308

municípios portugueses) no refe-

rido estudo", frisa o autarca.
"Chamamos no entanto a aten-

ção dos leitores do Diário da Re-

gião para o facto de estar em

marcha, desde há longo tempo,

um ataque aos municípios e ao Po-

der Local Democrático em geral as-

sente em argumentos puramente
fantasiosos e falaciosos, que de

forma articulada procura minorar

os importantíssimos contributos

que em geral os órgãos e os elei-

tos do Poder Local Democrático

têm dado ao desenvolvimento do

nosso País ao longo dos últimos

quase 40 anos, que são em geral

e na esmagadora maioria dos ca-

sos desmentidos pela realidade

concreta da vida nos municípios

portugueses", alerta.

Rui Garcia (Moita)

"Resultado



positivo
em estudo
limitado"

O edil da Moita destaca o re-

sultado do município no "ranking"

nacional, ao mesmo tempo que
considera que o estudo acaba por

ser limitado.

"Considero positivo o lugar ocu-

pado pela Câmara da Moita nesta

avaliação dos conteúdos publica-
dos pelas câmaras municipais
nos seus websítes, embora me pa-

reça necessário referir que esta

avaliação foca apenas um aspec-
to particular da informação das au-

tarquias e é por isso um critério ne-

cessariamente limitado para afe-

rir a transparência da gestão au-

tárquica.
Ainda assim, é de realçar que a

boa classificação obtida pelo nos-

so Município reflecte a nossa

orientação dirigida para uma ges-
tão aberta, transparente e parti-

cipada", aponta.

Álvaro Amaro (Palmeia)

"Interessante,
mas há mais

formas de avaliar"
O edil de Palmeia, Álvaro Ama-

ro, destaca que a informação di-

gital "não deverá ser o único cri-

tério para avaliar a transparência
da gestão municipal". Mas, não es-

conde satisfação pelo resultado

conseguido por Palmeia.

"Registamos com agrado o po-
sicionamento do município de Pal-

meia em 21° lugar neste índice de

Transparência Municipal, com base

nos conteúdos disponibilizados

nos 'sites' dos 308 municípios

portugueses. Sendo um estudo

muito interessante, que no caso de

Palmeia reflecte o nosso investi-

mento nos meios digitais, entendo,

no entanto, que este não deverá

ser o único critério para avaliar a

transparência da gestão municipal,

nem a informação digital é o úni-

co meio de prestação de contas

aos munícipes", disse. "Num con-

celho como o nosso, com uma

componente rural muito forte, a

gestão pública participada - de

que somos pioneiros - assenta em

princípios de transparência e na

prestação de contas, mas também

numa relação mais próxima com

os munícipes. E seria interessan-

te encontrar formas de 'medir'

essa proximidade e o seu retorno'',

rematou.

Vítor Proença
(Alcácer do Sal)

"Estamos

confiantes, mas
não satisfeitos"

0 presidente da Câmara de Al-

cácer do Sal diz que o resultado

transmite confiança, mas não sa-

tisfaz. "0 município de Alcácer do

Sal está entre os 100 melhores em

termos de transparência e acima

da média nacional. Isso deixa-nos

confiantes, mas não satisfeitos,

porque a média nacional é multo

baixa. Tem havido um grande es-

forço para disponibilizar no 'site' da

Câmara toda a informação ne-

cessária para que os cidadãos

saibam, a cada momento, como é

gasto o dinheiro público e como é

que aqueles que elegeram gerem

os destinos da autarquia. Este re-

sultado só mostra que esse es-

forço é reconhecido, mas que há

ainda muito trabalho para fazer. É

nosso intuito durante este man-

dato aumentar essa disponibili-

zação de informação e melhorar a

interactividade entre as popula-

ções e as plataformas 'on-line'

desta autarquia", assume.

Álvaro Beijinha
(Santiago do Cacem)

"Somos

transparentes
e vamos investir

nasTIC"
Álvaro Beijinha salienta que a

Câmara de Santiago do Cacem é

"transparente". 0 município que

preside está um ponto acima da

média nacional e o autarca lembra

que irá investir na área das tec-

nologias de informação e comu-

nicação para garantir maior proxi-

midade à população.
"Não colocando em causa o

mérito e a credibilidade do estudo

divulgado, consideramos que so-

mos uma câmara transparente e

aberta aos munícipes colocando à

sua disposição a informação rele-

vante acerca do funcionamento da

autarquia. Neste mandato, que

agora se iniciou, vamos investir na

área das TIC de modo a desen-

volver ferramentas 'on-line' que



aproximem cada vez mais os ci-

dadãos à administração local",
disse.

António Figueira Mendes

(Grândola)

"Temos condições

para melhorar"
António Figueira Mendes, pre-

sidente da Câmara de Grândola,

garante que o novo executivo que
lidera irá trabalhar para alcançar

patamares mais altos em torno da

transparência municipal, até por-

que considera "haver condições

para o município de Grândola me-

lhorar o serviço prestado em todos

os indicadores avaliados". "O novo

executivo trabalhará nesse senti-

do", afiança.

Nuno Canta (Montijo)

"Resultado

já nos honra"
Nuno Canta enaltece a realiza-

ção do estudo e promete lutar

por melhorar o índice de transpa-
rência do município do Montijo, a

que preside. "É um estudo inte-

ressantíssimo, que permite ter
uma primeira avaliação séria sobre

a questão da transparência e da

luta pela ética e contra a corrup-

ção. É fundamental que ao nível

autárquico se consiga fazer esse

combate, com base em dados ob-

jectivos que este estudo vem tra-

zer e que é de louvar", frisou. "A po-

sição que o município do Montijo

ocupa já nos honra, mas podemos

dizer a todos os montijenses que
é nosso objectivo melhorar ainda

muito alguns dos aspectos dessa

transparência. É uma das questões

para a qual estamos muito orien-

tados e que faz parte daquilo que

sempre afirmei: que é preciso

reorganizar os serviços, fazendo

também parte dessa reorganiza-

ção um contacto mais transpa-
rente com todos os munícipes e to-

dos os elementos da nossa co-

munidade. Sabemos de alguns
itens que são facilmente concre-

tizáveis e irão classificar ainda

melhor o nosso município. Monti-

jo tem condições para ser classi-

ficado de uma forma muito mais

honrosa", considera.

Câmara Municipal do Barreiro

"Informação
podia ter sido

complementada"
A Câmara Municipal do Barrei-

ro diz apenas que o estudo pro-

movido pela TIAC podia ter sido

mais completo. "Os resultados do

estudo, que conhecemos hoje [on-

tem], estão a ser analisados. O pre-
sente estudo sobre índices de

transparência municipal é desen-

volvido com base numa única fon-

te - o 'site' de cada autarquia. Sem

tirar mérito ou reconhecimento

ao trabalho desenvolvido, não po-
demos deixar de afirmar que a in-

formação recolhida poderia ter
sido complementada com inúme-

ras informações/dados que es-

tão disponíveis noutras platafor-

mas", assume fonte oficial da Câ-

mara do Barreiro.



NOTA DE REDACÇÃO

O DIÁRIO DA REGIÃO solicitou o comentário aos resultados deste es-
tudo a cada um dos 13 municípios do Distrito. Alcochete, Seixal, Setú-
bal e Sines não conseguiram responder até ao fecho desta edição.


