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Lisboa e Porto são cidades 
pouco transparentes 

RANKING Alfândega da Fé é o 
município que mais infor-
mação presta. Índice analisa 
dados publicadas nos sites 
das câmaras municipais 

Alfândega da Fé é o município 
mais transparente do país, man-
tendo a posição do ano passado. 
Longe dos lugares cimeiros do fn-
dice de Transparência Municipal 
(ITM), ontem apresentado, conti-
nuam os dois maiores municípios 
nacionais Lisboa (127.0 lugar, 113.0 
em 2014) e Porto (98.°, depois de no 
ano passado ter ocupado o 28.°). Já 
Sintra regista uma subida significa-
tiva: de 197.°, em 2014, passa neste 
ano a ocupar o 28.°. O último lugar 
é ocupado pela autarquia de São 
Roque do Pico, nos Açores. 

Na apresentação dos dados, al-
guns autarcas pediram maior des-
centralização de competências e a 
participação das populações na 
gestão municipal. "Descentraliza-
ção e intermunicipalismo, do meu 
ponto de vista, são prioridades-
-chave" para o desenvolvimento e 
a modernização do poder local, de-
fendeu o presidente da Câmara da 
Batalha (22.° lugar), Paulo Batista 
dos Santos (PSD), no debate "A Re-
forma do poder local: Prioridades e 
desafios". 

A iniciativa, inserida, na divulga-
ção da terceira edição do ITM, no 
Instituto de Ciências Sociais, da 
Universidade de Lisboa, juntou au-
tarcas e académicos para analisar  

os problemas que se colocam aos 
municípios e os desafios como a 
transparência. 

"A autonomia é cara, não pode-
mos reivindicar autonomia e andar 
no Terreiro do Paço de mão esten-
dida, a pedir isto ou a pedir aquilo", 
salientou o presidente da Câmara 
de Sintra, Basílio Horta (PS). O au-
tarca congratulou-se com a subida 
do município no ITM, acrescen-
tando que, no atual mandato, pou-
pou "cerca de 32 milhões de euros", 
com a extinção de empresas muni-
cipais, o fim de avenças e "um cor-
te transversal em despesas". O mu-
nicípio vai avançar com "a desma-
terialização dos licenciamentos" -
um investimento de 400 mil euros 
-, para permitir que os cidadãos 
possam saber, a cada momento, 
"onde está o seu processo". 

AAssociação Nacional de Muni-
cípios Portugueses (ANMP) não 
quis comentar o índice, uma vez 
que ainda não o recebeu formal-
mente. O ITM analisa a informação 
que é disponibilizada nos sitesdas 
308 autarquias, sendo as pontua-
ções mais elevadas para a transpa-
rência económico-financeira, en-
quanto as mais baixas são relativas 
à divulgação de informação sobre 
contratação pública. 

Há câmaras corno a de Lisboa 
que publicam onlineos seus pla-
nos de transparência de gestão e de 
boas práticas. Na página desta au-
tarquia estão por exemplos os pla-
nos de prevenção da corrupção e 
outras infrações. A. B.F., com Lusa 


