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Municípios do distrito devem
cerca de 430 milhões de euros



Alcácer do Sal, Almada e

Montijo surgem com a me-

nor dívida, em termos rela-

tivos. Quando à dívida ab-

soluta o Seixal é o município

mais endividado do distrito,

seguido de Setúbal

Os
13 municípios do dis-

trito de Setúbal apre-

sentavam, em 2013,
uma dívida global de cerca de

430 milhões de euros. Os da-

dos sobre as dívidas das câ-

maras municipais relativas ao

ano passado estão disponíveis

no Portal da Transparência Mu-

nicipal, que o ministro-adjunto

e do Desenvolvimento Regional,

Poiares Maduro, apresentou

na segunda-feira, em Lisboa.

Seixal, com uma dívida de

94,5 milhões de euros, Setúbal,

com 84,5 milhões, e Almada,

com 45,6 milhões, compõem o

top três dos municípios mais en-

dividados do distrito. Seguem-

se os municípios do Barreiro, em

4.° lugar, com 35,8 milhões de

euros de dívida total, Sesimbra,

em 5.°, com 35,5 milhões, Pal-

meia, em 6.°, com 27,5 mi-

lhões, Moita, em 7.°, com 22,4
milhões, Sines, em B.°, com

20,5 milhões, Santiago do Ca-

cem, em 9.°, com 16,9 milhões,

Montijo, em 10.°, com 16,5 mi-

lhões e, no final da lista, Grân-

dola, em 11.°, com 14,1 mi-

lhões, Alcochete, em 12.°, com

12,5 milhões, e Alcácer do Sal,

em 13.°, com 1,7 milhões.

0 Portal da Transparência

Municipal, que teve um custo

total de cerca de 97 mil euros,

é de acesso público e disponi-

biliza mais de 100 indicadores

relativos à gestão dos 308 mu-

nicípios portugueses, agre-

gando dados até agora dis-

persos por várias bases públi-

cas. Em www.portalmunici-

pal.pt, é possível consultar da-

dos de natureza social, finan-

ceira e orçamental. A gestão do

portal fica a cargo da Direcção-

Geral das Autarquias Locais,

em parceria com o Instituto Na-

cional de Estatística.

"Este portal permite aos mu-

nícipes e aos portugueses co-

nhecer a realidade concreta

dos seus municípios. Possibili-

ta comparar essa realidade

com a de outros municípios e

permite avaliar e ajuizar políti-

cas públicas a nível local. É um

instrumento que vai melhorar a

qualidade da nossa democracia

e os processos de democrati-

zação", frisou Miguel Poiares

Maduro, durante a apresenta-

ção, no Instituto Superior de

Ciências Sociais e Políticas da

Universidade de Lisboa.

Anal sando a dívida por ha-

bitante, a realidade do distrito

é bem diferente, com municí-

pios com uma dívida total mais

baixa, nas menos populosos,

a aparecerem no topo da lista.

Sines, que é a 8. a câmara no

que respeita à dívida total, sur-

ge em I.° lugar no que respei-

ta à dívida por habitante, que é

de 1.455 euros. Grândola, que
fica em 11.° lugar na lista quan-

to à dívida total, surge agora em

2.°, com uma dívida por habi-

tante de 941 euros. Sesimbra,

5.° município da lista da dívida

total, é o 3.° quanto à dívida por

habitante (706 euros). Seguem-

se, Setúbal, em 4.°, com 705
euros de dívida por habitante, Al-

cochete-, em 5.°, com 689 euros,

Seixal, em 6.°, com 585 euros,

Santiago do Cacem, em 7.°,

com 566 euros, Barreiro, em B.°,

com 459 euros, Palmeia, em

9.°, con 432 euros, Moita, em

10.°, com 339 euros e, nos úl-

timos lugares, Montijo, em 11.°,

com 309 euros, Almada, em

12.°, com 264 euros, e Alcácer

do Sal, em 13.°, com 136 euros.

Os dados disponíveis no Por-

tal da T'ansparência Municipal
revelam que, ainda assim, a

maioria dos municípios do dis-

trito está abaixo da média na-

cional de dívida total, que é de

22,7 milhões de euros.

São sete os municípios com

uma dívida abaixo deste valor:

Alcácer do Sal, Alcochete, Grân-

dola, Moita, Montijo, Santiago
do Cacem e Sines. Já Almada,

Barreiro, Palmeia, Seixal, Se-

simbra e Setúbal ultrapassam

a média nacional.




