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Fusão de freguesias
"não trouxe mais eficiência"
reforma das freguesias,

realizada em 2013, não se traduziu num aumento de eficiência
nos serviços prestados às populações, conclui um estudo realizado por investigadores
do ISEG. Algarve e Alentejo foram a exceção, Lisboa e região centro sem impactos.
A

No Porto, 11 das antigas freguesias

foram agregadas

em apenas três. No total passaram

a ser sete.
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municípios da região centro e de
Lisboa e Vale do
Tejo não registaram ganhos de eficiência na sequência da reforma
administrativa de 2013 e da fusão
de freguesias então levada a cabo.
A norte também não houve evidências de que tal tenha aconteci-

Os

do e apenas em alguns municípios
do Alentejo e Algarve se verificaram melhorias.

Esta é a principal conclusão de
um estudo elaborado por dois professores do Instituto Superior de
Economia e Gestão (ISEG) que
será em breve publicado na "Local Government studies", uma revista internacional da especialidade. Ana Venâncioe António Afonso, que se têm dedicado, entre outras áreas, a investigar a eficiência
dos municípios, foram ver como
pontuavam nessa matéria os vários concelhos

em 2011 e, a seguir,
fizeram o memo trabalho, mas já
com os dados de 2016, depois da
fusão das freguesias. O objetivo
era tentar perceber se com a reor-

ganização os municípios tinham
ou não sido mais racionais a utilizar os fundos de que dispunham.
No fundo, saber se a reforma territorial poderia, de facto, ter induzir poupanças por via de uma
maior economia de escala e "se,
para o mesmo nível de despesa,
conseguiram fornecer mais serviços às populações",

explica Ana

Venâncio.
"A conclusão a que chegámos
foi que a reforma não teve impacto a nível da eficiência nem no centro do país, nem em Lisboa e Vale
do Tejo, regiões onde o efeito foi

mesmo o contrário, ou seja, não se
registaram melhorias de eficiência", explica a professora do ISEG.
"Apenas no Alentejo e Algarve se
verificou um efeito positivo, tendo a redução do número de freguesias permitido que a eficiência
fosse maior", acrescenta.
A reforma do território de
2013, recorde-se, foi realizada ao
abrigo do memorando de entendimento entre o Governo português da altura e a troika. Ao todo,
dos 308 concelhos, apenas 76 não
foram alvo de alterações. Em 219
verificou-se a agregação de freguesias e em outros 13 ocorreu mesmo uma alteração dos limites territoriais de parte delas - na prática, verificou-se uma redução de
27%, passando de mais de quatro

mil para 3.092.
Na sua pesquisa, os investigadores olharam para um conjunto
de dados, que incluíram, por um
lado os gastos dos municípios e,
por outro, os fins desses mesmos
gastos, ou seja, os serviços prestados àpopulação, sejaaidosos, seja

no campo da educação, serviços
culturais, licenças para obras atribuídas, entre outros. E embora tenham verificado que, no geral, no
período estudado, 10% dos municípios até tinham melhorado a sua
eficiência, a conclusão a que depois
chegaram foi que isso não ficou a
dever-se à reforma das freguesias,

mas a outros fatores, relacionados
com as próprias características da
população ou com a evolução do
turismo, por exemplo.
Economias de escala
não funcionaram?
E porquê este resultado? "Arefor-

ma incidiu

essencialmente nas
e estas prestam serviços que precisam de muita mão de
freguesias

obra e que não permitem tirar partido de economias de escala", re-

fere Ana Venâncio. Poroutrolado,
diz, "o município passou a ter um
maior esforço de coordenação que
também torna mais difícil aumen-

tar a eficiência".
As mudanças, recorde-se, foram implementadas pouco antes
das autárquicas de 2013 e no pressuposto de que uma maior frag-

mentação territorial era também
responsável por maiores gastos e,
consequentemente, mais transferências de verbas. Quem não gostou foram os autarcas e a população de várias zonas do país onde a
mudança mais se fez sentir.
Em 2015 o PS prometeu que, se
fosse Governo, avançaria com uma

reversão do processo, não de forma
automática, mas só nos casos em

que tal fosse defendido por autarcas e munícipes. Passou-se o primeiro mandato sem que as mudanças acontecessem,

e o tema voltou

agora, em 2019, a estar contempla-

do no programa do Governo.
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As freguesias

¦

prestam
serviços que precisam
de muita mão de obra
e que não permitem
tirar partido de
economias de escala.
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Esta foi a diminuição
do número de

freguesias que
resultou da reforma
administrativa
de 2013.

1.168

Governopromete "a corrigir
os erros da reforma territorial"

FREGUESIAS

Atualmente existem
3.092 freguesias,
menos 1.168
do que antes
da reforma

administrativa.

já quase no final do primeiro mandato, o Governo avançou com uma
proposta de lei no sentido de alterar o regime jurídico de criação de fregueEm 2019,

sias. A proposta estabelecia os critérios

para que uma freguesia pudesse exis-

tir como tal, mas foi chumbado pela Associação Nacional de Municípios. Neste momento o processo voltou à mesa das negociações, com municípios e freguesias a pedirem ao Governo a criação de um grupo de trabalho para que
seja possível acertarem agulhas. No seu programa, o Executivo inscreveu a
intenção de "a corrigir os erros da reforma territorial

de 2013".

