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Munícipes alheados
da governação local
O envolvimento dos cidadãos na gestão
das suas autarquias está ainda longe
do esperado e nem os orçamentos

partícipa:ivos contrariam a tendência.



Munícipes alheados
do poder local
Envolvimento dos munícipes no poder local está ainda longe do esperado e verbas
para projetos apresentados por cidadãos são diminutas, revela um novo estudo
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O envolvimento dos muníci-

pes no poder local está ain-
da longe do esperado e, ape-
sar de 86 municípios portu-

gueses realizarem Orçamentos Parti-
cipativos (OP), as verbas para estes pro-
jetos apresentados por cidadãos são di-
minutas no total concelhio, revela o es-
tudo Qualidade da governação local em

Portugal, apresentado ontem e coorde-
nado por Lufe de Sousa, do Instituto de

Ciências Sociais da Universidade de Lis-

boa, e por António Tavares, da Univer-
sidade do Minho.

Cinco critérios
Para analisarem a qualidade da gover-
nação dos municípios portugueses, os
autores criaram um índice de qualida-
de da governação local, com as cinco di-

mensões: "Voz dos Cidadãos e Presta-

ção de Contas"; "Estabilidade Política";
"Acesso e Regulação do Mercado"; "Es-
tado de Direito e Prevenção da Corrup-
ção"; e "Governação Local". Os autores
salientam a evolução muito positiva re-

gistada pelo poder local nos últimos

anos, mas concluem que o grau de en-
volvimento dos munícipes e entidades
locais ainda fica aquém do esperado:
«Apenas em 10% dos municípios se

pode falar de uma sociedade civil vi-
brante», realçam, salientando uma ca-

pacidade «ainda reduzida» de escrutí-

nio dos eleitos locais pelos munícipes e
membros da oposição.

Segundo o estudo, 86 municípios rea-
lizam OP, onde foram aplicados inicia-
tivas 55 milhões de euros entre 2015 e
2017. «Ainda assim, o envelope finan-
ceiro de despesas de capital dedicado
aos OP é diminuto», conclui o relatório.

"Apenas em 10% dos municípios se pode falar de uma sociedade civil vibrante"


