
Municípios
Chegou
o 'CSI à

portuguesa'
O estudo, com atualização
anual, pretende ser "um
radar para os municípios
e um instrumento
de políticas públicas"

A sigla remete para uma qual-
quer investigação policial, com
perícia científica. No caso, CSI
é Council Sustainability Index
(índice de Sustentabilidade
Municipal), que Paulo Caldas,
investigador do Instituto Supe-
rior Técnico e coordenador do

estudo, teve em mente quan-
do projetou para Portugal o

'Rating Municipal Português
(RMP), o índice da Sustenta-
bilidade', que será publicado
anualmente (ver texto ao lado).

Caldas trata por vezes a sua

criação, iniciada há nove anos,
apenas pelas iniciais RMP. Ou-
tras vezes apelida o trabalho
como "o CSI dos municípios
portugueses".

O estudo pretende ser "um
radar para os municípios e,
igualmente, um instrumentos
de políticas públicas", diz. "É
o primeiro modelo integrado e

participativo de avaliação dos

municípios. Nunca se fez uma
análise com as quatro dimen-
sões" — governação, serviço
aos cidadãos, desenvolvimento
económico e social e sustenta-
bilidade financeira.

O RMP, ressalva Paulo Cal-
das, "não pretende avaliar o

autarca, mas sim medir a reali-
dade do município e a sua sus-
tentabilidade". O "barómetro"
tem várias ferramentas dentro,
ao permitir diversas compa-
rações. "Uma análise eixo por
eixo" (isto é, pelas diferentes
dimensão de análise); segundo
a escala dos concelhos (sepa-
rando os grandes, dos médios

e dos pequenos); ou pela geo-
grafia (entre as regiões do país;
ou entre as sub-regiões, corres-
pondendo estas às fronteiras
das entidades intermunicipais).

"Os municípios competem
entre si", explica Paulo Caldas.
"Se um autarca estiver mais
mal colocado que um vizinho,
doravante ele terá um trabalho
estratégico para fazer. Com o

rating, sabe onde terá de me-
lhorar, mas as intervenções
devem ser visionadas em pra-
zos médios superiores aos dos
mandatos autárquicos, e nunca
como medidas de curto prazo".

O coordenador não teme que
os resultados possam gerar in-
cómodo nos municípios mais
mal colocados nas várias tabe-
las. A essa questão, argumenta
com o histórico do seu trabalho.
No início chegou a haver 263
indicadores ou critérios de ava-
liação, algo que seria "absolu-
tamente impossível de tratar".

Num processo muito parti-
cipado (com dados dos muni-
cípios, do INE e da Entidade
Reguladora dos Serviços de
Águas e Resíduos), com o en-
volvimento de entidades como
o Tribunal de Contas, a Asso-

ciação Transparência e Inte-
gridade ou a Inspeção-Geral de

Finanças, mais universidades
e meia centena de cidadãos in-
quiridos, os critérios passaram
a 35. E, por fim, aos 25 (com a
respetiva grelha de pondera-
ção) nos quais assenta o RMP.

Assim, "tanto as dimensões
de análise como os indicadores
e a sua ponderação vão man-
ter-se por vários anos", garante
Paulo Caldas.

O tempo dirá da perícia do
'CSI à portuguesa', p.p.


