
 
DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE ACÇÃO SOCIAL PARA OS 
GOVERNOS LOCAIS, REFORMAS E DESAFIOS DE GOVERNANÇA: 
RESULTADOS DE UM ESTUDO SOCIOLÓGICO COMPARATIVO1 

 
Hermínia Fernandes Gonçalves 

hgoncalves@utad.pt 
Docente do Departamento de Economia, Sociologia e Gestão (DESG) da UTAD; 

Investigadora do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento da mesma 
Universidade.  

 
Chris Gerry  

cgerry@utad.pt 
Presidente da Escola das Ciências Humanas e Sociais da UTAD; 

Docente do Departamento de Economia, Sociologia e Gestão (DESG) da UTAD; 
Investigador do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento da mesma 

Universidade.  
 

Jose Manuel del Barrio Aliste 
josema@usal.es 

Docente do Departamento de Sociología y Comunicación da USAL 
Investigador da mesma universidade 

 
 

RESUMO 
Perfila-se um novo paradigma de governança- local, colectivo, negocial e integrado- que, além das 
questões relacionadas com a assunção de arquitecturas institucionais mais horizontais, incorpore a 
ideia de, participação dos actores chave nos assuntos públicos, não descorando metas de eficiência, 
contextualização e integração das várias dimensões do problema social. Este paradigma esboça-se, 
ao mesmo tempo, que, se afirma um novo paradigma sociopolítico de intervenção social, cujos 
grandes marcos teóricos, reconhecendo a relação entre os fenómenos protecção social e 
desenvolvimento local, sublinham a importância da intervenção intersectorial e da preparação do 
contexto de referência, recontextualizando o discurso oficial e promovendo, no decurso da acção, 
processos reflexivos capazes de gerar aprendizagem e espaço de manobra para os actores locais.  
 
Palavras-chave: Estado; Políticas; Descentralização; Governança; Acção Colectiva; Participação; Parcerias; 
Redes. 
 
ABSTRACT 
Today, a new paradigm of governance is on the agenda that is more local, more collective, more 
negotiated, and more integrated. In addition to issues related to the adoption of more horizontal 
institutional architectures, this paradigm incorporates the idea that key actors in public affairs 
should participate in ways that allow various dimensions of contemporary social problems to be 
addressed efficiently, in a manner that takes account of the local context and in an integrated 
fashion. Given the interrelationship between social protection and local development, this new 
paradigm inevitably implies a new paradigm of socio-political intervention which foregrounds, 
both theoretically and empirically, the importance of intersectoral intervention, foreknowledge of 
the context, the recontextualisation of official discourse, and the promotion – both in words and 
deeds – of reflexive processes able to both generate learning experiences and create room for 
manoeuvre for local actors in line with local conditions and needs. 

  

                                                 
1 Esta Investigação foi produzida originalmente como Tese de Doutoramento em Sociologia, apresentada na Universidade de Salamanca 
(USAL) em Abril de 2011, com o tema, Estratégias Colectivas de Governação Local no campo social: alcances e limites, Estudo 
Sociológico Comparativo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O debate sobre a reforma do Estado Providência, pelas suas justificações ideológicas, financeiras e 
organizacionais, encara a descentralização como um dos pontos centrais dessa reforma que, altera o projecto 
de Estado Social original e implica mudanças nas relações entre o Estado e a Sociedade, ao abrigo de um 
projecto de governança colectiva, directamente relacionado com a transferência de competências do poder 
central para os organismos locais, com a privatização de algumas áreas do sector público e com o 
envolvimento do sector privado na prestação de serviços públicos de carácter social. Entende-se a noção de 
governança ou governação, como um fenómeno pluridimensional, que, incluindo o desenho da arquitectura 
institucional dos órgãos locais, mais centralistas ou mais horizontais, incorpora a ideia de participação dos 
actores chave nos assuntos públicos e corresponde ao conjunto de processos e de actores locais envolvidos na 
acção local. 
 
Esta pesquisa organizou-se como estudo comparativo entre Portugal e Espanha e suportou-se numa estratégia 
metodológica de investigação qualitativa, de análise do discurso oficial e de investigação etnográfica, ao 
longo de duas dimensões complementares: a) macro-sociológica, explicitando os pressupostos estruturais do 
processo de descentralização de competências no campo social e explorando a especificidade socio-política 
de Portugal e Espanha; e, b) micro-sociológica incidindo nas estruturas locais de acção social, em Macedo de 
Cavaleiros e em Bermillo de Sayago, explorando a relação da actividade desenvolvida com as “prescrições 
normativas”, plasmadas nos parâmetros legais e o campo de reprodução do discurso dos vários stakeholders, 
sobre os “modelos oficiais” de governança e a capacidade de recontextualização dos stakeholders, no sentido 
do enquadramento das especificidades locais.  
 
 
2. A DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA OS GOVERNOS LOCAIS NO CAMPO 
SOCIAL  
 
O processo de descentralização traduz-se num processo dialéctico de reordenamento do aparelho estatal, cujo 
entendimento parece variar, conforme se trate de concepções de Estado mais conservador ou mais 
progressista. Existe algum consenso quando a discussão é enquadrada em visões da mesma perspectiva 
política e/ou disciplinar. Em termos políticos, a perspectiva neoliberal, ao questionar o tipo de intervenção 
pública prevista no paradigma keynesiano, coloca o Estado como um parceiro, entre outros, nos sistemas de 
negociação e de execução de políticas, defendendo a desregulamentação da economia e a restrição da acção 
do Estado na área social a funções mínimas, sobre a égide da contratualização com o sector privado. Em 
traços gerais, para os neoliberais, descentralização significa redução do papel do Estado na acção social e 
atribuição de funções residuais deslocando, progressivamente, a força motriz da resposta aos problemas para 
o mercado. Neste quadrante a tónica central do conceito recai sobre a estratégia de reestruturação do aparelho 
estatal com vista a atingir maior agilidade e eficiência na resposta à questão social. Do outro lado, na 
perspectiva dos neo-institucionais, o consenso em torno do conceito de descentralização gira em torno da 
ideia de democratizar a administração pública. A transferência de competências e de poder de decisão nas 
políticas para esferas periféricas é entendida como um meio para democratizar a governança. Nesta óptica, a 
descentralização contribui para a redefinição da relação Estado e Sociedade, reforçando a hipótese de 
participação social e a eficácia dos resultados das políticas sociais. Do mesmo modo, como salienta Pendolf-
Becerra (1998), a partir da procedência disciplinar também se observam interpretações de descentralização 
consensualizadas: as ciências políticas destacam o mecanismo democrático que permite a autonomia política 
dos níveis locais e regionais; as ciências económicas colocam a tónica na transferência de responsabilidades 
de actividades económicas públicas para o sector privado; enquanto a sociologia enfatiza a dimensão de 
empowerment, da cidadania activa e da sociedade civil. 
 
Na discussão sobre a descentralização é possível identificar fundamentos jurídicos e político-institucionais, 
que dão origem a diferentes modalidades de descentralização. Pendolf-Becerra (1998:6) procede à 
classificação segundo o nível para o qual a competência é transferida e identifica quatro classificações: a) 
desconcentração que se caracteriza pela transferência da competência dentro da mesma estrutura burocrática 
central; b) delegação de competências da estrutura burocrática central para unidades administrativas regionais 
externas ou para organizações não-governamentais; c) devolução transferência de responsabilidade fiscal e 
administrativa para unidades sub-nacionais de governo ou para a autoridade regional ou local dentro de 



unidades administrativas; e, d) privatização transferência de responsabilidades públicas para órgãos privados. 
A este respeito subscreve-se ainda a classificação de Medina (1987:46), que, partindo do tipo de órgão que 
recebe a competência descentralizada e da respectiva ligação ao órgão central, identifica dois tipos de 
descentralização: a administrativa e a política. Na descentralização administrativa o órgão público delega 
alguma das suas funções a níveis subordinados de órgãos, localizados em diferentes unidades territoriais, 
com uma estrutura interna que reflecte o modelo orgânico do órgão central (departamento e divisões), 
permanecendo o controlo da acção no nível superior do órgão público. Partilham desta perspectiva teórica, 
Afonso e Lobo (1996), Davidovich (1993), Rufian (1992), entre outros, que, vinculam a descentralização à 
ideia de desconcentração ou delegação de funções entre esferas do governo, ou entre órgãos públicos, com 
justificações relacionadas com a necessidade de procurar maior eficácia na gestão pública, eliminar 
burocracias e estabelecer aproximações aos clientes. Porém, vários autores, nomeadamente Baeta (1998), 
Borja (1988) e Felicíssimo (1992) classificam a descentralização como estratégia de redistribuição do poder 
político do Estado, do nível central para os níveis periféricos, através da transferência de responsabilidade 
fiscal e administrativa para unidades locais, utilizando fundamentos de democratizar o poder a partir da 
ampliação dos níveis de participação social e da multiplicidade de estruturas de poder local.  
A abordagem de descentralização baseada na desconcentração aproxima-se do modelo Espanhol, como se 
verá à frente. Enquanto a descentralização política se aproxima do modelo Português, que descentraliza o 
poder decisório para organizações ou residentes locais. 
 
 
3. ACERCA DAS PRINCIPAIS DIFERENÇAS DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO EM 
ESPANHA E PORTUGAL 
 
No seguimento da reforma do Estado Social, a Europa tem vindo a promover o desenvolvimento de um 
processo político-institucional, em articulação com todas as entidades nacionais, regionais e locais, de 
alteração da arquitectura institucional do próprio Estado, através da descentralização, desconcentração ou 
transferência de competências no domínio social, quase sempre, atribuindo maiores responsabilidades a um 
poder local coadjuvado por estruturas locais de parceria. Subscrevendo Estivill (2008:8) deu-se um processo 
de desconcentração, descentralização e transferência dos mecanismos de Social Welfare para as dimensões 
mais regionais ou locais.  
 
A municipalização e a distribuição local de certas prestações (desemprego) nos países escandinavos, a 
renovação social na Holanda, a progressiva federalização da Bélgica, a lei dos serviços sociais 2000 na Itália, 
a descentralização em França, a reforma da administração local na Irlanda, as competências exclusivas das 
comunidades autónomas em Espanha, são alguns exemplos de acção social e serviços sociais que têm como 
referência o território. Acrescenta-se à panóplia de exemplos explicitados por Estivill (2008) o caso 
Português, cuja agenda política de descentralização de competências de Estado Social para dimensões 
territoriais mais locais envolve as autarquias, juntamente com outros actores que, representam o poder 
central, o sector solidário e a comunidade, em torno de uma estrutura local de poder responsável pela 
coordenação de políticas, agendas e metas, em favor de uma acção social local colectivamente planeada, 
nomeadamente, a partir da lei 159/99 e desde a Resolução de Conselho de Ministros n.º 197/97, até ao 
Decreto-Lei n.º 115/2006.  
 
Até à década de 70 do séc. XX, Portugal e Espanha, atravessaram regimes caracterizados por uma política 
fortemente centralista e centralizadora. Os instrumentos políticos, de planificação centralizada, serviam para 
controlar a sociedade, contribuindo para a reprodução na esfera pública dos valores ideológicos de Salazar e 
de Franco. A integração Europeia teve uma influência directa na reestruturação organizacional dos 
respectivos sistema de protecção social, não só, porque impulsionou um processo de reorganização 
institucional das competências dos Estados com uma agenda europeia, plasmada nos seus diversos tratados, 
de modo a cumprir as metas globais de coesão económica e social, de participação e de governança dos 
assuntos públicos; como também, porque introduz um método aberto de coordenação (MAC), no âmbito dos 
objectivos de desenvolvimento para o milénio reafirmados na estratégia de Lisboa, que, consistia na 
elaboração de planos nacionais de inclusão. Com efeito, as questões da coordenação de políticas e da 
governança colectiva assumem, progressivamente, maior protagonismo na agenda política.  
 
Os critérios de análise sistematizados no quadro 1 mostram alguns elementos de convergência no processo de 
democratização de Portugal e de Espanha. Salvaguardadas algumas diferenças, a descentralização foi 
encarada nos dois países como um processo político administrativo para reforçar a democratização. A 
história contemporânea terá contribuído para essa convergência, a mudança de regime político praticamente 
ao mesmo tempo, embora em Portugal a transição se faça para um regime republicano (1974) e em Espanha 



siga o sentido da monarquia parlamentar (1975); a publicação dos respectivos textos constitucionais 
praticamente simultânea - a constituição de 1976 em Portugal e a constituição de 1978 em Espanha, 
documentos que estabelecem, em teoria, as grandes linhas conducentes à democracia e à participação activa 
dos cidadãos na esfera pública; a adesão à União Europeia no mesmo ano (1986), a implementação dos 
programas integrados mediterrânicos e a aplicação de outros programas comunitários e outras medidas de 
política europeia e regionais enquadráveis em dinâmicas de desenvolvimento; são alguns dos factores que 
terão contribuído para reforçar a convergência entre os dois países no processo de democratização e 
reestruturação do aparelho administrativo do Estado, embora, em termos concretos tenham dado origem a 
diferentes modelos de descentralização e de transferência de competências do Estado Central e de entidades 
locais. Veja-se a análise comparada dos modelos de decentralização de Portugal e Espanha, no quadro 1. 
 
Quadro1. Análise comparada do modelo de descentralização: Portugal e Espanha 
Critérios de análise Espanha Portugal 

 
Formas de governo 
actuais 

Monarquia parlamentar República semi-presidencialista 

Princípios 
fundamentais dos 
textos constitucionais  

Reforçar a democratização no período que se segue à 
mudança de regime de ditadura Franquista 
Unidade da nação e direito de autonomia das regiões 

Reforçar a democratização no período que se segue à 
mudança de regime de ditadura Salazarista 
Soberania popular, pluralismo de expressão e 
liberdade de organização.  
Democracia económica, social e cultural e o 
aprofundamento da democracia participativa 

Reconhecimento do 
nível regional 

A constituição Espanhola reconhece e garante o 
direito de auto governação e de autonomia para as 
regiões; 
Cada comunidade autónoma (região) tem o seu 
próprio estatuto de autonomia. 

A constituição Portuguesa reconhece o respeito pela 
organização e funcionamento do regime autonómico 
insular, pela autonomia das autarquias locais e pela 
descentralização democrática da Administração 
Pública; 
O reconhecimento do nível regional é confuso, dando 
origem a diferentes modelos de divisão territorial, 
com excepção das regiões Autónomas. (Açores e 
Madeira) 

Estrutura 
organizacional do 
Estado 

17 Comunidades Autónomas (regiões), 50 províncias; 
e 8078 municípios; 2 cidades Autónomas  
Espanha é composta por 17 Juntas Regionais que se 
subdividem em Deputações Províncias nas 
Províncias; 
As Províncias subdividem-se posteriormente em 
municípios, à imagem do que sucede em Portugal 
com a subdivisão dos Distritos em Concelhos; 
Divisão em NUTS, sete NUTS I, dezanove NUTS II 
e cinquenta e duas NUTS III. 
 

18 Distritos em vias de extinção e 2 Regiões 
Autónomas, 308 Municípios e 4257 Freguesias 
Autarquias locais, nos Concelhos e nas Freguesias; 
Divisão em NUTS, três NUTS I, sete NUTS II e vinte 
e oito NUTS III;  
Do novo regime de associativismo municipal, 
constam 2 Áreas metropolitanas (Lisboa e Porto); e, 
Comunidades intermunicipais ou plataformas de 
âmbito territorial equivalente às NUTS III. 

Competências 
administrativas 

A delegação de competências do governo central para 
unidades administrativas regionais externas suporta-
se ao mesmo tempo na transferência da 
responsabilidade fiscal e administrativa, pelo menos 
até certo ponto, da estrutura central para essas 
unidades sub-nacionais; 
Cada comunidade autónoma tem competências na 
execução das políticas locais, regionais e nacionais, 
nos seguintes domínios: planeamento urbano, serviço 
público, serviços de apoio social, cultura, turismo, 
agricultura e floresta, pesca, transportes e 
comunicações, pequenos negócios, ambiente, 
aproveitamentos hidráulicos e desenvolvimento 
regional.  
A comunidade autónoma tem a sua própria 
administração, no cumprimento das várias atribuições 
mas, o governo central mantém o poder de intervir 
em matérias de interesse supra regional ou interesse 
geral. 
A Comunidade autónoma descentraliza competências 
para as entidades locais mas só considera entidades 
locais Deputações e Municípios com mais de 20.000 
hab. 

A delegação de competências do governo central para 
os municípios no campo social nem sempre é 
acompanhada da transferência de responsabilidade 
fiscal e administrativa. 
Os órgãos locais executam as políticas locais, 
regionais e nacionais, dentro dos seus domínios de 
competências: equipamento rural e urbano, energia, 
transportes e comunicação, educação, património 
cultura e ciência, tempos livres e desporto, saúde, 
acção social, habitação, protecção civil, ambiente e 
saneamento básico, defesa do consumidor, promoção 
do desenvolvimento, ordenamento do território e 
urbanismo, polícia municipal, e cooperação externa;  
Verifica-se uma certa discrepância entre a 
normatividade e a realidade, entre o texto legal e a sua 
aplicação no contexto local;  
Verifica-se alguma persistência na concentração do 
poder de decisão final no Estado Central, desde logo 
determinada pela manutenção da competência de 
financiamento. 

 



 
Critérios de análise Espanha Portugal 

 
Competências 
legislativas do nível 
regional 

Cada comunidade autónoma conta com uma 
assembleia legislativa eleita por sufrágio universal, 
um governo com um presidente e um Tribunal de 
Justiça.  
As comunidades autónomas detêm competências 
legislativas próprias, desde a organização do auto 
governo à regulação das vastas áreas de actuação e 
domínios de competências. 

A organização das autarquias locais compreende uma 
assembleia eleita, com poderes deliberativos, e, um 
órgão executivo colegial perante ela responsável.  
O poder regulamentar das autarquias é limitado, desde 
logo, pelos limites da Constituição, das leis e dos 
regulamentos emanados das autarquias de grau 
superior ou das autoridades com poder tutelar. 

Correspondência entre 
atribuições, recursos e 
financiamento 

As comunidades autónomas têm autonomia 
financeira para o desenvolvimento e execução das 
suas competências; 
As receitas das comunidades autónomas resultam de 
taxas partilhadas, de impostos cedidos total ou 
parcialmente pelo Estado, impostos próprios, taxas 
regionais e de fundos de compensação interterritorial. 
Existem dois regimes de financiamento: um regime 
comum que garante o financiamento das 
comunidades autónomas através de uma garantia 
global do Estado; e, um regime especial aplicado ao 
País Basco e a Navarra no qual, o governo regional 
cobra todas as taxas e paga uma quota anual por essas 
receitas ao governo central garantindo financiamento 
para as competências não transferidas. 

A autonomia financeira dos municípios restringe-se 
aos seguintes poderes: modificar opções de 
investimento; prestar contas; exercer poderes 
tributários; arrecadar e dispor de receitas; ordenar e 
processar despesas; 
As receitas dos municípios resultam de cobrança de 
impostos, multas e taxas próprias, rendimento de bens 
próprios, heranças ou legados; receitas estabelecidas 
por lei através do fundo das finanças locais; 
O princípio de coerência, entre as competências 
legalmente atribuídas e o financiamento às autarquias 
consta da lei 2/2007, mas a falta de correspondência 
directa entre a ampliação de atribuições e a ampliação 
de meios técnicos, financeiros e administrativos, 
continua na agenda política. 

Participação na União 
Europeia 

Existem 21 lugares no comité das regiões, 1 por cada 
comunidade autónoma e 4 pelas autoridades locais; 
As comunidades autónomas participam nos comités e 
grupos de trabalho da Comissão, cada uma delas com 
um gabinete em Bruxelas. 

Compete aos órgãos municipais participar em 
projectos e acções de cooperação descentralizada, 
designadamente no âmbito da União Europeia e da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa; 
Segundo o Jornal Oficial da União Europeia, 206/17, 
os municípios portugueses deram um contributo muito 
válido na Estratégia de Lisboa. 

Participação 
internacional 

As comunidades autónomas devem ser consultadas 
quando são assinados acordos internacionais que 
afectam as suas competências, conforme consta do 
regulamento da respectiva comunidade autónoma. 

As autarquias detêm a possibilidade de desenvolver 
programas, protocolos, acordos e tratados 
internacionais, mas com a obrigação de informar o 
governo 

Participação social 
territorial 

Fórmulas de governação pública suportadas na 
participação de entidades locais territoriais com 
diferentes competências e autonomias (municípios, 
Províncias e Comunidades Autónomas; 
 Participação dos cidadãos é canalizada para órgãos 
colegiais de representação de carácter regional, 
Provincial ou local. 

Fórmulas de governação pública suportadas na 
parceria ente a administração central, a administração 
local e o 3º sector; 
Prossecução do interesse público através de 
Conselhos e Comissões de parceria, sem prejuízo das 
competências próprias; 
Propõe o exercício do poder por organizações ou 
cidadãos com iguais poder de decisão no novo órgão. 

 
Em Portugal o processo de descentralização parte de uma organização centrada em torno de um Estado que 
concentra grande parte dos recursos humanos e financeiros da administração pública e distribui competências 
e meios pela administração regional e sobretudo, pela administração local. A descentralização 
administrativa2, devido ao adiamento sucessivo da lei-quadro das regiões administrativas, resulta numa 
divisão administrativa do território Português complicada, com diferentes modelos de divisão territorial a 
funcionar em simultâneo3, o que, em termos concretos, dificultou a coordenação de políticas, a articulação de 
esforços e o planeamento estratégico integrado. A descentralização estava consagrada nos princípios directos 
da constituição de 1976, cujo art.º 2, faz referência a um Estado democrático baseado na soberania popular, 
no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efectivação dos 

                                                 
2  A base da estrutura administrativa em Portugal conta com 308 municípios, também designados concelhos, administrados por 

Câmaras Municipais; e, 4257 Freguesias, administradas por Juntas de Freguesia. Mas, as divisões administrativas de nível superior 
são menos claras, entre estas podem incluir-se as seguintes: a) território continental e duas Regiões Autónomas (desde 1976); b) 18 
distritos em vias de extinção devido ao processo de descentralização; c) divisão em NUTS (Nomenclatura de Unidades Territoriais 
para Fins Estatísticos) - 3 NUTS I que se subdividem em 7 NUTS II que, se subdividem em 28 NUTS 3; e, d) o novo regime de 
associativismo municipal que determinou a constituição grandes áreas metropolitanas (Lisboa e Porto) e a Comunidades 
Intermunicipais (CIM) ou Plataformas que correspondem a unidades territoriais definidas com base nas NUTS III, instituídas a 
partir da aprovação dos estatutos pelas assembleias municipais da maioria dos municípios que as integram. Nesta condição temos as 
Plataformas Alto Trás-os-montes, Alto Vouga, Ave, Baixo Vouga, Cavado, Oeste, Tâmega e Sousa.  

3  Registam-se diferentes utilizações das divisões do território: a) Distrito nos governos civis e na Segurança Social; b) agrupamento 
de distrito nas administrações regionais de saúde; c) modelo das NUTS para as Comissões de Coordenação das regiões, para a 
Direcção Regional de Educação e para a Direcção Regional da Economia; e, d) divisão de base provincial na agricultura; modelos 
atípicos nas regiões de turismo, nas Brigadas Territoriais da Guarda Nacional Republicana e nas Direcções Regionais do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras, entre outras. 



direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência dos poderes visando a realização da 
democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. Porém, no art.º 237 
remete-se a escalpelização das competências das autarquias para regulação posterior. Com efeito, só em 1977 
pela Lei nº 79/77 foram definidas as vastas atribuições das autarquias e as competências para os seus órgãos 
internos. Embora ainda fosse necessário definir um pacote legislativo que permitisse a consolidação da 
regionalização, mediante a criação de regiões administrativas e fórmulas de associativismo municipal, que, 
de algum modo, agilizassem a coordenação de políticas públicas. 
 
Do mesmo modo, apesar de estar expresso na Constituição da República Portuguesa de 1976, no número 2, 
do art.º 238, a justa redistribuição dos recursos políticos pelo Estado e pelas autarquias e a necessária 
correcção das desigualdades entre autarquias do mesmo grau, só em 1979 com a Lei nº 1/79 de 2 de Janeiro, 
fica aprovada a lei das finanças locais e o regime de transferências do fundo financeiro das finanças locais, 
contribuindo decisivamente para a solidificação das estruturas e autonomias locais. 
 
As eleições municipais de 1976 constituem o primeiro grande marco do poder local em Portugal, a partir do 
qual o município foi progressivamente impelido, como salienta Ruivo (2000), para a realização de novas 
funções económicas e sociais, de carácter dinâmico e reivindicativo, nomeadamente pela exigência de 
transferência de recursos. Subscrevendo Fernandes (1993) os municípios aparecem, neste contexto, como as 
principais entidades territoriais constituídas em “contrapesos” ao Poder Central e, nessa medida, como 
resistência à expansão e à centralização do Estado.  
 
A transferência inter-governamental para os municípios, denominada fundo de equilíbrio financeiro, foi 
desde 1979 até ao presente, alvo de grandes alterações, o que reflecte uma articulação crescente, com inicio 
no pós 25 de Abril, entre o poder autárquico e a administração central, cuja evolução, citando Mozzicafreddo 
et al. (1998) é descontinua e ambígua, apresentando forças promotoras da autonomia - como a lei das 
finanças locais4, as leis de delimitação de competências5 e as leis que estruturam o funcionamento do poder 
autárquico6 - e, forças centralizadoras, de um Estado centralizador, que durante várias décadas assegurou de 
forma autoritária o seu domínio sobre o conjunto social. A descentralização político-institucional-territorial 
em Portugal resultou num processo crescente de transferência de competências para os Municípios, ou para 
novos órgãos de âmbito municipal.  
 
A organização das autarquias locais compreende uma assembleia eleita, com poderes deliberativos e um 
órgão executivo colegial responsável perante a autarquia. O poder regulamentar das autarquias é delimitado, 
desde logo, pelos limites da Constituição, das leis e dos regulamentos emanados das autarquias de grau 
superior ou das autoridades com poder tutelar. A tipologia das autarquias, sistematiza-se no Quadro 2.  
 
Quadro 2. Tipologia das Autarquias Locais em Portugal 

Autarquias Locais Tipo 

Autarquias inframunicipais, entidades de âmbito territorial inferior ao 
municipal 

 Assembleia de Freguesia  

 Junta de Freguesia 

Autarquias municipais, tradicionalmente designadas por concelhos  Assembleia Municipal,  

 Câmara Municipal  

Autarquias supramunicipais  Governo Distrital, em extinção;  

 Áreas metropolitanas de Lisboa e Porto; e, 

 Comunidades intermunicipais ou plataformas 
supramunicipais. 

 
A transferência de competências tem estado na agenda política desde os últimos anos do séc XX, sendo 
visível o salto qualitativo com a Lei nº 159/99 de 14 de Setembro que, estabelece, embora sem total 
concretização, o quadro de transferências de atribuições e competências para as autarquias locais e delimita a 
intervenção da administração central e local, visando cumprir princípios de descentralização administrativa e 
de autonomia do poder local. Destaca-se o nº 1 do art.º 2 cujo texto salienta a descentralização de poderes 
efectua-se mediante a transferência de atribuições e competências para as autarquias locais, tendo por 
finalidade assegurar o reforço da coesão nacional e da solidariedade inter-regional e promover a eficiência e a 

                                                 
4  Lei 1/79; Lei 1 /87; Lei 98/84; Decreto Regulamentar n.º 4/87; Lei nº 2 /92, Lei nº 42/98; e Lei nº 2/2007 que revoga a lei nº 42/98.  
5  D.L. 701ª/76; Lei 79/77; Lei 77/84; D.L. 100/84; e Lei 158/99. 
6  D.L. 701ª/76; D.L.B/76; D.L: 100/84; Lei 25/85; Lei 29/87. 



eficácia da gestão pública assegurando os direitos dos administrados. Segundo o nº 3 do art.º 2 da mesma lei, 
a gestão pública deve preconizar a coordenação da actividade, entre a administração central e local, que 
decorra do exercício de competências próprias, designadamente através de formas de parceria. Do mesmo 
modo, o número 2 do art.º 8 salienta a importância de contratos de parceria que expressem a participação das 
partes e os recursos financeiros necessários, à elaboração dos Programas e à gestão dos equipamentos ou dos 
serviços públicos. 
 
Em termos específicos, da leitura do art.º 13 da Lei nº 159/99, as atribuições e as competências dos 
municípios incidem em domínios como: equipamento rural e urbano; energia; transportes e comunicações; 
educação; património, cultura e ciência; tempos livres e desporto; saúde; acção social; habitação; protecção 
civil; ambiente e saneamento básico; defesa do consumidor; promoção do desenvolvimento; ordenamento do 
território e urbanismo; polícia municipal e cooperação externa. No campo das políticas sociais e económicas, 
são da competência dos órgãos municipais, o planeamento, a gestão e a realização de investimentos na 
educação, saúde, acção social, habitação e desenvolvimento7.  Pela relação com o objecto de investigação, 
destaca-se o clausulado no art.º 23 sobre as competências dos órgãos municipais em matéria de acção social:  

a)  Gestão de equipamentos e a realização de investimentos na construção ou no apoio à 
construção de equipamentos sociais;  

b)  Integração de Conselhos Locais de Acção Social, órgão de parceria obrigatoriamente ouvido 
relativamente aos investimentos públicos e programas de acção de âmbito concelhio; e,  

c)  Participação, em cooperação com Instituições de solidariedade social e em parceria com a 
administração central, em programas e projectos de acção social de âmbito municipal, 
designadamente nos domínios do combate à pobreza e exclusão social.  

 
Merece destaque ainda o art.º 28, que versa sobre a promoção do desenvolvimento e estabelece a importância 
de: 

a) Criar ou participar em empresas municipais e intermunicipais, sociedades ou associações de 
desenvolvimento regional; 

b) Gerir subprogramas de nível municipal; 

c) Colaborar no apoio a iniciativas de emprego; e, 

d) Colaborar no apoio ao desenvolvimento de actividades de formação profissional. 

 
A competência de planeamento não deriva directamente da Lei nº 159/99, mas da Lei de Bases da Segurança 
Social, revista e publicada pela Lei nº 4/2007, nomeadamente nos art.ºs 11, 15, 17 e 18 que versam sobre os 
princípios da subsidiariedade, complementaridade, descentralização, e participação respectivamente. Bem 
como, o art.º 31 que, esclarece a composição e o tipo de entidades responsáveis em matéria de acção social, 
destacando, nomeadamente, no nº 6 do art.º 31 o desenvolvimento da acção social concretiza-se, no âmbito 
da intervenção local, pelo estabelecimento de parcerias, designadamente, através da rede social envolvendo a 
participação e a colaboração dos diferentes organismos da administração central das autarquias locais, de 
instituições públicas e das Instituições particulares de solidariedade social. 
 
O capítulo II da LBSS esclarece as bases do sistema de protecção social de cidadania, argumentando no art.º 
31 a acção social é desenvolvida pelo Estado, pelas autarquias e por instituições privadas sem fins lucrativos, 
de acordo com as prioridades e os programas definidos pelo Estado (…). Um dos pontos centrais desta 
discussão sobre descentralização recai na capacidade e autonomia financeira da autarquia para acumular 
novas competências. Contudo, essa discussão estaria esclarecida no nº 14 da LBSS, sobre o princípio do 
primado da responsabilidade pública, que se deve traduzir no dever do Estado criar as condições necessárias 
à efectivação do direito à segurança social. Do mesmo modo o nº 3 do art.º 4 da Lei 159/99 esclarece que o 
orçamento do Estado fixa anualmente, no montante e nas condições que tiverem sido acordadas entre a 

                                                 
7  Na educação assumem competências de apetrechamento de escolas de pré -escolar e 1º ciclo, realização de cartas sociais e criação 

de conselhos locais de educação, sem descorar as competências mais tradicionais de apoio no domínio da acção social escolar. Na 
saúde cabe às autarquias a participação no planeamento da rede de equipamentos de saúde, bem como a participação em órgãos 
consultivos de acompanhamento e avaliação do Serviço Nacional de Saúde, a participação na planificação dos cuidados de saúde 
continuados no quadro do apoio social a dependentes, em parceria com a administração central. Na habitação as autarquias detêm 
competências de disponibilização de terrenos para a construção de habitação social, de promoção de programas de habitação a 
custos controlados, de recuperação de habitações degradadas, de realojamento de famílias carenciadas, e de gestão do parque 
habitacional, privado, cooperativo e social. 



administração central e as autarquias locais, os recursos a transferir para o exercício das novas atribuições. 
Contudo, a tendência em Portugal, à semelhança do que acontece na maior parte dos países europeus, é a de 
redução dos recursos financeiros transferidos para as autarquias e de aumento do peso dos recursos próprios, 
nomeadamente através da tributação local.  
 
Outros textos legais que merecem destaque quando se trata de compreender o processo de descentralização 
português, são a Lei nº 10/2003 de 13 de Maio para criação, estabelecimento de competências e regras de 
funcionamento para as áreas Metropolitana e a Lei nº 11/2003, de 13 de Maio, para criação estabelecimento 
de competências e regras de funcionamento para as Comunidades Intermunicipais.  
 
A tónica central das atribuições do poder local no campo social, nomeadamente na competência do 
planeamento, coordenação de políticas, gestão da rede de equipamentos e serviços sociais e acção colectiva 
(associativismo, parcerias, redes) é posteriormente esclarecida pelo Dec. Lei nº 115/2006 que, estabelece os 
princípios e objectivos da Rede Social, uma estrutura local de parceria presidida pelas Câmaras Municipais, 
que, recorre à contratualização e à co-responsabilização de parceiros locais ou supramunicipais, para 
constituir uma plataforma de articulação de parceiros, públicos e privados, com vista a facilitar a 
coordenação de recursos e a garantir uma maior eficácia no conjunto de respostas sociais, na coesão sócio-
territorial e na inclusão sócio-profissional. 
 
Retomando a análise da Lei de Bases da Segurança Social (LBSS), lei 4/2007 de 16 de Janeiro, no nº 3 do 
art.º 29 esclarece-se a acção social deve ser conjugada com outras políticas públicas e articulada com a 
actividade de instituições não públicas; e sublinha-se ainda no nº 6 do art.º 31, sobre o desenvolvimento da 
acção social que, se concretiza através do estabelecimento de parcerias, designadamente, através da rede 
social, envolvendo a participação e a colaboração dos diferentes organismos da administração central, das 
autarquias locais, de instituições públicas e das instituições particulares de solidariedade social e outras 
instituições privadas de reconhecido interesse público. 
 
Contudo, subscrevendo Ruivo (2000) o governo central não assegura uma correspondência directa entre a 
ampliação das atribuições e a ampliação dos meios financeiros, técnicos e administrativos imprescindíveis ao 
exercício das referidas competências. Sendo certo que a Constituição Portuguesa atribui às autarquias locais 
património e finanças próprios, ao remeter o regime de finanças locais para legislação posterior, impôs a 
necessidade de interacção entre as esferas da administração central e local, dando origem a um conjunto de 
reflexões críticas que vão desde a regulação à colaboração na partilha da despesa pública.  
 
Do mesmo modo, Mozzicafeddo et al. (1988) salientam o real atraso na descentralização da capacidade de 
intervenção autárquica, que, embora em termos financeiros tenha adquirido uma capacidade progressiva de 
gerar receitas próprias, a comparticipação financeira da administração central em cenários de crise económica 
diminui drasticamente, independentemente do nível de procura de serviços de bem-estar aumentar. Deste 
modo, compromete-se o esforço de participação financeira do Estado nas despesas públicas, bem como, os 
pressupostos de redistribuição e os princípios de equidade territorial consagrados na Constituição Portuguesa. 
O número 2, do art.º 238 da Constituição da República Portuguesa, expressa designadamente, o regime de 
finanças locais visará a justa repartição dos recursos públicos pelo Estado e pelas autarquias e a necessária 
correcção das desigualdades entre autarquias do mesmo grau. Sendo verdade que o modelo de 
descentralização foi desenvolvendo, paulatinamente, uma relativa homogeneidade territorial, quer em termos 
de investimentos quer em termos de competências, observa-se um maior domínio nos grandes centros 
urbanos. 
 
Em Portugal as peças legislativas, em matéria de descentralização, não tiveram alcance aplicativo ou 
demonstraram, subscrevendo Ruivo (2004), velocidades discrepantes entre a normatividade e a realidade e 
descoincidências entre os “produtos” legalmente pretendidos e os “produtos” realmente obtidos. Por outro 
lado, o modus operandi da reforma, frequentemente, agregou meras vontades individuais, em detrimento de 
uma vontade colectiva que pudesse conduzir eficazmente à criação de fórmulas efectivas de governança 
territorial. Contudo, é hoje inquestionável que, o quadro legal em análise, veio reforçar a preocupação de 
criar plataformas de políticas, facilitadoras do envolvimento dos stakeholders em programas ou acções de 
resposta aos problemas, colectivos, contextualizados, sistémicos s e reflexionados. Por outro lado, observa-se 
actualmente uma maior preocupação com uma mediação institucional suportada na negociação de soluções 
para o conjunto da sociedade ou para determinados grupos sociais; e, por último, regista-se em tais leis, a 
preocupação de criar um sentido estratégico, articulando as políticas públicas e os diferentes níveis 
institucionais, com as políticas locais em determinadas áreas.  
 



Em síntese, na mesma linha de Portas (1988:64), destacam-se alguns factores críticos do poder local em 
Portugal: a) o número crescente de competências imperfeitas ou burocraticamente tuteladas pelos serviços 
centrais dos Ministérios; b) a descentralização da crise, transferindo competências para o poder local, 
particularmente sensíveis às políticas restritivas das últimas décadas, condicionando os resultados e a 
sustentabilidade dos planeamentos; c) a apreciável dimensão dos municípios, favoráveis à persistência de 
comportamentos isolaccionistas esquecendo-se a importância da cooperação regional; e d) a lentidão dos 
processos de associativismo que dificultam a concertação de entendimentos de grupo e o estabelecimento de 
objectivos gerais, globais, estratégicos. 
 
Parafraseando Ruivo (1988) na descentralização de competências para as autarquias põe-se a tónica no 
desenvolvimento local, no planeamento, na transformação da estrutura administrativa, na sua relação com a 
sociedade civil, na gestão municipal dos sistemas e infra-estruturas, na resposta às reivindicações, mas não se 
assumem e não se resolvem os problemas relacionados com a existência de factores exógenos do 
desenvolvimento local,  bem como, não se resolvem as causas que se relacionam com o facto dos grandes 
índices de criação de emprego e de implantação de infra-estruturas económicas continuarem a registar-se nas 
zonas litorais. Nestes termos, no cenário actual de crise financeira, perspectiva-se um futuro de retrocesso do 
poder local em direcção aos níveis meramente simbólicos e clientelistas que ostentava antes do 25 de Abril. 
 
Analisando o processo de descentralização em Espanha, observa-se um modelo, com traços federativos, que, 
deu origem e a uma reforma de distribuição efectiva do poder político, no qual as elites regionais passaram a 
dispor dos recursos institucionais e administrativos que, até essa altura, estavam controlados pelo governo 
central. A organização territorial conta com Municípios, Províncias e Comunidades Autónomas, desde a 
constituição de 1978.8 
 
Cada uma das regiões tem diferentes níveis de autonomia, em função do tipo de relação, mais ou menos 
federalista da comunidade autónoma com o resto de Espanha.9 O art.º 147 da constituição atribui aos 
estatutos de autonomia das comunidades a condição de norma institucional básica, reconhecida pelo Estado, 
como parte integrante do seu ordenamento jurídico. 
 
A Constituição Espanhola de 1978 estabelece que, cada comunidade autónoma é responsável pela 
organização administrativa, contando com uma assembleia legislativa eleita por sufrágio universal, um 
governo com um presidente e um Tribunal de Justiça. Em termos específicos o número 1 do art.º 148 
estabelece as competências das comunidades autónomas vão desde a organização das suas instituições de 
auto governo, às alterações dos términos municipais compreendidos no seu território, integrando funções de 
administração regional e local, planeamento urbano, serviço público, serviços sociais, cultura, turismo, 
agricultura e floresta, pesca, transportes e comunicações, pequenos negócios, ambiente, aproveitamentos 
hidráulicos e desenvolvimento regional. As Comunidades Autónomas com autonomia total podem ainda 
assumir competências nas áreas da educação e saúde. 
 
Porém, continua sobre a alçada do governo central, como se destaca no art.º 149 da Constituição, a 
competência de regulação das condições básicas que garantam a igualdade de todos os Espanhóis. Do mesmo 
modo, o art.º 138 atribui ao Estado a responsabilidade de estabelecer um equilíbrio económico, adequado e 
justo entre as diversas partes do território Espanhol, cumprindo com o princípio de solidariedade consagrado 
no art.º 2 da mesma Constituição, que, salvaguarda a garantia do direito á autonomia das nacionalidades e das 
regiões e a solidariedade entre todas elas. Por conseguinte, a Constituição estabelece que o governo central 
possa legislar na maioria das áreas cujas competências estão atribuídas às comunidades autónomas, no 
cumprimento do interesse geral. Neste sentido, as comunidades autónomas, apesar de disporem da sua 
própria administração no cumprimento das respectivas atribuições, detêm uma autonomia administrativa, 
que, só termina, por interferência do governo central, quando o interesse supra-regional ou geral se imponha.  
 

                                                 
8  Na divisão política e administrativa de Espanha existem mais de 8000 municípios, 53 deputações provinciais com os seus conselhos 

e cabildos, mais de 900 mancomonidades, 50 comarcas, 70 agrupamentos de municípios, 3700 entidades locais menores e 2 áreas 
metropolitanas (Fresno, 2009). Na divisão de NUTS (Nomenclatura de unidades territoriais para fins estatísticos) o território 
Espanhol conta com 7 NUT I que se subdividem em 19 NUT II e em 59 NUT III. 

9  Na primeira categoria, com maior autonomia do governo central integrando o regime especial, incluem-se as comunidades 
autónomas de Andaluzia, Catalunha, Galiza, Navarra e País Basco. A autonomia geral é aplicada a onze regiões - sendo considerada 
uma categoria transitória, de acordo com o número 2 do art.º 148, que permite, após 5 anos solicitar a integração no regime de 
autonomia total. As comunidades autónomas de regime geral são Aragão, Astúrias, Baleares; Ilhas Canárias; Cantábria, Castela-la-
Mancha, Castela Leão, Estremadura, la Rioja, Madrid, Múrcia e Valenciana.  

 



As comunidades também detêm autonomia financeira dentro de certos limites, como se destaca no art.º 156 
da Constituição, a autonomia financeira das comunidades autónomas para o desenvolvimento e execução das 
suas competências, resulta de receitas derivadas de taxas partilhadas e especificamente consignadas, de 
impostos cedidos total ou parcialmente pelo Estado, de impostos próprios, e de taxas regionais e fundos de 
compensação interterritorial. 
 
A transferência de competências para o nível regional e local em Espanha envolve as províncias e os 
municípios. A Lei nº 7/1985 de 2 de Abril regula as bases do regime de competências das entidades locais, 
considerando entidades locais os municípios, as províncias e as ilhas. Nesta lei destaca-se o nº 1 do art.º 2 
cujo discurso oficial sobre a autonomia das entidades locais, reforça a respectiva relação com legislação do 
Estado e das Comunidades Autónomas segundo a distribuição constitucional de competências. Reservando 
aos Municípios, às Províncias e as Ilhas o direito de intervirem nos assuntos que os afectem directamente, 
atribuem-lhes competências de acordo com as características da actividade e em conformidade com os 
princípios da descentralização. O sector político local é composto por um conjunto de entidades com distintos 
tamanhos e funções, que contam com órgãos próprios de governo e administração. São pessoas colectivas de 
direito público, dotadas de capacidade jurídica para o cumprimento das suas funções. Veja-se o Quadro 3. 
 
Quadro 3. Tipologia das Entidades Locais Territoriais em Espanha 

Entidades locais Tipo 

Entidades locais territoriais Províncias, conselhos e cabildos 

Municípios, nível básico do governo local Espanhol 

Ilhas para os arquipélagos 

Outro tipo de entidades 
locais 

Entidades de âmbito territorial inferior ao municipal, instituídas e reconhecidas pelas comunidades 
autónomas (caserios, concejos, parroquias, pedanías, aldeas e barrios) 

Comarcas ou outras entidades que agrupam vários municípios, instituídas pelas comunidades autónomas 
em conformidade com a lei e com os estatutos 

Áreas metropolitanas 

Mancomonidades 

 
O art.º 25º da Lei nº 7/1985 da Lei de Bases do Regime Local (LBRL) estabelece os termos gerais das 
competências dos municípios, inscrevendo-as em domínios como: segurança pública, ordenação do tráfego 
de veículos e pessoas nas vias urbanas, protecção civil, gestão e execução de equipamento rural e urbano; 
património histórico e artístico; protecção do meio ambiente; defesa do consumidor; protecção da salubridade 
pública; participação e gestão da saúde primária; prestação dos serviços sociais e da promoção e reinserção 
social; gestão da habitação; transportes públicos; e, participação e cooperação com a administração educativa 
na construção de centros escolares públicos. No exercício de cada uma destas matérias, as actividades devem 
equacionar-se tendo em conta a perspectiva da integração social, nomeadamente, através da prestação de 
serviços sociais; da promoção e organização da reinserção social; da participação na prevenção primária da 
saúde pública; e, do acompanhamento e vigilância do cumprimento da escolaridade obrigatória.  Com efeito, 
os municípios podem promover toda a classe de actividades que se relacionem com serviços públicos de 
satisfação do bem-estar da comunidade. Contudo, é na respectiva Deputação provincial que recaem o grosso 
das competências no campo social. Veja-se o artigo 26º da LBRL que estabelece a obrigatoriedade dos 
municípios prestarem um mínimo de serviços em função da dimensão da sua população, destacando que a 
prestação de serviços sociais, por parte dos municípios, só é obrigatória para municípios com população 
superior a 20.000 habitantes. Na mesma linha, o art.º 28º da LBRL prevê que os municípios maiores possam 
realizar actividades em complementaridade com as actividades realizadas por outras administrações públicas, 
de educação, cultura, habitação, sanidade e a protecção do meio ambiente. Faz-se ainda referência ao art.º 44 
da mesma lei, que salienta o direito à associação municipal com outros municípios, para a execução comum 
de obras e serviços determinados pelas suas competências.  Em síntese, veja-se o art.º 31 da mesma lei, que 
apresenta explicitamente a Deputação provincial como a entidade local, determinada pelo agrupamento de 
municípios, com personalidade jurídica própria, com capacidade jurídica de intervenção no campo social.  
 
Na Província existe a Junta de Governo da Deputação com competências de garantir os princípios de 
solidariedade e equilíbrio intermunicipal, de protecção social, económica e jurídica das famílias, 
coordenando a administração local com a Comunidade Autónoma. Estes princípios também se observam nos 
art.ºs 39 e 40 da Constituição Espanhola que atribuem aos poderes públicos, a protecção social, económica e 
jurídica das famílias, bem como, a promoção das condições favoráveis para o progresso social e económico e 
a distribuição de um rendimento regional e pessoal mais equitativo. 



Com efeito, a LBRL abre a possibilidade às entidades locais de participarem nas políticas locais do seu 
interesse, nomeadamente nas políticas de inclusão e nos aspectos chave relacionados com o desenvolvimento 
económico e social. Contudo, tratando-se de compreender a trajectória das competências descentralizadas a 
partir do Estado Central no campo social, as Comunidades Autónomas constituem-se em entidades de 
percurso obrigatório, que reivindicaram o conjunto de competências e após a promulgação da primeira 
geração das 17 leis autonómicas, entre 1982 e 1992, permitiram estabelecer as primeiras medidas e as bases 
dos sistemas regionais de Serviços Sociais. Na prática, as várias leis que regulam estas matérias, não 
atribuem competências aos governos locais, deixando-os confrontados com uma intervenção subordinada à 
respectiva Comunidade Autónoma.  
 
As Deputações Provinciais e os Municípios10 com mais de 20.000 habitantes, em traços gerais, têm 
competências delegadas, para a criação, gestão e coordenação de serviços sociais básicos e/ou específicos, 
dentro de um mapa de zonificação que se orienta pelo marco estabelecido na planificação regional. Têm 
ainda competências, de apoio à iniciativa privada no que concerne à prestação de serviços sociais, e de 
colaboração com a Junta em processos de autorização administrativa, inspecção, sanção, estudo de recursos, 
diagnósticos de necessidades ou de formação. Subscrevendo Cruz (2010) os governos locais contam com 
uma capacidade de gestão reduzida, uma vez que, não podem desenvolver políticas, mobilizadas pelos 
cidadãos em sectores relevantes. Este problema está subjacente ao movimento reivindicativo que, reclama a 
aplicação do princípio da subsidiariedade e o aprofundar da descentralização, reconhecendo e atribuindo 
maiores competências aos governos locais. 
 
Sendo o objecto empírico desta investigação no caso Espanhol, a Comarca de Sayago incidindo no Centro da 
Acção Social (CEAS), uma entidade local que agrupa vários municípios, instituída pela Comunidade 
Autónoma de Castela e Leão, supervisionada pela Deputação de Zamora e pela própria Comunidade 
Autónoma, analisou-se a especificidade da comarca de Sayago em termos de medidas, políticas publicas ou 
programas definidos colectivamente no local.  Porém, o sistema de acção social é configurado como uma 
organização integrada dos recursos públicos e privados contidos na planificação regional de Castela e Leão. 
A lei orgânica 14/200711, de 30 Novembro, aprovada em Outubro de 2007, define as bases da política geral 
da comunidade e estabelece alterações significativas, nomeadamente, sobre a necessidade, de se atribuir uma 
maior importância à participação dos cidadãos e das entidades sociais não lucrativas, de promover uma 
organização e estruturação dos sistemas integrados de serviços sociais, de contribuir para um crescimento 
económico sustentável, orientado para a coesão social e territorial e, de melhorar a articulação territorial, com 
melhor coordenação e cooperação. De salientar, o direito à participação dos cidadãos estava previsto no art.º 
24 da constituição espanhola quando salientava os cidadãos tem o direito de participar nos assuntos públicos 
directamente ou por meio de representantes. 
 
As novas leis de Serviços Sociais, no caso concreto, a lei orgânica nº 14/2007, elaborada segundo a lógica da 
LBRL, estabelece a primazia da actuação primária para as entidades locais, salvaguardando os diferentes 
sistemas de zonificação e as unidades de organização básica estabelecidas (os municípios, as províncias, as 
entidades inframunicipais), mas deixa permanecer os serviços especializados nas Comunidades Autónomas. 
Segundo o discurso oficial a transferência de competências das Juntas para as entidades locais, (municípios, 
províncias, comarcas ou outras), rege-se por princípios de autonomia, suficiência financeira, competência, 
coordenação, cooperação, responsabilidade e lealdade institucional.  
 
Em termos concretos, a Junta de Castela e Leão planifica, coordena e gere os serviços sociais do território 
autonómico, da titularidade da própria Junta. Por outro lado, autoriza, regista e inspecciona os serviços 
sociais do território autonómico cuja titularidade recai sobre outras entidades públicas ou privadas. Além 
destas atribuições regula as condições e os requisitos de todas as medidas da protecção social. As 
competências atribuídas às províncias são escalpelizadas no nº 1 do art.º 36 da LBRL, donde se destacam: a 
coordenação dos serviços municipais; a prestação de serviços públicos de carácter supramunicipal e supra 
comarcal; a cooperação no fomento do desenvolvimento económico e social e na planificação no território 
provincial, de acordo com as competências das demais administrações públicas. Porém, algumas destas 
competências foram transferidas de modo incompleto, continuando em algumas áreas, sobre a alçada da 

                                                 
10  O Ayuntamiento em Espanha corresponde ao nível Município e correspondem à Câmara Municipal na tradução para Português. A 

característica dominante em Espanha é o inframunicipalismo, cerca de 85% dos municípios Espanhóis têm menos de 5000 
habitantes. São as comunidades Autónomas que detêm a competência de alteração dos términos municipais e de reorganizarem os 
municípios, provocando a fusão dos territórios em zonas. 

11  O estatuto de autonomia da Comunidade de Castela e Leão é aprovado pela Lei Orgânica 4/1983, de 25 de Fevereiro, que, é 
revogada pela lei 14/2007. 



Junta. No que diz respeito à competência do desenvolvimento económico e social, alguns dos domínios são 
descentralizados para as províncias, mas, outros domínios continuam na Junta. Acresce o facto de se tratar de 
uma competência cuja aplicação provincial obedece aos marcos regulamentares estabelecidos pela Junta, que 
prevêem, no âmbito do Dec. Lei 13/1990 de 28 de Novembro, a criação de um conselho económico e social, 
um órgão colegial com carácter consultivo e um assessor em matéria socioeconómica e de comunicação entre 
os distintos interesses económicos e sociais da comunidade. A regulamentação, organização e funcionamento 
destes órgãos colegiais foi aprovada dois anos mais tarde, por meio do decreto 2/1992 de 16 de Janeiro e, 
revista e modificada, dez anos depois, por meio do decreto 1/2010 de 7 de Janeiro.12 
 
Com efeito, a participação dos Cidadãos e de outras entidades do tecido social é canalizada para órgãos 
colegiais de representação que, podem ter um carácter regional, provincial ou local, nomeadamente, o 
Conselho Regional de Acção Social, o Conselho Regional para as Pessoas Maiores, o Conselho Regional 
para as Pessoas com Deficiência; o Conselho Provincial de Acção Social e, os Conselhos Sociais de Zona 
(bairro, rurais)13. Contudo, parece existir uma discrepância entre o campo da produção e o campo da 
recontextualização do discurso oficial no funcionamento dos órgãos de participação, motivada quer pela 
disparidade temporal de regulação da lei, que, entre a criação dos conselhos consultivos e a regulamentação 
do seu funcionamento vão dez anos, quer pela velocidade discrepante entre o campo da produção do discurso 
oficial e o campo da recontextualização, ou de prática contextualizada desses conselhos consultivos. 
 
A este respeito destaca-se o acordo 59/2009 de 4 de Junho que estabelece as bases de financiamento para o 
ano 2009 em serviços sociais levados a cabo pelas entidades locais no seguimento do decreto 126/2001. 
Veja-se a secção IV do citado acordo, na qual, está prevista uma dotação de 178.564 euros para 
financiamento dos programas de conselhos rurais e destaca-se o primeiro objectivo: desenvolver os conselhos 
sociais rurais e de bairro como órgãos de participação e coordenação de associações, entidades e instituições 
sociais da zona. No entanto, a observação empírica permite concluir que estes conselhos consultivos de zona, 
no campo social, nomeadamente, na Comarca de Sayago, não revelam actividade. Neste aspecto, há que 
salvaguardar a existência de alguma heterogeneidade nas práticas de envolvimento dos cidadãos e alguma 
discrepância na velocidade de aplicação da lei, entre comarcas, províncias e regiões. 
 
Por outro lado, sendo certo que em discurso oficial os serviços sociais são financiados de modo a promover o 
carácter integrado e complementar, envolvendo distintas administrações públicas (União Europeia, 
Administração do Estado, Comunidades Autónomas e Corporações Locais) e co-responsabilizando ainda os 
actores privados na resolução de problemas relevantes, face ao contexto da crise financeira internacional, os 
recursos financeiros utilizados não estão a ser suficientes para atender às reais necessidades e o nível de co-
responsabilização dos actores privados está claramente em défice.  
 
As políticas locais tradicionais, caracterizadas pela sectorialização departamental e pela visão administrativa 
das entidades locais, estão a ser, paulatinamente, alteradas, implicando um maior envolvimento das entidades 
locais, ampliando as suas agendas e operacionalizando um carácter integrado que, “casa mal” com a 
sectorialização ou departamentação e, por outro lado, “casa bem” com a aproximação do local, detentor de 
informação sobre os problemas e com maior capacidade de adaptar os recursos e os discursos formais aos 
contextos locais (Fresno, 2009). Com efeito, as mudanças socioeconómicas das últimas décadas estão na 
origem do aparecimento de novas desigualdades, cada vez mais, específicas, cujas respostas implicam a 
acção colectiva dos actores locais superando o enfoque tradicional de “cima para baixo”. Porém, citando 
Cruz (2010:39) as comissões, a participação dos cidadãos, a descentralização interna dos municípios, são os 
escassos âmbitos, em que podem introduzir-se, limitadamente, soluções próprias por parte dos municípios.  
 
Em traços gerais o modelo Espanhol reconhece e garante o direito de auto governação e autonomia às 
regiões, através de uma descentralização administrativa, realizada basicamente dentro de instituições da 
administração pública; enquanto o modelo português, no adiamento permanente da Lei-quadro das regiões, 
põe em prática um regime autonómico insular, que passa pela autonomia relativa das autarquias locais, 
através da criação de estruturas locais de parceria ou de plataformas locais de políticas públicas. Em ambos 
os casos a descentralização implicou uma base de transformação política, administrativa e territorial, que, se 
traduziu em diferentes configurações da estrutura local de intervenção e em formas diferentes de 
operatividade.  
 

                                                 
12  In Boletim Oficial de Castela e Leão, 13 de Janeiro de 2001, Comunidade de Castela e Leão: A Disposições Gerais, Conselho de 

economia e emprego. nº 7. 
13  In http://www.jcyl.es/ 



4. DISCURSO OFICIAL DE GOVERNANÇA: CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE 
MACEDO DE CAVALEIRO E CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DE BERMILLO DE SAYAGO 
 
No quadro da descentralização de competências os governos locais ressurgem como actores privilegiados na 
distribuição do bem-estar e na criação de mecanismos de democracia participativa. Ao tomarem-se como 
objecto de análise territórios “enformados” por modelos de descentralização com organizações territoriais 
diferenciadas, pretendia-se, por um lado, explicitar a fórmula encontrada para a implicação dos diferentes 
stakeholders na acção colectiva e, por outro, compreender a influência dos modelos de descentralização na 
acção colectiva local.  
 
Em ambos os territórios é competência das entidades locais impulsionarem a criação de iniciativas de 
valorização pessoal/social, económica, cultural e política. Porém, o modelo espanhol, de descentralização, 
implantado em pleno regime democrático, parte do reconhecimento de uma pluralidade de entidades locais 
dentro do aparelho estatal, com distintos tamanhos e funções, que contam com os seus próprios órgãos de 
governo e administração. Trata-se de diferentes entidades locais, de direito público, todas dotadas de 
capacidade jurídica para o cumprimento das suas competências. Por outro lado, o modelo Português de 
descentralização, também implantado no regime democrático, fomentou, paulatinamente, a autonomia 
municipal como forma de reorganizar os serviços públicos de resposta às necessidades sociais e à 
participação política dos cidadãos.  
 
O ponto central da comparação entre os modelos de governança local no campo social dos dois territórios 
estudados, um de Portugal e outro de Espanha, resultou na conclusão de que, a organização institucional dos 
Estados e o modo como se distribuem e organizam as competências políticas têm influenciado a fórmula 
local de relacionamento dos actores em torno da acção colectiva organizada localmente. Seguindo o 
raciocínio de Bernestein (1998) a acção das equipas estudadas, no campo da reprodução do discurso oficial, 
mostra usos do discurso, meramente aplicativos, no caso da equipa do CEAS de Sayago e, mais 
recontextualizados, efectuando usos alternativos do discurso externo, no caso da equipa do CLASMC. 
 
No caso Espanhol a diversidade de políticas administradas - sociais, culturais e económicas - são 
regulamentadas na Junta e distribuídas pelos diferentes níveis territoriais de Entidades Locais. No sistema de 
protecção social e de desenvolvimento, o processo de descentralização administrativa é regionalista, parte do 
órgão central público para os órgãos localizados em diferentes territórios, com competências em níveis 
subordinados e com uma organização interna semelhante à do órgão que descentralizou a competência. O 
Centro de Acção Social (CEAS) de Bermillo de Sayago é um órgão da Deputação Provincial de Zamora que 
por sua vez integra a Junta Regional de Castela e Leão. Por conseguinte, todo o sistema de acção social, 
desde a regulação, à concepção e aplicação, está hierarquizado.  
 
O modelo Português é municipalista e baseia toda o funcionamento da acção social na criação de estruturas 
de poder local, que possibilitem o interface entre as instituições da administração central, as instituições da 
administração local, as instituições do sector não lucrativo, e a sociedade civil. O Conselho Local de Acção 
Social (CLAS) de Macedo de Cavaleiros é uma plataforma de parceria para conceber e aplicar políticas 
públicas no concelho de Macedo de Cavaleiros. Deste modo, com a criação dos CLAS promoveu-se a 
implementação de uma estratégia de governança pública concelhia. Por outro lado, através da criação de 
“plataformas territoriais”, implementadas com base nas actuais 28 NUT III, previstas no art.º 32 da Lei nº 
115/2006, implementou-se uma estratégia de interconectividade dos municípios dentro da mesma plataforma 
supramunicipal. A descentralização de competências em Portugal é municipalista e política, apoiada numa 
estratégia de redistribuição do poder do Estado, de transferência de responsabilidades fiscais e 
administrativas para o nível local, com fundamentos de democratização e de participação. O modelo 
português suporta-se numa arquitectura institucional que envolve a criação de estruturas locais de 
associativismo, de parceria ou de rede, entre múltiplos actores sociais, para formulação, planeamento, 
implementação e controle da política.  
 
Em teoria o novo paradigma de governança atribui um destaque inquestionável à participação e à acção 
colectiva local, traduzindo-se na disseminação de parcerias público-privadas, que coordenam e fazem 
convergir as actuações em todas as áreas da protecção social, integrando os elementos económicos nos 
processos sociais, bem como, a dimensão negocial entre os vários sectores de intervenção. Em ambos os 
modelos está previsto, em discurso oficial, um mecanismo de articulação do centro com a periferia, de 
coordenação de políticas e de participação social, quer, através de parcerias quer, através de órgão públicos 
suportados em conselhos regionais, provinciais ou de zona. Contudo, a aplicação destes dispositivos de 



governança no território nacional não é homogénea14, observando-se vários factores limitativos da 
governança, nomeadamente, a complexidade dos modelos de divisão territorial que, em Portugal, resultou 
numa transferência de competências ora tutelada pelo Estado ora local; e em Espanha, resultou numa 
transferência para órgãos públicos, em tudo semelhantes ao órgão central, ainda distantes do governo 
municipal, o que, aliás, evidencia uma autonomia organizativa muito limitada.  
 
Da análise do enquadramento legal subjacente ao sistema da acção social, pode concluir-se que o modelo 
espanhol de descentralização de competências, com recursos e meios dispersos pelos níveis territoriais, não 
promove o desenvolvimento de fórmulas locais de governança, baseadas na definição de estratégias 
colectivas entre os stakeholders locais da inclusão social. Embora no discurso oficial normativo se preveja a 
participação dos cidadãos no planeamento, dispondo, nos diversos níveis territoriais, de conselhos regionais, 
provinciais ou de zona, esta premissa ainda não consta do discurso oficial recontextualizado dos técnicos, e 
não revela aplicabilidade na comarca de Sayago. O discurso dos técnicos locais salienta a falta de práticas de 
trabalho conjunto, de reunião ou de focus group, de concepção de estratégias colectivas e projectos 
conjuntos. As competências de planeamento, de coordenação e de avaliação dos processos, bem como, a 
reflexividade em torno dos resultados das políticas, foram, reincidentemente, atribuídas à Junta regional.  
 
No caso Português, devido à organização do Estado em ministérios e ao relacionamento de um Estado com as 
regiões suportado em diferentes modelos de organização territorial, a coordenação de políticas no campo 
social, envolve o Estado Central e o Estado Local e outros interlocutores locais com competências no campo 
da inclusão social. Deste modo, pode concluir-se que, o próprio modelo de distribuição e organização das 
competências descentralizadas promove a implementação local de dispositivos de Governança, suportados no 
interface entre organismos da administração central, local e terceiro sector, envolvendo a comunidade e os 
grupos sociais de referência. Em discurso oficial apela-se ao planeamento estratégico participado de âmbito 
municipal, contudo, embora se observe esta prática em Macedo de Cavaleiros, é arriscada a sua generalização 
a outros contextos municipais. Existem diferenças procedimentais nos CLAS de âmbito municipal, as quais 
resultam em aplicações contextuais do discurso oficial mais recontextualizada e reflexiva, enquadrando as 
especificidades, ou, mais aplicativa do formato normativo. Por outro lado, existem diferentes velocidades de 
aplicação do discurso oficial externo e de interiorização da cultura de parceria, que resultam em processos 
locais colectivos, mais ou menos, reflexivos e adaptados aos contextos. Na verdade, o carácter estratégico e a 
sustentabilidade do planeamento, além de dependerem dos factores internos ao território, relacionados com a 
cultura de parceria e com o nível de desenvolvimento local, continuam dependentes de factores externos, 
relacionados com os financiamentos e a coordenação das instâncias locais de planeamento com o nível 
supramunicipal. 
 
Os discursos dos técnicos do CEAS da comarca de Sayago foram reveladores de uma interiorização extrema 
do discurso normativo oficial que atribui ao Governos das Províncias e das Comunidades Autónomas as 
competências de coordenação, planeamento e avaliação dos processos. Sendo certo que reconheçem a 
importância das actividades de avaliação e reflexividade parecem pouco sensibilizados para a auto-avaliação 
do trabalho, remetendo a competência de avaliação das políticas e dos resultados das políticas para a 
Deputação Provincial, instância que concentra a coordenação da actividade de todos os CEAS da Província. 
Em nenhum momento surge no referencial comum dos técnicos do CEAS, o reconhecimento de que os 
modelos de organização do Estado Regional exteriores ao território- que centralizam todas as funções de 
coordenação, governança, planeamento e avaliação- resultem na inexistência de espaços de manobra dos 
actores locais da comarca de Sayago para promoverem processos integrados de acção colectiva sobre a 
pobreza. 
 
Em Macedo de Cavaleiros, no CLASMC, os discursos foram reveladores de uma reflexividade interna muito 
interiorizada, sobre a realidade contextual, os métodos de trabalho e modos de organização do dispositivo 
local de governança. Os discursos reflectem conhecimento do discurso normativo e capacidade de, em 
contexto de reprodução, aproveitarem o espaço de manobra deixado pelo Estado para participarem na 
governança dos assuntos locais. Destacaram a participação nas actividades de planeamento, a coordenação 
de recursos endógenos e a reflexividade que decorre da avaliação, como elementos essenciais ao 
desenvolvimento de referenciais comuns aprendizados que, por sua vez, se traduzem em processos de 
participação mais alargados.  

                                                 
14  A título de exemplo a segunda cidade de Portugal, Porto, tem a sua rede social implantada há cerca de um ano, apesar de tais 

dispositivos estarem previstos em discurso oficial desde 1997. No caso espanhol também se observam heterogeneidades na 
aplicação dos processos entre Deputações Provinciais, a província de Salamanca, segundo alguns dos entrevistados, já está a 
trabalhar a acção social com base em planos locais de acção social, enquanto a Província de Zamora está a trabalhar com base nos 
planos regionais elaborados para o período 2004-2007. 



No caso espanhol, embora se reconheça o planeamento como uma actividade centralizada na Junta Regional 
o discurso dos técnicos comporta a ideia de que, está em curso a aproximação do planeamento às Deputações 
Provinciais, entidades que, por sua vez, deverão promover a mobilização dos cidadãos e das entidades do 
tecido social local através dos órgãos colegiais de representação: Conselho Regional de Acção Social; 
Conselho Provincial de Acção Social e Conselhos Sociais de Zona. No entanto, o planeamento ainda não 
promoveu esta participação social alargada e ainda não se aproximou do micro contexto local, como a 
comarca de Sayago. Aliás, ainda não consta do discurso dos técnicos a necessidade de tornar este exercício 
de planeamento especifico e contextualizado. No caso português, o CLAS procede à planificação da acção 
social no âmbito municipal. Os stakeholders locais participam na concepção e na implementação dos 
processos locais, desenvolvendo, simultaneamente, uma reflexividade interna que retroage com o 
planeamento futuro e alimenta a aprendizagem colectiva.  
 
Ambos os modelos de divisão territorial, Português e Espanhol, apresentam fragilidades no funcionamento 
das estratégias colectivas de governança local. Tal como se pode retirar da análise do quadro 4, o modelo de 
governança do CEAS de Bermillo de Sayago, hierárquico e centralizador nas instâncias regionais e 
provinciais, de um conjunto de funções que vão desde o planeamento a concepção de políticas públicas 
locais, acaba por resultar numa maior dificuldade de mobilizar as estruturas institucionais locais em torno da 
governança local colectiva, participada e contextualizada. 
 
Quadro 4. Limites e Alcances do Modelo Espanhol de governança local colectiva 

 O que se disse? 
Limites do modelo de descentralização espanhol  

Responsabilidade social colectiva Não há capacidade de responsabilizar as estruturas institucionais da zona de Sayago  
Articulação de Agendas Não há articulação de agendas entre os serviços da Zona de Sayago 
Participação no planeamento 
estratégico  

Actualmente as entidades locais estão perante o desafio de fazer planos locais. Algumas 
Deputações terão avançado mas a Deputação de Zamora continua a implementar o último 
planeamento regional 
Não se faz um planeamento local participado, não há uma prática de reunir com as estruturas 
institucionais da comunidade 

Desenvolvimento de actividades 
técnicas integradas, coordenação de 
políticas  

A coordenação dos recursos endógenos é centralizada na Junta Regional em articulação com a 
Deputação 

Desenvolvimento de actividades 
técnicas de reflexividade 

A execução dos processos locais previstos no planeamento regional é avaliada pela Junta 
Regional  
Não temos tempo para realizar uma reflexão sistemática dos cursos de acção, vamos 
reflectindo mas não com um carácter sistemático 

Horizontalidade nos processos de 
decisão 

As decisões estratégicas, de planeamento, organização da acção social e implicação 
intersectorial são tomadas na Junta em articulação com a Deputação 

Assumpção de lideranças alternadas e 
de multilideranças 

A liderança dos processos de acção social compete ao organismo público que detêm a 
competência 
Não há espaço para a liderança dos assuntos sociais por pessoas da comunidade 

Integração da componente económica 
nos processos de desenvolvimento 
social 

A integração do económico é trabalhada através da formação profissional e da inserção 
laboral, mas a criação de actividades económicas ainda é uma premissa  
Através da Chefe de serviços sociais da Deputação trabalham-se as complementaridades 
necessárias, envolvendo nos processos os departamentos relacionados com o problema 

Universalidade, de globalidade e 
complementaridade 

Existe um conjunto de critérios mínimos, gerais, universais mas, a autonomia das 
comunidades em termos de acção social, pode resultar em diferenças procedimentais entre 
regiões 

Desenvolvimento de acções de 
animação comunitária promovendo 
mudanças nas estruturas 

A mudança de estruturas normalmente faz-se para toda a região por isso não é nossa 
competência 
A competência de planeamento tem estado centralizada na Junta, agora tende a ser assumida 
pelas Províncias 

Abertura, participação e comunicação 
local 

Não existem reuniões com uma periodicidade regular 
Todos acedem facilmente à informação através das páginas da Deputação e da Comunidade 
Autónoma 

Coerência e eficácia Os elementos de diagnóstico da Zona de Sayago chegam às regiões através da Deputação 
Provincial 
O planeamento de 2004-2007 ainda está a ser aplicado.  
Ainda não dispomos dos relatórios de avaliação 
Não é relevante a coerência entre o plano regional e as especificidades das várias zonas, 
estabelecem-se sobretudo linhas estratégicas dentro de áreas prioritárias. 

 Alcances do modelo de descentralização espanhol  
Comunicação entre níveis territoriais 
superiores  

O CEAS articula frequentemente com a Gerência de Serviços Territoriais de Zamora e com a 
Deputação Provincial 

Desenvolvimento de actividades 
técnicas integradas, através da 
coordenação de políticas  

A coordenação inter-departamental, regional e provincial, de recursos, políticas e 
financiamentos 

Elegibilidade financeira em 
Planeamento 

A autonomia financeira das regiões possibilita a previsão e orçamentação com mais rigor  



Subscrevendo Cruz (2010) os governos locais em Espanha contam com uma capacidade de gestão reduzida, 
uma vez que, não podem desenvolver políticas, mobilizadas pelos cidadãos em sectores relevantes. Este 
problema está subjacente ao movimento reivindicativo que, reclama a aplicação do princípio da 
subsidiariedade e o aprofundar da descentralização, reconhecendo e atribuindo maiores competências aos 
governos locais. A limitada descentralização das competências para os níveis municipais, e o 
inframunicipalismo, favorável à persistência da organização territorial de zona, bem como as disparidades 
temporais de regulação das leis autonómicas, a disparidade temporal entre a criação dos conselhos 
consultivos e a regulamentação do seu funcionamento, as velocidades discrepantes entre o discurso oficial 
das leis e a prática, a diferenciação dos modelos de financiamento dos serviços sociais, de acordo com a 
regulação autonómica, a descoincidência entre o campo da produção do discurso oficial e o campo da 
recontextualização, são fragilidade observados no modelo de descentralização. 
 
Analisando agora o quadro 5, que se reporta ao discurso sobre o dispositivo de governança no CLAS de 
Macedo de Cavaleiros, podem retirar-se, como grandes limitações, a comunicação com o nível 
supramunicipal, a comunicação dos actores do CLAS com as respectivas estruturas institucionais; a 
coordenação inter-ministerial de recursos exógenos, bem como, a falta de elegibilidade financeira para alguns 
compromissos assumidos no Plano de Acção Local. Porém destacam-se como alcances do modelo, a 
capacidade de responsabilizar as estruturas institucionais locais do concelho de Macedo de Cavaleiros, o 
planeamento local participado, a coordenação dos recursos endógenos, a reflexão local sobre os cursos de 
acção, a horizontalidade dos processos de decisão, a capacidade de implementar lideranças alternadas, a 
participação em grupos de trabalho e a coerência interna entre as acções do plano e as especificidades locais.  
 
Quadro 5. Limites e Alcances do Modelo Português de governança local colectiva 

 O que se disse?
Limites do modelo de descentralização português 

Responsabilidade social colectiva Nem sempre os dirigentes que representam os actores no CLAS levam as decisões ao 
conhecimento das chefias das respectivas estruturas de origem 

Comunicação e governança supra-
municipal 
 

As plataformas supra concelhias foram criadas para agilizar esta comunicação entre territórios, 
mas só estão a ser aplicadas desde 2005 e ainda não promovem esta concertação 
A comunicação com as plataformas ainda não é uma prática interiorizada. A plataforma supra 
concelhia Alto Trás-os-Montes terá a função de apoiar a coordenação de recursos e de estabelecer 
critérios supra-concelhios mas este trabalho ainda não se sente 
Continua a ser possível financiar projectos locais desinseridos da lógica supra concelhia 

Desenvolvimento de actividades 
técnicas integradas através da 
coordenação de políticas 

Não temos capacidade de influenciar as políticas nacionais e europeias e por vezes os sistemas de 
apoio, as linhas de financiamento não se ajustam aos problemas contextuais 

Universalidade Globalidade e 
complementaridade 

Não estão a ser implementados do modo uniforme no território nacional. 

 Alcances do modelo de descentralização português  
Desenvolvimento de acções de 
animação comunitária promovendo 
mudanças nas estruturas 

Conseguimos a realização de projectos comuns, alguns dos quais promovem mudanças  
A capacidade de responsabilizar as estruturas institucionais do concelho por acções de animação 
é um alcance  

Abertura, participação e 
comunicação 

A comunicação formal acontece nas reuniões de CLASMC e de NE 
É cada vez mais comum a comunicação espontânea, por telefone e presencialmente 
Através da página da Web, do correio electrónico e de “jornais da rede social” divulgam-se as 
práticas e disseminam-se informações 
Hoje é possível ver on line, as actas das reuniões, os relatórios, os planos… todos estão 
informados quem esteve presente na reunião e quem participou nos assuntos 

Coerência e eficácia No último plano os resultados foram atingidos e corresponderam às nossas expectativas 
Relativamente ao plano 2010-2011 ainda é prematura pensar em eficácia, nem sempre o que se 
planeia se implementa, vários factores podem estar implicados nesta dicotomia: o nível de adesão 
do parceiro chave, a obtenção de financiamentos e a alteração de circunstâncias económicas e 
políticas 

Processos locais em 
curso/estratégias de governança 

A continuidade no apoio à Cooperativa Souto os Cavaleiros 
A continuidade na actualização do estudo das respostas sociais  

 
Em Portugal, as peças legislativas, em matéria de descentralização, não tiveram alcance aplicativo 
(nomeadamente a lei quadro das regiões) registando-se ainda, como salienta Ruivo (2003) velocidades 
discrepantes entre a normatividade e a realidade, bem como, descoincidências entre os “produtos” legalmente 
pretendidos e os “produtos” realmente obtidos. O número crescente de competências imperfeitas ou 
burocraticamente tuteladas pelos serviços centrais dos Ministérios, a transferência de competências para o 
poder local, particularmente sensíveis às políticas restritivas das últimas décadas, a apreciável dimensão dos 
municípios, favorável à persistência de comportamentos isolaccionistas esquecendo-se a importância da 
cooperação regional e, a lentidão dos processos de associativismo para concertar entendimentos de grupo, 
são, subscrevendo Portas (1988) fragilidades do modelo de descentralização. 
 



De sublinhar que, em ambos os modelos existem dimensões de contexto, relacionadas com usos do discurso 
oficial- por parte dos técnicos e dirigentes das equipas técnicas locais- mais ou menos reflexivos e 
recontextualizados de governança, participação, acção colectiva, e, por conseguinte, mais ou menos 
potenciador da reprodução de práticas de governança e de associativismo, modificadas no contexto da acção.  
 
 
5. CONCLUSÃO 
 
Embora esta investigação tenha permitido reforçar a importância de um novo paradigma sociopolítico de 
intervenção social, orientado por princípios de governança, foi forçoso concluir que os seus resultados devem 
ser encarados, como específicos, provisórios e mutantes. A existência de diversas experiências 
descentralizadoras demonstra que estes processos permitem a construção de diferentes realidades de 
reordenamento do aparelho estatal e por conseguinte, de diferentes realidades operativas de governança. Do 
mesmo modo, observa-se uma diferenciação de práticas de governança entre territórios do mesmo Estado, 
pelo que, se conclui, embora o discurso político oficial de descentralização se tenha expandido, com 
argumentos de democratização dos processos de decisão e de deslocação do poder para centros de decisão 
local, observam-se diferentes ritmos de interiorização do discurso político oficial pelos stakeholders locais e 
diferentes estilos de aplicação do discurso oficial nos contextos. As competências atribuídas às estruturas de 
poder local em matéria de acção social e de desenvolvimento são ainda condicionadas pelos 
constrangimentos da aplicação das competências regulamentadas, resultantes na insuficiência de meios 
(humanos e financeiros) e em entendimentos polémicos sobre o papel dos municípios no sistema de 
protecção social. Neste sentido, para se compreender a governança local, será imprescindível reconhecer a 
diferenciação dos contextos e dos processos de governança, dando ênfase à compreensão dos processos in 
loco através da identificação das fragilidades, para que, paulatinamente se assumem essas fragilidades, como 
objecto de intervenção. 
 
Com efeito, a governança local no campo social não é uma mera consequência dos debates ideológicos sobre 
a reforma do Estado Social, resulta, antes de tudo, da necessidade de desenvolver esquemas de providência 
integrados que co-responsabilizem e estabeleçam complementaridades entre o Estado central, o poder local, 
as organizações sem fins lucrativos, o mercado e a sociedade. A reforma das políticas sociais que 
descentralizam competências, desde os anos 90 do séc XX, está suportada em princípios de 
subsidiariedade, de integralidade e de coordenação de recursos e subsídios. Promove uma combinação 
entre a construção de conselhos de parceiros e a criação de sistemas de informação em rede, para construção 
de alianças estratégicas que ampliem as hipóteses de resposta sistémica. Contudo, nem tudo o que luz é ouro. 
A responsabilidade social dos stakeholders e a sua participação nas políticas públicas endógenas, está 
imbuída de oportunismos e problemas de engrenagem que, apesar de resultarem em espaço de manobra para 
garantir políticas específicas, parecem “mascarar” o primado da responsabilidade pública, deslocando o 
conflito.   
 
Embora reconhecendo o perfilar de um novo paradigma de governança, local, colectiva e negocial, cuja 
afirmação de práticas administrativas territoriais se contraponha à centralidade burocrática dos serviços 
tradicionais da administração pública, o processo de implementação destes dispositivos de governança, mais 
locais, mais horizontais, e mais co-responsáveis, ainda está em curso e precisa de ser acautelado. A crise 
financeira internacional e a crise dos Estados Sociais, reforçam as dificuldades de financiamento das políticas 
públicas locais, e por conseguinte, os riscos de precipício em direcção a uma descentralização que, resolve o 
déficit de legitimidade através da partilha de competências mas dilui a responsabilidade social da intervenção 
pública, ou da falta dela, em diferentes stakeholders. A crise financeira e económica actual com as 
dificuldades inerentes de financiamento às entidades locais parece indicar um futuro de reorganização destas 
matérias. Do ponto de vista desta investigação, face à complexidade e à multidimensionalidade dos 
problemas sociais, por um lado, e  à necessidade de reforma do paradigma de políticas e de intervenção, 
entende-se a implementação das políticas públicas através de fórmulas locais de governança colectiva que 
permitam desenvolver a dimensão estratégica nas políticas públicas, articulando premissas e políticas 
estruturais com os interesses e políticas locais. Importa ainda relacionar a intervenção social com o 
desenvolvimento local dos sistemas produtivos e suportar o processo de trabalho-aprendizagem em fluxos de 
comunicação permanentes entre os stakeholders e numa reflexividade desenvolvida ao longo dos cursos de 
acção. Subscreve-se a ideia de governança colectiva no campo social a partir da óptica local, coordenando 
lógicas de aplicação complementar de políticas, recursos, instâncias de planeamento, níveis de decisão e 
métodos de trabalho. 
 
As teorias de Beck (2000), Giddens (1997, 2007), Fukuyama (2006), Castells (2007) oferecem elementos 



para a fundamentação deste novo paradigma de política e de intervenção socail. A proposta de sub-política de 
Beck aponta para a reconstrução do sistema político por meio da delegação de poder a diversos grupos do 
local, ao abrigo de um Estado Transnacional e de uma sociedade civil também atravessada por múltiplas 
agências. A proposta de estruturas locais de governança de Giddens reconfigura o Estado, não sendo liberal 
nem de Providência tradicional, enfatiza o consenso dos cidadãos numa dialéctica de controlo. Do mesmo 
modo, a teoria de Fukuyama sobre a transformação estrutural e funcional da administração pública, valoriza a 
criação de novas instituições públicas de acção colectiva, capacitadas para intervir na complexidade dos 
problemas sociais. Destaca-se ainda a proposta de Estado-Rede de Castells (2007) que, centra esta 
reconfiguração do Estado em torno de uma coordenação de políticas e agentes, entre os diversos níveis 
institucionais e as diversas políticas sectoriais, envolvendo o Estado e a sociedade numa rede suportada nas 
novas tecnologias. Com efeito, o processo de transformação estrutural e funcional da administração pública, 
face à globalização e às controvérsias que lhe estão subjacentes, evidencia a ruptura, pelo menos em discurso, 
com as instituições centralistas e hierárquicas, iniciando uma atitude política, administrativa, empresarial, 
democrática e cívica em direcção ao Estado-Rede de Castells.  Defende-se uma protecção social pública, que 
embora continue sobre a égide dos governos centrais, seja coadjuvada por políticas públicas territorializadas 
de dimensão endógena, mais democratizantes. 
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