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Resumo Executivo
No âmbito do Mestrado em Administração Público-Privada e do estágio curricular que o
incorpora foi desenvolvido o presente relatório de estágio.
O Estado tem vindo a sofrer alterações fruto da evolução e aumento das exigências e das
expectativas das sociedades e dos seus agentes. Com efeito, a Administração Pública
desenvolve-se numa sociedade atual de plena informação, complexidade e incerteza.
Fruto de todas estas alterações e em detrimento da governação pública centralizada, que se
demonstrou incapaz de se tornar eficiente face a climas de mudança e inovação, novas
estruturas de governação foram surgindo. Estas, mais descentralizadas, passaram a incluir
novos atores na sua atuação e novos mecanismos de desenvolvimento e aplicação de
políticas públicas. A Multi-Level Governance e das redes de colaboração são mecanismos
de governação que então se desenvolveram e se demonstraram particularmente eficientes
em cenários de inovação e evolução constante.
As alterações climáticas e as repercussões que as atividades humanas têm no ecossistema
são temas em voga e que preenchem a agenda política de todos os governos. Assim, o
Desenvolvimento Sustentável da sociedade é uma necessidade que, atualmente, passa pelo
cruzamento harmonioso de três grandes áreas: a prosperidade económica, a justiça social e
o equilíbrio ambiental.
Com efeito, a presente investigação pretende analisar o desenvolvimento e a aplicabilidade
de temáticas como a Sustentabilidade no contexto das redes de colaboração a nível local,
nomeadamente nas Comunidades Intermunicipais e mais concretamente na Comunidade
Intermunicipal Viseu Dão Lafões.
Neste contexto pretendeu-se perceber de que modo a aplicação de medidas e políticas
públicas sustentáveis se pode traduzir-se em consideráveis contributos para a obtenção de
resultados coletivos, sejam eles regionais, nacionais, comunitários ou à escala global.
São consideradas as opiniões dos colaboradores dos quatorze municípios que compõem a
Comunidade, percecionando-se através de uma abordagem metodológica mista que há ainda
um longo caminho a percorrer na consciencialização e alteração de comportamentos da
sociedade em geral, para que esta temática passe a ser encarada como transversal a tudo e a
todos.
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Abstract
The State has been undergoing significant changes because of the evolution and increase in
the demands and expectations of the society and their agents. Consequently, the development
of Public Administration is occurring in a society full of information, complexity, and
uncertainty.
As a result of all these changes, and in detriment of centralized public governance which has
proved unable in becoming efficient face to change and innovation, new governance
structures were emerging. These, more decentralized, started to include new actors in their
performance and new mechanisms for the development and application of public policies.
The Multi-Level Governance and the collaboration networks are governance mechanisms
that have been developed and proven to be particularly efficient in scenarios of constant
innovation and evolution. The climate change and the repercussions that human activities
have on the ecosystem are hot/popular topics that fill the political diary of all governments.
Thus, the Sustainable Development of the society is a need that currently involves the
harmonious intersection of three major areas: economic prosperity, social justice, and
environmental balance. This research intends to analyze the development and applicability
of subjects such as Sustainability in the context of collaboration networks at a local level,
namely in the Intermunicipal Communities and more specifically in the Intermunicipal
Community of Viseu Dão Lafões. In this context, it was intended to understand how the
application of sustainable public measures and policies can be translated into considerable
contributions for the achievement of collective results, whether regional, national,
community or on a global scale.
The employees’ opinions from the fourteen municipalities that make up the Community
were considered, it was perceived through a mixed methodological approach that there is
still a long way to go on awareness raising and behavior changing of the society in general,
in order to this topic be addressed as transversal to everything and everyone.

Keywords: Local Administration, Multilevel Governance, Intermunicipal Collaboration
Networks, Territorial Innovation, Sustainability, Sustainable Development.
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1. Introdução
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Para obtenção do grau de Mestre em Administração Público -Privada pela
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi realizado um estágio curricular na
empresa SMART Vision, Assessores e Auditores estratégicos, mais concretamente na
Unidade Jurídica e Compliance. As atividades desenvolvidas ao longo do referido estágio
serviram de base para o presente Relatório.
O ritmo de desenvolvimento social das últimas décadas trouxe, além dos mais
diversos e reconhecidos benefícios, sérios problemas que vieram colocar em causa a vida
como hoje a conhecemos. A velocidade a que a sociedade tem vindo a evoluir
tecnologicamente e industrialmente levou a padrões de consumo que vêm a ser ultrapassados
de forma célere nos últimos anos. A disponibilidade de recursos, de conhecimento e de meios
levou a sociedade a viver em função de imediatismos, não pensando no longo prazo e na
conservação de tudo aquilo que se tem vindo a construir (Macedo,2018).
Com o Estado a evoluir sobre as suas diferentes vestes, as principais preocupações
da sociedade começaram cada vez mais a voltar -se sobretudo para o desenvolvimento social
e económico, sendo que este foco se intensificou sobretudo depois da Revolução Industrial
do século XVIII (Silva, 2015).
A melhoria da qualidade de vida sobretudo a nível material impulsionou o aumento
da cadeia produtiva e, por consequência, o consumo de recursos, a maior parte deles,
naturais. Sendo que os recursos se apresentam, por definição, como finitos, o aumento da
produção iniciou um défice que, com o passar do tempo, só tem tendência a agravar. Por
outro lado, a este consumo está também associada a geração de resíduos, sobras e/ou
desperdícios (Global Footprint Network & Universidade de Aveiro [UA],2020)
Este boost na indústria, na tecnologia e na inovação levaram à crescente migração
das pessoas para as cidades, procurando melhores condições de vida, uma vez que até o setor
agrícola começara a ser mecanizado e automatizado (Deponti, 2001).
Todo este crescimento trouxe as suas consequências. As repercussões ambientais
começaram a fazer-se sentir, e a sua problemática a ganhar relevo no seio da discussão
pública.
Situando-nos num período de tempo concreto, podemos ter em consideração a
década de 50, quando alguns países começaram a ter perceção de algum do impacto que as
suas atividades desempenhavam para o ambiente (Pires, Aragão, Fidélis & Mendes, 2017).
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Em 1798, Tomas Malthus, um economista britânico, desenvolveu um ensaio
bastante interessante, que traçava duas variáveis. O crescimento da população, que cada vez
mais se acentuava, e a disponibilidade de recursos, nomeadamente a disponibilidade de solos
férteis para a produção de alimentos, que estava a diminuir. Tal facto, levou este investigador
a perceber que o crescimento populacional tendia a superar a produção agrícola, o que
causaria um cenário de fome, miséria ou até mesmo guerra. Deste modo, Malthus foi
considerado como o primeiro economista a prever os limites de desenvolvimento, tendo em
conta o declínio de recursos que um crescimento acelerado pode causar (Mebratu, 1998).
Os impactos causados pelo Homem começaram efetivamente a ser notados e a
merecer atenção e salvaguarda por parte da sociedade. Assim, a Organização das Nações
Unidas (ONU), percecionando a extrema importância desta temática, encetou um conjunto
de esforços para chamar a atenção de todos os países para a necessidade de controlo que
precisavam de ter e para a ponderação das suas intervenções a nível económico, social e
sobretudo ambiental (ONU,1968).
Assim, em Estocolmo, no ano de 1972, surge a primeira grande conferência
mundial que colocou em discussão a temática ambiental. O principal objetivo desta
conferência era sobretudo colocar em cima da mesa a temática em torno da Sustentabilidade
e a formulação de políticas públicas que conciliassem em simultâneo o desenvolvimento e o
equilíbrio ambiental.
Em 1983 surgiu a Comissão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento. Neste
seio e fruto de vários movimentos que uniram esforços e preocupações ambientais, sociais e
económicas, como é o caso do conservacionismo, internacionalismo e a luta pela justiça
social, surge o conceito de desenvolvimento sustentável, no final do século XX.
Em 1987, a Comissão Brundtland definiu o conceito de Desenvolvimento
Sustentável, como a capacidade de satisfazer as necessidades presentes, sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades (Brundtland, 1987).
Desde a publicação do Relatório de Brundtland que a União Europeia (UE) passou
a integrar a sua atuação. A questão era que o seu entendimento era mais concentrado para a
proteção ambiental, deixando um pouco de parte aspetos sociais e económicos (Polido, Pires,
Rodrigues & Teles, 2019).
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Deste modo, há que destacar os conceitos de Desenvolvimento Sustentável (DS) e
o de Sustentabilidade, uma vez que são muito similares e muitas vezes considerados como
sinónimos.
Primeiramente, Dovers e Handmer (1992) defendem que a sustentabilidade é a
capacidade de mudança e adaptação a distúrbios, que um determinado sistema pode ter. Por
outro lado, o DS, é encarado como o caminho consciente e escolhido que responde às
necessidades presentes da sociedade e que permite, ao mesmo tempo, que o sistema tenha
esta capacidade de adaptação. Ou seja, nesta perspetiva, o DS, além de ter em conta as
necessidades da atualidade, é encarado como o caminho, o conjunto de técnicas e de escolhas
que se fazem para se alcançar a sustentabilidade, que é o objetivo final.
Na ótica de Jonh Elkington (1994), a sustentabilidade é o equilíbrio de três pontos
essenciais da sociedade, a vertente económica, a social e a ambiental. Sendo empresário,
aplicava esta visão às empresas que, sob a sua perspetiva, deviam fazer-se valer de
ferramentas tecnológicas, financeiras e de gestão para que pudessem alcançar o DS. Aqui,
por outro lado, temos uma perspetiva que considera que o DS é o objetivo e a
sustentabilidade o processo para o atingir.
Independentemente da visão e de forma mais ou menos direta, estas e outras
perspetivas convergem para o facto de a sustentabilidade ter de ser encarada um objetivo
social coletivo (Pires et al., 2017).
Na Estratégia Europa 2020, a visão considerada foi a de encarar o DS como um
conceito assente em três pilares essenciais (ambiental, social e económico) (Polido et al.,
2019).
Nestes moldes e independentemente das visões expostas, a presente investigação
prende-se com a temática da Sustentabilidade considerada na ótica da Administração
Pública.
De acordo com Bilhim & Correia (2016), a Administração Pública e a
Administração Privada são diferentes, ainda que haja influências mútuas e crescentes entre
elas, devido ao fenómeno da globalização e interconexão que cada vez mais se agrava.
Enquanto a finalidade da administração privada tem em conta interesses específicos e
individuais, o lucro, a quota de mercado ou uma vantagem sobre outrem, a Administração
Pública tem como finalidade o bem comum, o interesse geral da comunidade, interesse este
que não se confunde com o interesse concreto de uma comunidade específica, mas de forma
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abstrata, corresponde a um conjunto de necessidades humanas que não podem ser satisfeitas
pelas simples regras do mercado (Bilhim & Correia, 2016, p. 84-85).
Algumas destas necessidades humanas são, de acordo com Correia, Mendes, Dias
& Pereira (2020): “a defesa, segurança e justiça, cuidados de saúde, segurança social,
educação e ainda a prestação universal de certos serviços como a energia, transportes e
telecomunicações” (Correia et al., 2020, p.47). A acrescentar, podemos também considerar
neste elenco a sustentabilidade, apresentando-se a AP a servir as grandes necessidades da
sociedade, e sendo esta uma consideração que deve ser de preocupação e interesse geral.
Neste contexto, há a destacar o traçar de uma Estratégia Nacional de
Desenvolvimento Sustentável (ENDS) em Portugal, no ano de 2015 e também o seu
respetivo plano de atuação, compondo esta uma das linhas estratégicas para a Modernização
Administrativa da AP.
Não obstante, a presente investigação, não se concentra na análise sustentável de
toda a AP, mas sim de um dos pilares que compõe a sua estrutura, a administração local. A
Administração Pública assenta sobre três níveis de organização administrativa, a
Administração Direta, a Administração Indireta e a Administração Autónoma. O foco aqui
recai sobre a administração autónoma, aquela que para Freitas do Amaral (2015) se define
como a administração que “prossegue interesses públicos próprios das pessoas que a
constituem e por isso se dirige a si mesma, definindo com independência a orientação das
suas atividades, sem sujeição a hierarquia ou a superintendência do Governo ” (Amaral,
2015, p.360).
Com efeito, a administração autónoma é composta por várias entidades, as
associações públicas, as regiões autónomas e as autarquias locais.
As autarquias locais estão consagradas no art. 235.º da Constituição da República
Portuguesa (CRP) e, ainda sob a perspetiva de Freitas do Amaral (2015) são “pessoas
coletivas de população e território, correspondentes aos agregados de residentes em diversas
circunscrições do território nacional, e que asseguram a prossecução dos interesses comuns
resultantes da vizinhança mediante órgãos próprios, representativos dos respetivos
habitantes” (Amaral, 2015, p.408).
Em Portugal e nos termos anteriores, existem os municípios e as freguesias.
Sobre os municípios e as suas possíveis associações, recai a presente investigação,
com o interesse de tentar perceber de que modo a proximidade da sociedade e a proximidade
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da aplicabilidade de políticas públicas pode tornar-se um ponto chave para o alcance de
medidas positivas ao nível da sustentabilidade.
De acordo com dados disponibilizados pela Food and Agriculture Organization of
the United Nations (FAOSTAT), a previsão de crescimento da população mundial ronda o
valor de 9 mil milhões de pessoas em 2050, estimando-se que cerca de 65% venham a viver
em áreas urbanas. Assim, se é nos municípios que as pessoas se estão a concentrar e se é nos
municípios que as pessoas desenvolvem as suas atividades, as suas ideias, os seus trabalhos,
é importante entender o que se passa nestes centros, o que se aplica e que medidas se tomam
junto das pessoas, de modo a entender o beneficio que o Princípio da Autonomia Local pode
trazer para esta temática e não só. O facto de os municípios gerirem, terem a capacidade de
regulamentar (articular políticas locais e nacionais) e prosseguirem uma parcela dos assuntos
públicos da população que abrangem, confere-lhes uma proximidade de atuação, de
perceção e atenção sob como é que as pessoas recebem e aplicam as políticas públicas, que
mais nenhum centro de poder tem (Teles, 2021). Como tal, é necessário entender se, nos
municípios, pode estar uma oportunidade de atuação e consciencialização das pessoas, feita
de forma mais direta e próxima, que possa de facto traduzir-se numa mudança de
comportamentos e mentalidades.
No presente estudo, o foco foi direcionado para análise local da Comunidade
Intermunicipal Viseu Dão Lafões (CIMVDL). Na impossibilidade de apurar respostas ao
total de 308 municípios portugueses, o objetivo central e específico do presente estudo é
apurar a sustentabilidade dos municípios que compõem a CIMVDL.
Além deste objetivo geral, foram também traçados objetivos específicos, a saber:
• Analisar o conhecimento que as pessoas têm acerca da temática da
sustentabilidade.
• Analisar a repercussão que o uso de medidas consideradas sustentáveis pode ter
na sustentabilidade de cada município analisado.
• Verificar se a adoção das mesmas medidas tem repercussões positivas a nível
local, nomeadamente em cada município e no total de municípios da
comunidade.
• Analisar as diferenças registadas pelos municípios alvo de análise, relativamente
à aplicabilidade de medidas sustentáveis.
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Neste seguimento, a questão de partida à qual se pretende dar resposta com o
desenvolvimento da presente investigação é:
➢ Em que medida os municípios que constituem a CIMVDL podem ser
considerados sustentáveis?
Por fim, para traçar todas estas metas gerais e específicas desenvolveu-se uma
abordagem metodológica mista, na medida em que foi aplicado um questionário e
desenvolvidas um conjunto de entrevistas, dirigidas aos colaboradores de todas as câmaras
municipais que compõem a CIMVDL.
Relativamente à estrutura da presente investigação, é apresentada uma introdução
que traça a pertinência do tema e os todos os objetivos que se pretendem alcançar. Segue-se
a revisão de literatura que vem clarificar várias componentes da temática. Num primeiro
ponto, são apresentadas algumas ideias relativamente ao funcionamento e às componentes
da ciência da Administração Pública e da Governação Pública. Como segundo ponto, definese a Governança Multinível no contexto da administração local e foca-se a análise nas Redes
de Colaboração Intermunicipal. Com efeito, é apresentada uma abordagem conceptual e
legislativa relativa aos conceitos de Inovação e Modernização Administrativa no seio da
Governança Colaborativa. Por fim é dada uma contextualização da temática da
Sustentabilidade no seio das Redes de Colaboração e, com base em todo o referencial teórico
exposto, são definidas as variáveis que serão utilizadas no capítulo seguinte.
Segue-se a metodologia adotada na investigação deste tema, são discutidos os
resultados obtidos e são apresentadas as principais conclusões e janelas de oportunidade.
Estas, que podem servir de rampa de lançamento para que os municípios comecem a traçar
o seu plano de ação de forma mais consciente e ponderada tendo em conta uma perspetiva
de longo prazo.
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2. Revisão de Literatura
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2.1. Administração Pública Portuguesa e a Governança Pública
A Administração Pública nasceu, evoluiu e modificou-se em articulação com a
democracia (Tavares, 2019). Caracteriza-se essencialmente pelo dever de servir a população
e as suas necessidades e levar a cabo o bem-estar público geral de modo eficaz e eficiente
tendo em conta, em simultâneo, que não pode colocar em causa a liberdade democrática da
população que serve (Tavares, 2019).
No entanto, no seio da Administração Pública, importa clarificar algumas ideias
como os conceitos de governo, governação e governança são distintos. O governo diz
respeito às instituições formais do Estado (Monteiro & Horta, 2018). Por outro lado, e como
refere Monteiro & Horta (2018) “o termo governação reporta-se à execução da ação
governativa (e, portanto, encontra os seus limites na esf era pública) enquanto o conceito de
governança enquadra realidades mais abrangentes que extrapolam as fronteiras públicas,
envolvendo as relações institucionais entre o Estado, a sociedade civil e os indivíduos”
(Monteiro & Horta, 2018, p.7).
Com efeito, há a considerar que o fenómeno da globalização trouxe, para a ciência
da Administração, novos paradigmas e lógicas de poder que começa ram a repensar a
intervenção do Estado na sociedade (Pereira, 2014). Opondo-se à teoria keynesiana (do
welfare state) e propondo uma nova leitura do liberalismo, destaca-se o papel do
neoliberalismo (década de 80) que veio defender o recuo da intervenção do Estado, com uma
crescente perda de autonomia do poder central, através de processos de hollowing-out1 e
criação de processos de rescaling 2 - designadamente mecanismos de coordenação
supramunicipal e de transferência de competências para escalas intermédias (Pereira, 2014).
Deste modo, nas décadas de 70 e 80, surge o New Public Management (NPM) cujo
foco era voltado para o alcance de níveis de eficiência e eficácia maiores e
consequentemente, uma maior redução dos custos dos serviços da Administração Pública
(Madureira, 2004). Ainda que de forma geral se veja o NPM como um desenvolvimento
britânico, a sua tendência e adesão foi internacional (Hood, 1991). Segundo a visão de
Christopher Hood (1991) o NPM assentava sob as seguintes “megatrends”:
1

Rhodes (1996) em The new governance: Governing without government definiu o conceito de hollowing-out
como “esvaziamento do Estado”, no sentido em que o Estado começara a perder responsabilidades em várias
direções. Nestas direções enquadram-se a UE (camada supranacional), as entidades locais, as privadas e até
mesmo as parcerias público-privadas.
2
Benner (1999) em Globalisation as reterritorialisation: The re-scaling of urban governance in the European
Union utiliza o conceito de rescaling para designar o processo de reorganização entre escalas geográficas.
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1. Tentar desacelerar o crescimento do governo em termos de gastos públicos e de
RH;
2. A alteração em direção à privatização e quase privatização e ainda ao
afastamento das instituições do co-governo, com uma nova ênfase na
subsidiariedade na provisão dos serviços públicos;
3. Automatização com base nas TIC para produção e distribuição de serviços
públicos;
4. Desenvolvimento de uma ótica mais internacional, cada vez mais focada em
questões gerais de gestão pública, desenho de políticas, estilos de decisão e
cooperação intergovernamental, deixando para trás a ideia da existência de
especificidades em cada país na AP.
Neste sentido, novos conceitos começaram a emergir, como é o caso de conceitos
como o de descentralização, delegação de competências, desregulação, simplificação e
desburocratização de processos (Madureira, 2004). Pode-se referir que tal acontecimento se
encara como reforma? O conceito de reforma é difícil de definir. No entanto, em 1995, a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) veio dizer que
todos tipos de reformas (mudanças) que os estados tinham levado a cabo para atingirem
qualquer tipo de melhoria, teriam, todas elas, um caminho em comum. Esse caminho era a
convergência para uma gestão pública muito menos centralizada e direcionada para a
melhoria do desempenho (OCDE, 1995). Assim, o NPM assentava essencialmente num
“redimensionamento da importância atribuída ao desempenho, ao controlo e à
responsabilização, um desenvolvimento da competição, uma otimização do aproveitamento
das TIC, assim como uma aposta na qualidade e uma desagregação das tradicionais unidades
de trabalho” (Madureira, 2004, p.4).
Este modelo desenvolveu-se e passou a incorporar além de novos conceitos, novos
instrumentos de gestão, até então mais utilizados na gestão privada, que começaram a ser
utilizados no público. Exemplo disso são conceitos como a Total Quality Management
(TQM) e a Reengenharia de processos e procedimentos (Madureira, 2004).
A TQM é uma forma de gestão que assenta sobretudo numa visão de longo prazo.
O seu foco é no cliente, o trabalho em equipa, as decisões baseadas em dados concretos e
uma busca constante de métodos para a resolução de problemas e diminuição de erros (Portal
da Gestão, 2021). Assim, podem traçar-se 10 princípios que definem a TQM.
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Tabela 1. Princípios TQM.
Satisfação total dos clientes (externos, internos; diretos, indiretos; parceiros e empregados)
Gestão participativa de todos os envolvidos
Melhoria contínua assente na atenção e criatividade
Propósitos consistentes e definidos
Delegação de competências
Desenvolvimento dos RH, motivando-os e impulsionando o espírito de equipa em detrimento de uma
abordagem de supervisão rígida.
Garantir Qualidade através de um bom planeamento e formalização de procedimentos e instruções de
trabalho
Não aceitar erros (“Zero defeitos”). Perspetiva que deve ser tanto dos superiores como os restantes
colaboradores.
Gestão de processos (cadeia fornecedor-empresa-cliente)
Disseminação de informações e comunicação aberta e eficaz.
Fonte: Adaptado de Portal da Gestão (2021).

Por outro lado, a Reengenharia de processos e procedimento s, que implica uma
reestruturação relativa ao modo como a entidade executa o seu trabalho diário. Assenta num
repensar e redesenhar de processos com vista a uma melhoria contínua de eficácia e
eficiência. No seio da Administração Pública, o sentido da reengenharia é desmaterializar,
simplificar e melhorar o relacionamento do Estado com os cidadãos e com as empresas
(AMA, 2013).
Toda esta evolução e aparecimento de paradigmas alteraram também as definições
de governança pública. As definições de governança pública são vastas, sendo que algumas
realçam mais a dinâmica estrutural e outras a dinâmica processual (Monteiro & Horta, 2018).
Com efeito, atores como Rhodes, Etzioni e Pierre & Peters enfatizam, nas suas análises, a
importância das regras e dos valores partilhados que caracterizam a ação dos diferentes
atores governamentais (perspetiva de governança assente na perspetiva institucional). Nestas
perspetivas, os respetivos autores realçam as diferentes estruturas de governança e as
combinações que podem ocorrer entre estas (Monteiro & Horta, 2018).
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2.2. A Governança Multinível na dimensão local
O conceito e o estudo da Multi-Level Governance (MLG) foi impulsionado pela
integração europeia, muito devido às diferenças existentes entre os domínios internos de
todos os Estados-Membros (Monteiro & Horta, 2018).
A MLG é uma especificidade da governança pública. Mas, enquanto a governança
pública abrange o território nacional como um todo, a MLG tem em consideração diferentes
níveis territoriais para o desenvolvimento e aplicação de diversificadas formas de
governança no seio da população (Monteiro & Horta, 2018).
Segundo Pereira (2014) os pontos que caracterizam a MLG podem definir-se nos
tópicos que a seguinte tabela traça (tabela 2).
Tabela 2. Dimensões caracterizadoras da MLG.
Poder distribuído de forma equilibrada
Abertura e participação de vários atores públicos (de diferentes níveis) e privados (económicos, sociais)
Reforçar a democracia participativa
Mais transparência na tomada de decisões
Substituição de um modelo vertical hierarquizado por um modelo horizontal baseado na cooperação e
participação de todos
Fonte: Adaptado de Pereira (2014).

Deste modo, pode afirmar-se que a MLG assenta no princípio da subsidiariedade
(Monteiro & Horta, 2018).
A CRP define no seu artigo 6.º n.º1 que “o Estado é unitário e respeita na sua
organização e funcionamento o regime autonómico insular e os princípios da
subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da
administração pública”. Assim, e segundo o Parlamento Europeu 3 o princípio da
subsidiariedade foi consagrado no Tratado da União Europeia (TUE) e pretende regular o
exercício das competências que não são exclusivas da UE, garantindo autonomia a uma
entidade subordinada relativamente a um poder central, havendo possibilidade de o poder

3

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/7/o-principio-da-subsidiariedade consultado a
03/10/2021.
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central poder intervir em casos que a entidade subordinada não consiga resolver por si
próprio.
Como tal e por envolver diferentes níveis territoriais, o tema da MLG possui várias
interpretações junto dos seus investigadores, mas, é possível marcar algumas das vantagens
que este modelo pode conferir, segundo Pereira (2014):
• Melhor gestão dos impactos territoriais em diferentes escalas, ou seja, de escalas
mais globais (abrangendo problemas como as tendências económicas de
mercado ou as alterações climáticas) a escalas mais locais (abrangendo
problemas como novas necessidades da sociedade ou a necessidade de
determinados serviços urbanos).
• Tem em conta a multiplicidade de interesses da população;
• Facilita a credibilidade da aplicação de compromissos políticos traçados pois
existe uma maior área de atuação.
• Contribui para a inovação e investigação no campo das políticas publicas, devido
às diferentes interpretações que desperta.
Nesta sequência, e como já referido, a MLG apresenta várias interpretações. Neste
seguimento, há a considerar o grande marco da perspetiva de Marks & Hooghe (2003),
segundo o qual, a MLG é dividida em 2 submodelos que se complementam (ver tabela
seguinte).

Tabela 3. Submodelos que compõem a MLG.
Submodelo de governança I

Submodelo de governança II

Baseado na partilha de competências entre o poder

Surge como necessidade da implementação de

central e o poder subnacional.

políticas específicas traçadas no tipo I.

- Jurisdições gerais

- Jurisdições específicas

- Membros não intercetados

- Membros intercetam-se

- Jurisdições com limite de níveis

- Jurisdições sem limites de níveis

- Sistema pré-definido

- Sistema flexível a alterações

- Jurisdições de caráter duradouro

- Jurisdições somente para o tempo necessário

Fonte: Adaptado de Marks & Hooghe (2003)
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Desta perspetiva, entende-se que as formas de governança (multinível, horizontal e
de participação) surgem quer da segmentação vertical do Estado e da envolvência de vários
atores diversos (Pereira, 2014).
Neste âmbito, há também a referir a relevância da Política de Coesão no
impulsionamento da envolvência dos atores locais no desenvolvimento e na aplicação de
políticas públicas. O Livro verde sobre a Coesão Territorial 4 disponibilizado em 2008 pela
Comissão Europeia referiu que “a coesão territorial tem o propósito de alcançar o
desenvolvimento socioeconómico equilibrado e equitativo de todos os territórios, valorizar
o seu capital físico, a sua diversidade, complementaridade e endogeneidade”. Desta forma,
os Fundos Europeus e a legislação e regulamentação acerca deste assunto suscitaram, de
acordo como Piattoni, a “emergência de novas arenas de mobilização política (politics), de
gestão de políticas públicas (policies) e de criação de estruturas intermédias de governo
(polity). Estas novas arenas públicas implicaram, por sua vez, o envolvimento ativo de atores
regionais tornando-se estruturas de governo cada vez mais relevantes” (as cited in Monteiro
& Horta, 2018).
Neste assunto, reside a importância que o poder local adquire.
O poder local é um dos principais pilares do desenvolvimento, sobretudo desde o
aparecimento da democracia. Na história, foi o único modelo de gestão política que resistiu
a todas as reformas e mudanças de regime.
Portugal apresenta-se como um dos Estados mais centralizados da Europa
Ocidental. E, se se pensar, a Administração Pública é entendida como distante no
entendimento dos cidadãos. Os cidadãos que procuram serviços, deparam-se, muitas vezes,
com procedimentos e burocracias complexas e complicadas para a sua aperceção e
entendimento (Tavares, 2019).
Em 1976, a CRP veio traçar o “autogoverno das comunidades locais, democrático
e autónomo” (Teles, 2021, p.67). Assim, conceitos como o de descentralização,
regionalização e colaboração começam a surgir.
A descentralização, segundo a ótica de Filipe Teles (2021) “significa coisas
diferentes para pessoas diferentes. A maior parte concordará que um sistema político é tão
mais descentralizado quanto maior for a possibilidade de fazer escolhas e tomar decisões
sobre matérias relevantes de políticas públicas a nível local. No entanto, a descentralização
4

Disponível em https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag28/mag28_pt.pdf
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política difere da administrativa, através da qual um governo central delega
responsabilidades a agentes locais, mas retém o poder de determinar e controlar essas
decisões” (Teles, 2021, p.29).
Por sua vez, a regionalização passou a ser uma estratégia de reforma e
descentralização que passou a ser utilizada em diversos países. Há, no entanto, diferentes
tipos de regionalização a ser considerados, nomeadamente na Europa (tabela seguinte).
Tabela 4. Tipos de Regionalização na Europa.
Regionalização
Desconcentração

Caracterização

Países

Eficiência de políticas públicas e gestão Por exemplo a Dinamarca, a Bélgica,
de Fundos Comunitários de Coesão.

a Noruega e Portugal (o caso das
CCDR’s)

Cooperação

Eficiência de políticas públicas com

Por exemplo a Finlândia e Portugal

Intermunicipal

transferência de competências para

(entre

estruturas supramunicipais

maioritariamente)

Descentralização

Eficiência de políticas públicas e

Por exemplo a França, a Polónia, a

Regional

democracia assegurada

Suécia e a Noruega.

Regionalização Política

Autonomia

política

legislativos regionais

e

poderes

municípios

vizinhos,

Por exemplo a Espanha, a Itália e
Portugal (mais concretamente os
arquipélagos dos Açores e da
Madeira)

Fonte: Adaptado de Teles (2021).

Pela tabela, constata-se que um mesmo país pode conter vários tipos de
regionalização. Tal, pode traduzir-se numa multiplicidade de ações e decisões para cada
território ou área diferenciada (Teles, 2021).
No entanto, o foco da presente investigação é nas redes de colaboração local, tendo
em conta a importância que a ONU realça em entender como estes territórios são “planeados,
desenhados, financiados, desenvolvidos, governados e geridos” 5.

5

Nova Agenda Urbana que resultou da terceira Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) para
habitação e desenvolvimento urbano sustentável – UN-HABITAT III, ponto 5.
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2.3. A Colaboração Intermunicipal – As redes de governação local
A sociedade exigente e informada da atualidade que já não é compatível com o
estilo de governação centralizada, deu ênfase às redes de colaboração para que “exista um
normal e regular fluir do conhecimento entre as diferentes entidades públicas e as demais
entidades, suportado em dinâmicas colaborativas para que assim a aproximação desejada,
possa ser de maior qualidade, mais eficiente, mais eficaz e acima de tudo, colocando o
cidadão no centro da sua atuação, procurando a satisfação das suas necessidades” (Correia,
Mendes & Bilhim, 2019b, p.152).
Assim, municípios próximos a nível geográficos têm tendência a interligar-se e a
entreajudar-se. Tal, pode acontecer de forma informal, sem nenhuma vinculação à luz da lei,
como é o caso de meras trocas de informações (cooperação intermunicipal). Por outro lado,
de maneira formal e à luz da lei, como é o caso das Comunidades Intermunicipais (CIM)
(Teles, 2021).
Deste modo, é importante traçar alguns pontos que definem as diferenças entre os
dois conceitos de cooperação e de colaboração.

Tabela 5. Diferenças entre cooperação e colaboração.
Cooperação

Colaboração

Atuar em conjunto para alcançar um objetivo comum

Trabalhar em conjunto sob uma visão de partilha
e benefício para os envolvidos

Informal, de curto prazo

Longo prazo

Ausência de missão comum

Compromisso numa missão comum

Partilha de informação relativamente a um determinado

Canais de comunicação traçados e definidos

projeto
Não necessita de definição de estrutura

Exige

uma

mudança

de

funções

de

responsabilidade e de alteração de programas,
resultando na formação
Ausência de planeamento conjunto

Planeamento abrangente

A autoridade permanece em cada organização (não

A estrutura colaborativa determina a autoridade e

havendo partilha de poder)

tem peso nela (havendo partilha de poder)

Sem partilha de recursos

Com partilha de recursos

Despende pouco tempo e pouco risco

Despende tempo e risco maior

Fonte: Adaptado de Pereira (2014)
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Para entender as estruturas de colaboração em rede é, necessário traçar as relações
que o Estado tem e partilha com os diferentes níveis de governação.
Segundo Correia, Mendes & Bilhim (2019b) há a considerar três dimensões de
governação que se relacionam: a supranacional, a nacional e a local. A nível comunitário de
onde provêm recomendações e orientações gerais. A nível nacional, onde o Estado cria uma
diversidade de agências, com as quais partilha poder, delega competências e
responsabilidade, acerca de determinadas matérias. Matérias estas que normalmente exigem
um conhecimento específico e técnico que o Estado não consegue ter. Por fim, a dimensão
local onde “através de processos de descentralização, as regiões e os municípios vêem-se
capacitados e habilitados a desempenhar um melhor serviço, porque de entre outros fatores,
se encontram mais próximos e mais conhecedores e sensibilizados das necessidades das
comunidades que governaml.” (Correia, et al., 2019b, p.153).
Tendo em conta estas relações, é visível que as redes de colaboração se diferenciam
do controlo hierárquico do Estado e da regulação do mercado competitivo (Pereira, 2014).
Tabela 6. Diferenças entre as redes de colaboração, o Estado Central e a regulação de mercados
Redes de Colaboração

Estado Central

Regulação de mercado

Relação entre uma pluralidade de

Poder hegemónico que define

Competição

atores autónomos que têm interesses

direitos e deveres dos restantes

atores independentes que se

comuns.

atores.

movem por interesses próprio e

entre diferentes

não partilham objetivos e
deveres.
Processos de decisão baseados numa Criação de legislação que

Alocação de bens e serviços

reflexão interativa entre atores que,

refletem os valores do governo

consoante várias determinantes

ainda

e da cor partidária que o define.

como as tendências de mercado,

que

tenham

interesses

individuais, têm uma

perspetiva

a estabilidade, as prioridades de

coletiva acerca dos problemas e das

investimento ou as leis de

soluções a encontrar.

mercado e de concorrência.

Observação das soluções traçadas
coletivamente

sob

São aplicadas sanções.

Teme-se por perdas económicas.

confiança,

obrigação política e sistemas de
autorregulação

acordados

pelos

intervenientes.
Fonte: Adaptado de Pereira (2019)
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Deste modo, “Mais do que criar novas redes relacionais, a governança revela uma
nova forma de organização da sociedade, nomeadamente na sua postura e interesse face ao
desenvolvimento e na participação nos processos de tomada de decisão” (Chamusca, 2012,
p.53).
As redes de colaboração definem-se como um ator local coletivo que tem alguma
independência do poder central do Estado, sendo que este acaba sempre por condicioná-las,
sobretudo a nível financeiro e de recursos (Pereira, 2014).
Entre municípios, as redes podem basear-se numa partilha de recursos (materiais
ou intelectuais), informações ou interesses mútuos para produção de determinados bens ou
serviços. Este facto, pode traduzir-se numa redução das despesas e no alcance de mais
eficácia e eficiência para todos os envolvidos (Teles, 2021).
A prestação de serviços na área dos serviços públicos essenciais (águas, saneamento
e resíduos) são bons exemplos de economias de escala atingidas pela cooperação
intermunicipal (Teles, 2021). Além destes serviços, as redes também abrangem outras áreas
importantes como a saúde, a educação, o ambiente, o urbanismo, o desenvolvimento social,
a assistência técnica, a formação profissional e ainda determinados pontos que integram a
gestão e administração de municípios (Ribeiro & Faria, 2009).
Neste âmbito, o foco da presente investigação recairá na colaboração
intermunicipal ao nível das CIM.
A Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro veio estabelecer a natureza, a criação e o
regime das entidades intermunicipais como associações de autarquias locais. As entidades
intermunicipais são unidades intermunicipais de nível III das NUTS, que se subdividem em
áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais. As suas atribuições recaem sobretudo
a nível do desenvolvimento regional (Portal Autárquico, 2021).
As CIM podem definir-se essencialmente por uma livre associação de municípios
à luz da lei, onde estes delegam parte das suas competências à entidade local superior que é
criada.

2.4. A Inovação e a Modernização Administrativa no quadro da governança
colaborativa
A inovação é ainda muito associada ao setor privado (Correia et al., 2019b). No
entanto, nas últimas décadas, o Estado tem criado políticas e estratégias de modernização
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face à evolução a que se tem vindo a assistir, evolução esta que surgiu do boost tecnológico
que a sociedade tem vindo a viver. Numa sociedade de informação como a que se formou,
as pessoas tornaram-se muito mais informadas, criando assim, mais expectativas e
exigências. Deste modo, também a AP tem vindo a fazer uma tentativa de mudança no
funcionamento e na organização dos serviços que o Estado oferece e da forma como os
oferece (Cruz, 2008).
A definição de inovação “pode ser percebida como o processo que decorre dos
agentes criadores de políticas que potenciam a inovação através de reformas legislativas ou
disponibilizando recursos para experiências que possibilitem a colaboração entre
indivíduos” (Hartley, 2005, p.30). Ainda que a definição de inovação possa ser vasta, ela é
sempre encarada como algo positivo, que, ao traçar estratégias que pretendem trazer
melhorias, ganhos e mais eficiência e eficácia, se traduzem num aumento da competitividade
e numa forma de modernização da organização (pública ou privada) (Correia et al., 2019a).
O Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril foi um dos passos que a AP tomou e que
veio definir das medidas de simplificação e modernização administrativa, às quais todos os
organismos e serviços públicos passaram a ter de obedecer.
Segundo este DL podemos destacar algumas das medidas que ele veio traçar (tabela
seguinte).
Tabela 7. Medidas de modernização administrativa traçadas pelo DL n.º 135/99, de 22 de Abril.
Artigo 3.º n.º4

Criação do Gestor de Procedimento que fica responsável por dar esclarecimentos
relativamente a determinado processo

Artigo 3.º n.º7
Artigo 13.º- A n.º4

Acesso à Internet sem fios onde se prestam serviços públicos
Notificações relativas a processos podem ser feitas por via digital

Artigo 10.º n.º1

Formação de colaboradores, nomeadamente os ligados ao atendimento ao público

Artigo 22.º n.º2

Preferência pela via digital nas comunicações internas nos diversos órgãos da AP

Artigo 28.º n.º2

Partilha de dados em concordância com o RGPD

Artigo 35.º-A n.º5

Disponibilização online para elogios, sugestões e reclamações

Artigo 39.º

Análise de críticas, sugestões, pedidos de informação devem ter uma resposta breve

Artigo. 39.º-A

Publicação na internet e nos locais de atendimento da avaliação que os utentes
fazem dos serviços

Fonte: Adaptado do DL n.º 135/99, de 22 de Abril
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A nível da temática da sustentabilidade (mais na vertente ambiental) e na sua
aplicabilidade em medidas de modernização administrativa, há a destacar a Resolução do
Conselho de Ministros n.º 141/2018 6 que veio promover a utilização mais sustentável de
recursos na Administração Pública através da redução do consumo de papel e de produtos
de plástico. Esta foi uma das importantes medidas e contributos que a AP tomou de modo a
começar a atenuar a problemática da poluição através do plástico.
O Programa SIMPLEX (lançado em 2006) que veio definir um conjunto de medidas
de simplificação administrativa e de governo eletrónico (como o agendamento online, as
faturas eletrónicas ou a submissão de documentos online)7 é outro exemplo.
Assim, a AP traça um efetivo esforço no sentido de evoluir e modernizar práticas,
tendo em conta problemáticas e temáticas que vão surgindo segundo a atualidade. Tal como
salientado em Teles (2021) tanto a Administração Pública em geral como “os governos
locais portugueses continuam a trabalhar com base num sistema político e administrativo
que resultou da transição do país para a democracia. A natureza da mudança em Portugal –
um país que enfrenta condições diferentes desde há mais de quatro décadas – também requer
um sistema de governo local que possa adaptar-se e encontrar mecanismos para responder a
desafios de coesão territorial, sustentabilidade, política urbana e desertificação de territórios
rurais; com serviços públicos capazes de atender às expectativas de cidadãos mais exigentes,
informados e desafetos dos mecanismos tradicionais de participação, assegurando
flexibilidade e eficiência dos custos associados às políticas públicas” (Teles, 2021, p.16).
Este é o principal desafio que o poder local enfrenta atualmente e de onde recai o
interesse pelo seu estudo.

2.5. A Sustentabilidade Local no seio das Redes de Colaboração
Tendo em conta todo o referencial teórico exposto, importa realçar neste ponto que,
segundo Correia, Mendes & Bilhim (2019), a eficiência da governação em rede pelos
diferentes níveis territoriais é muito eficiente na resolução de “wicked problems”. Estes,
dizem respeito a problemas que não têm solução direta, que envolvem muitos indivíduos e
muitas opiniões que, na maior parte das vezes, são contraditórias. A mudança de

6
7

Disponível em https://dre.pt/home/-/dre/116794199/details/maximized.
Disponível em https://www.simplex.gov.pt/.
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comportamento e a mitigação ou resolução do problema é o objetivo principal. Para tal, é
necessário que, pelas razões indicadas, exista um envolvimento conjunto de todos os
interessados, de modo a promover e aproveitar a envolvência de todos os atore s (Correia et
al., 2019b).
Com efeito, a temática da Sustentabilidade pode ser encarada nestes moldes, sendo
que esta tem implicações sérias no quotidiano da sociedade em geral (Pires, et al., 2017).
O Estado, como defensor do bem comum é um dos principais decisores e
implementadores dos moldes da sustentabilidade no seio da sua atividade e da prestação dos
seus serviços. Nestes moldes, o planeamento estratégico assume relevância, sobretudo desde
o surgimento do NPM (décadas de 70 e 80) (Pires, et al., 2017).
A nível local, o planeamento estratégico é ainda mais recente. Em 1981, a cidade
de São Francisco nos Estados Unidos foi a primeira a desenvolver processos que passaram
a incluir planeamento estratégico. A esta seguiram-se mais de vinte cidades norteamericanas que na década de 80 foram pioneiras nesta implementação (Pires, et al., 2017).
Segundo a Global Footprint Network & Universidade de Aveiro (2020) a “sustentabilidade
pode ser compreendida, em última análise, como a capacidade de gerirmos o planeta para
suportar a sociedade humana.” (Global Footprint Network & Universidade de Aveiro [UA],
2020, p.2)
A perceção do impacto que as atividades humanas desempenhavam para o
ambiente, começaram a ser detetas no período designado pelos investigadores de “A Grande
Aceleração” que correu na década de 50 (Pires, et al., 2017). A partir deste período factos
como o “aumento exponencial da população mundial, do rendimento real global, do turismo
internacional, do consumo de fertilizantes” começaram a traduzir-se em “aumentos
exponenciais da perda de biodiversidade, das emissões de gases com efeito de estufa, da
acidificação dos oceanos, da perturbação do ciclo do azoto, entre outros” (Pires, et al., 2017,
p.43).
Sobre este caminho de transformação reside a importância das redes de colaboração
na atuação sobre temáticas como esta. “Nas cidades representam um ponto chave para a
transição para a sustentabilidade global, sendo as políticas públicas de proximidade, o
planeamento e a gestão sustentável dos recursos das cidades fatores críticos para esta
transição” (Global Footprint Network & Universidade de Aveiro [UA], 2020, p.1).
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O aumento da população a que se assiste e aquele que se prevê aponta para que este
se faça sentir com mais intensidade nas cidades, onde as pessoas encontram mais
oportunidades económicas e procuram uma maior qualidade de vida. No entanto, para
sustentar este desenvolvimento existe uma dependência do meio ambiente e do ecossistema
em termos de uso de energia, produção de resíduos, poluição, uso do solo e consumo de
recursos naturais (Vicente, Pires, Borges & Marques, 2019).
Com efeito, a presente investigação tenta apurar a consciencialização local acerca
da temática da Sustentabilidade e a importância que as políticas públicas locais têm nesta
consciencialização, considerando “os governos locais, com a sua maior proximidade aos
cidadãos, como mais bem equipados para responder aos anseios, preferências e
necessidades” da sociedade (Teles, 2021, p.47).

2.6. Variáveis selecionadas para análise na presente investigação
Tendo em conta todo o referencial teórico e os principais objetivos a atingir com o
desenvolvimento da presente investigação, foi designado um conjunto de variáveis que
constituíram a base para a parte prática, abordada mais a diante.
No entanto, importa conceitualizar estas variáveis, de modo a ter um entendimento
teórico das mesmas.
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Tabela 8. Conceitualização de Variáveis.

Variável e definição
Uso de Indicadores de Sustentabilidade na
atuação: Reflexo sintético e representativo de uma
soma maior e mais complexa de fenómenos,
medidos, preferencialmente, numa escala
quantitativa. Um indicador pode ser tanto uma
variável qualitativa como quantitativa pois muitas
das questões económicas, sociais e ambientais não
se conseguem quantificar.

Autor

Fonte

OCDE
(1998)

OCDE (1998) Towards Sustainability
Development – Environmental
Indicators, Paris: OECD.
Pires
Pires, S. M., Aragão, A., Fidéis, T. &
(2017)
Mendes, I. (2017). Indicadores de
Desenvolvimento Sustentável –
Gallopin
Instrumentos estratégicos e inovadores
(1997)
para municípios sustentáveis – Ocaso
de Estarreja [PDF].
Pires, S.; Fidéis, T. (2015). Local
sustainability indicators in Portugal:
assessing implementation and use in
governance contexts.
Desmaterialização: Perda da forma material. Pires (2012 Pires, S. M. (2012). Medir a
Implica a redução de consumos de matérias-primas
Desmaterialização e o
na fase da produção, de recursos naturais, de
Desenvolvimento Sustentável: os
energia e, por consequência, uma consequente
Indicadores e os seus Dilemas.
redução de resíduos gerados.
RevCEDOUA, 1/15_ 9 - 22 (2012).
Simplificação: Redesenho de processos e INA
INA. (2021). Instituto Nacional de
otimização de recursos materiais, humanos e (2021)
Administração.
tecnológicos que permite reduzir despesa.
Proximidade: Conceito multidimensional que Boschma
Boschma, R. (2010). Proximity and
pode ser descrito nas dimensões geográfica, (2010)
Innovation: A Critical Assessment.
cognitiva, social, organizacional e institucional.
Regional Studies, 39:1, 61-74.
Comunicação Aberta: Ocorre quando o remetente Kidd
Kidd, T. (2009). Handbook of Research
e o destinatário compartilham todas as informações (2009)
on Technology Project Management,
necessárias para ambos alcancem os objetivos
Planning, and Operations.
traçados. Sem deturpações e desvio de informação,
o que não significa que informações privadas ou
confidencias tenham de ser partilhadas.
Uso e Disponibilidade das TIC: Qualquer recurso Derntl &
Derntl, M.; Motschnig-Pitrik, R.
tecnológico e computacional (hardware, software e Motschning- (2005), “The rule of structure, patterns,
sistemas de telecomunicações) que processa dados Pitrik
and people in blended learning”, The
e/ou informações de forma pontual ou (2005)
Internet and Higher Education, Vol. 8,
sistematizada, podendo ser utilizado tanto em um Rezende & No. 2, pp. 111-130.
produto como em um processo e tem um papel Abreu
expressivo na vida de pessoas e organizações, (2011)
Laurindo, F. J. (2008), Tecnologia da
abrangendo todas as atividades que acontecem na Laurindo
Informação: Planejamento e Gestão de
sociedade e que dependem de recursos (2008)
Estratégias, Atlas, São Paulo, SP
tecnológicos. Para Laurindo (2008), a TIC também
envolve recursos humanos, administrativos e
organizacionais.
Fonte: Adaptado segundo os autores mencionados
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2.7. Relatório de atividades desenvolvidas em sede de estágio curricular
2.7.1. A empresa escolhida
A SMART Vision, Assessores e Auditores estratégicos é uma sociedade por quotas
de índice privado que presta serviços de consultoria e auditoria estratégica, mormente com
enfoque na Administração Pública Local. Conta com mais de 18 anos de experiência.
Com sede em Aveiro, a SMART Vision desenvolve a sua atividade numa ampla
panóplia de municípios e entidades intermunicipais portuguesas. Possui ainda várias
parcerias estratégicas, com empresas igualmente líderes, integradoras e provedoras de
tecnologia e inovação.Atualmente, a SMART conta com mais de 240 clientes e com mais
de 1000 projetos concretizados nesta área.
Além de vencedora de diversos prémios de excelência e índices, foi classificada
líder de mercado durante anos consecutivos. No passado ano 2020 foi-lhe atribuído o
estatuto de PME Líder 2020 pelo IAPMEI. A grande distinção que a SMART Vision regista
é o facto de todo o trabalho que desenvolve ser levado a cabo sob a perspetiva Tailored
(shaped to fit closely) que se traduz num contacto, proximidade, conhecimento e respeito
pela singularidade de cada cliente com o qual trabalha.

2.7.2. Estrutura e composição
Relativamente à estruturação da empresa, podem resumir-se em quatro as áreas de
negócio que compõem a SMART Vision, tal como explicita o esquema seguinte 8.
Figura 1. Estrutura da SMART Vision.

Fonte: Adaptado de SMART Vision (2021)
8

https://smartvision.pt/ consultado a 18/09/2021.
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Cada uma destas áreas, representa uma Unidade dentro da empresa, sendo que
nenhuma delas é isolada ou afastada das outras, há uma partilha constante de informação e
recursos, que torna o clima da SMART como ele é, positivo e envolvente.

2.7.3. Portfólio de Serviços
Como a figura 1 demonstra, as quatro macro áreas de atuação da SMART estão
espelhadas nas quatro unidades. No entanto, realçam-se alguns dos serviços em que a
SMART é mais requisitada (tabela 9 9).

Tabela 9. Principais serviços que a SMART oferece.
Modernização

Jurídica e

Desenvolvimento

Gestão Económico-

Administrativa

Compliance

Organizacional

Financeira e de Risco

Reengenharia de

Assessoria Jurídica

Avaliação de

Análise e validação do

Desempenho

Sistema Contabilístico

Fundamentação

Realinhamento

Sistema de controlo interno

Económico-Financeira

Estratégico da Estrutura

das Taxas e Preços

Organizacional

Gestão Documental e

Elaboração e

Candidaturas –

Administração

Simplificação

Execução e

Eletrónica

Regulamentar

Acompanhamento

Processos
e-Goverment

Contabilidade de Custos

Fonte: Adaptado de SMART Vision (2021)

2.7.4. Atividades desenvolvidas no estágio curricular
A estagiária Diana Lopes ingressou na estrutura da empresa em Outubro de 2020.
A Universidade de Coimbra, mais concretamente a Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra, possui acordos com variadas instituições, fazendo a SMART Vision parte delas,
com a finalidade de prestar esta oferta aos alunos que assim o escolham, seis meses de
estágio curricular numa das entidades definidas. Por esta razão foi escolhida a SMART
Vision para realizar o primeiro contacto com o mercado de trabalho.
Logo após a chegada, a estagiária foi integrada na Unidade Jurídica e Compliance.
Nesta, foi-lhe dada a oportunidade de participar diretamente nos vários projetos em curso
como os dos municípios de Faro, Azambuja e Idanha-a-Nova na vertente da Revisão do

9

https://smartvision.pt/ consultado a 18/09/2021.

25

Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Preços e fundamentação económico -financeira
das mesmas e ainda, os projetos dos municípios de São Vicente, Ponta do Sol e Pampilhosa
da Serra na vertente da atualização de Regulamentos segundo a legislação atual. Em todos,
houve participação direta com estes clientes em reuniões presenciais e via online, de
discussão de elementos acerca da temática de cada projeto.
Por outro lado, a destacar a participação da estagiária na vertente comercial de todas
as unidades que compõem a SMART. Nesta atividade, desenvolvida com a Manager, houve
o estabelecimento de um primeiro contacto com vários municípios e entidades, que ainda
não eram clientes SMART, de modo a apresentar o portfólio de serviços. Neste contexto, e
como esta atividade foi desenvolvida em simultâneo nas quatro Unidades da empresa, a
estagiária contactou com os Unit Manager de cada Unidade, nomeadamente o Unit Manager
da Unidade da Modernização Administrativa e uma das Gestoras de Projeto que incorpora a
sua equipa. Durante este contacto de largas semanas, a estagiária pôde perceber os projetos
que também estavam a ser desenvolvidos nesta área da Modernização Administrativa, de
entre eles o projeto de Diagnóstico, Desenho e Implementação da nova Framework de
Governação Local, sustentada nas Práticas de Reengenharia, Desmaterialização e
Simplificação de Processos na CIM Viseu Dão Lafões 10. Tendo em conta a relação do tema
do projeto com a temática da Sustentabilidade, surgiu a ideia de desenvolver a investigação
no seio desta CIM, onde os colaboradores estavam já familiarizados com algumas das
medidas e conceitos e abrangem o tema Sustentabilidade.
Mais recentemente, a estagiária participou também na implementação de processos
e correções de conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) na
câmara municipal de Lagoa e na empresa municipal Faro – Gestão de Águas e Resíduos
(FAGAR).

10

Disponível em https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=5671180
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3. Metodologia
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Incorporando todas as etapas que são traçadas a priori do desenvolvimento de um
estudo, desde a questão inicial da investigação até à discussão dos resultados obtidos, neste
capítulo é detalhadamente apresentada a metodologia desenvolvida no âmbito do presente
Relatório.

3.1. Modelo Inicial
Seguindo o quadro de desenvolvimento e de inovação territorial em Portugal, o
presente Relatório pretende avaliar a Sustentabilidade nos municípios constituintes da
CIMVDL, sob a perceção dos colaboradores internos das respetivas quatorze câmaras
municipais.
Assim, e com base na questão de partida e no referencial teórico já apresentado na
revisão de literatura, foram consideradas seis variáveis (tabela seguinte) com o objetivo de
apurar a sua relação com a variável dependente, a Sustentabilidade Local.
Tabela 10. Variáveis independentes do modelo.
Uso de Indicadores de Sustentabilidade na atualização
Desmaterialização
Simplificação
Comunicação Aberta
Proximidade
Uso e Disponibilidade das TIC
Fonte: Autoria Própria

Com este conjunto de variáveis, foi desenvolvido o modelo inicial (Figura 2) que
compõe a base de toda a metodologia (mista) que foi desenvolvida na presente investigação.
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Figura 2. Modelo teórico inicial.

Desmaterialização

Simplificação

Uso e
Disponibilidade das
TIC

Sustentabilidade
Uso de Indicadores
de Sustentabilidade
na atuação
Proximidade

Comunicação
Aberta

Fonte: Autoria Própria.

Com base no modelo e nas variáveis apresentadas, foram formuladas várias
hipóteses relativamente a cada dimensão (tabela seguinte).
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Tabela 11. Hipóteses do modelo inicial.
H1 – A variável latente Desmaterialização tem impacto direto e positivo na variável latente Uso e
Disponibilidade das TIC.
H2 – A variável latente Desmaterialização tem impacto direto e positivo na variável latente Uso de
Indicadores de Sustentabilidade na atuação.
H3 – A variável Simplificação tem impacto direto e positivo na variável latente Uso e Disponibilidade das
TIC.
H4 – A variável latente Simplificação o tem impacto direto e positivo na variável latente Uso de Indicadores
de Sustentabilidade na atuação.
H5 – A variável latente Proximidade tem impacto direto e positivo na variável latente Uso e Disponibilidade
das TIC.
H6 – A variável latente Proximidade tem impacto direto e positivo na variável latente Uso de Indicadores
de Sustentabilidade na atuação.
H7 – A variável latente Comunicação Aberta tem impacto direto e positivo na variável latente Uso e
Disponibilidade das TIC.
H8 – A variável latente Comunicação Aberta tem impacto direto e positivo na variável latente Uso de
Indicadores de Sustentabilidade na atuação.
H9 – A variável latente Uso e Disponibilidade das TIC tem um efeito mediador positivo na variável latente
Sustentabilidade.
H10 – A variável latente Uso de Indicadores de Sustentabilidade na atuação tem um efeito mediador positivo
na variável latente Sustentabilidade.
Fonte: Autoria Própria.

3.2. Posicionamento Metodológico
O posicionamento metodológico adotado foi de caráter misto. Os métodos mistos
agregam a predeterminação da metodologia quantitativa com a ambiguidade dos métodos
qualitativos, o que pode completar bastante a abrangência de um estudo (Castro, Kellison,
Boyd & Kopak, 2010).
Como tal, foi aplicado um questionário e desenvolvidas um conjunto de entrevistas
a alguns dos municípios que compõem a CIMVDL.
3.2.1.Instrumentos de Recolha de Dados – Questionário eletrónico
O questionário é um método de investigação quantitativo. O seu uso é frequente
quando a temática em estudo está definida e acerca da qual outras pesquisas já tenham
acumulado conhecimento. Nestes casos, métodos como o questionário servem para verificar
se o conhecimento já existente sobre o tema pode ser aplicado noutras situações e contextos
ainda não muito explorados empiricamente (Castro et al., 2010). A importância do método
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de aplicação do questionário reside exatamente neste facto, sendo que podemos traçar as
suas vantagens e desvantagens, tal como exposto na tabela seguinte.

Tabela 12. Vantagens e Desvantagens do uso de questionário.
Vantagens
Para o autor
Agilidade na aplicação do
questionário
Agilidade no controle e follow-up
Facilidade em atingir amostras
maiores
Baixo custo de implementação
Obrigatoriedade de resposta ao
longo do questionário
Facilidade na tabulação dos
resultados

Para o
respondente
Rapidez
no
preenchimento
Facilidade
de
leitura
Interoperabilidade

Desvantagens
Limitação da amostra a pessoas com Internet e
que sabem usar computador
Incentivos de resposta escassos
Formulários pouco atrativos devido à falta de
formatação e layout
O envio por email pode ser rececionado como
“lixo eletrónico” ou spam
Possibilidade de falsificação de respostas

Fonte: Adaptado de Vasconcellos-Guedes & Ascenção Guedes (2007)

O questionário desenvolvido na presente investigação foi dirigido aos
colaboradores das quatorze câmaras municipais (tabela 13) que compõem a CIM (figura 3).

Figura 3. Municípios que compõem a CIMVDL

Fonte: Adaptado dos sites dos municípios da CIMVDL.
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Tabela 13. Colaboradores a quem foi dirigido o questionário.
Presidência
Vereadores
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Coordenadores Técnicos
Assistentes Operacionais
Encarregado Operacional
Fonte: Autoria Própria.

O questionário foi elaborado utilizando a ferramenta Google Forms. Foi
estabelecido um primeiro contacto com os quatorze municípios onde se definiu uma pessoa
de cada município para ficar responsável pela receção do questionário e respetiva
distribuição pelos restantes colaboradores. Deste modo, o questionário foi enviado via email,
onde constava um link de acesso que permitia o preenchimento do mesmo.
O conjunto de questões que foram aplicadas (tabela presente no anexo A1) iniciavase com um conjunto de sete questões iniciais para resposta breve. Estas, foram feitas de
modo a caracterizar a amostra no seu geral, percebendo qual é o município onde a pessoa
habita, onde trabalha, o cargo que desempenha ou já desempenhou, a idade e o sexo. De
seguida, foram elencadas três a quatro afirmações por cada uma das seis dimensões de
análise (Uso de Indicadores de Sustentabilidade na atuação, Desmaterialização,
Simplificação, Proximidade, Comunicação Aberta e Uso e Disponibilidade das TIC). Estas
afirmações pretendiam que cada respondente escolhesse o seu nível de concordância com os
itens do questionário, com base numa Escala de Likert, cujos valores variavam de “1” –
discordo totalmente a “10” – concordo totalmente, existindo ainda a opção de resposta “não
sabe/não responde”. Por fim, foram feitas três questões finais. Duas sobre a transversalidade
do conceito de Sustentabilidade (Questão 30 e 31) e uma última questão acerca da
consciencialização acerca da temática (Questão 32).
O questionário esteve ativo para receber respostas durante oitenta dias, no período
de 12 de Abril de 2021 até dia 30 de Junho de 2021.
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Tabela 14. Resumo dos dados do questionário aplicado
Amostra de colaboradores

282

Municípios

14

Indivíduos do Sexo Feminino

164

Indivíduos do Sexo Masculino

117

Média de Idades arredondada

46 anos

Idade Máxima

74

Idade Mínima

24

Fonte: Autoria Própria.

Das 282 respostas obtidas, 117 (41,5%) são do sexo masculino, 164 (58,2%) do
sexo feminino e 1 (0,3%) resposta não quis responder. A média de idades dos respondentes
é de 46 anos, sendo que a idade máxima foi de 74 anos e a mínima de 24 anos.
Na tabela seguinte constam os cargos que todos os respondentes, sendo que a
categoria outros diz respeito a estagiários, seguranças, enfermeiros, funcionários do gabinete
de apoio à presidência, entre outros.

Tabela 15. Cargos que os respondentes ocupam.
Presidente

1

Vereador(a)

3

Técnico(a) Superior

94

Assistente Técnico(a)

74

Coordenador(a) Técnico(a)

14

Assistente Operacional

22

Encarregado operacional

1

Dirigente

9

Técnico de Informática

15

Fiscal

7

Chefe de Divisão

4

Administrativo

11

Veterinária

2

Secretario

3

Outros

22

Fonte: Autoria própria.
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Os respondentes trabalhavam todos nas quatorze câmaras municipais, mas nem todos eles
eram habitantes dos respetivos municípios da CIM (consultar tabela A2 em anexo). Assim,
foram obtidas respostas de todos os municípios que compõem a CIMVDL, no entanto, a
maior incidência de resposta foi dos colaboradores do município de Tondela e a menor, no
município de Viseu, tal como podemos ver na seguinte representação gráfica.

Gráfico 1. Respostas por município da CIMVDL

Fonte: Autoria Própria.

3.2.1.1. Resultados
Com o tratamento analítico dos dados obtidos, à recolha dos dados quantitativos,
obtém-se o modelo final, com os respetivos resultados, tal como está presente na figura 4.
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Figura 4. Resultados – Modelo Final.

Fonte: Autoria Própria

Da análise da figura anterior, é possível concluir que, das seis variáveis latentes em
estudo apenas uma não tem impacto estatisticamente significativo para um nível de
confiança de 95,00%, sendo ela a variável “Simplificação”, face à variável “Uso e
Disponibilidade das TIC”.
É também possível aferir as avaliações médias das restantes 5 variáveis envolvidas.
As variáveis “Uso e Disponibilidade das TIC” e “Uso de Indicadores de Sustentabilidade na
atuação” que apresentam média mais alta, no valor de 7,7 pontos, de seguida, a variável
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“Desmaterialização” com avaliação média de 7,3 pontos, a variável “Proximidade” com
avaliação média de 6,7 pontos e, por fim, a variável “Comunicação Aberta” que apresentou
a avaliação média mais baixa, no valor de 6,8 pontos.
Dos resultados observados no modelo final (figura 3) constata-se que, para um nível
de significância de 0,05 o aumento de 1 ponto na avaliação média da dimensão
“Desmaterialização”, temos um impacto de 0,30 pontos na dimensão “Uso e Disponibilidade
das TIC”. Da mesma forma e para a mesma dimensão “Desmaterialização”, o aumento de 1
ponto na sua avaliação média, tem um impacto de 0,25 pontos na dimensão “Uso de
Indicadores de Sustentabilidade para atuação”. Também o aumento de 1 ponto na avaliação
média da dimensão “Simplificação”, tem um impacto de 0,27 pontos na dimensão “Uso de
Indicadores de Sustentabilidade para atuação”. Da mesma forma, o aumento de 1 ponto na
avaliação média da dimensão “Proximidade”, tem um impacto de 0,38 pontos na dimensão
“Uso e Disponibilidade das TIC” e de 0,26 pontos na dimensão “Uso de Indicadores de
Sustentabilidade para atuação”. Por sua vez, o aumento de 1 ponto na avaliação média da
dimensão “Comunicação Aberta”, tem um impacto de 0,35 pontos na dimensão “Uso e
Disponibilidade das TIC”. Considerando a mesma dimensão “Comunicação Aberta”, o
aumento de 1 ponto na sua avaliação média tem um impacto negativo de -0,19 pontos na
dimensão “Uso de Indicadores de Sustentabilidade para atuação”. De igual modo, o
aumento de 1 ponto na avaliação média da dimensão “Uso e Disponibilidade das TIC”, tem
um impacto de 0,60 pontos na dimensão “Sustentabilidade”. Por fim, também o aumento de
1 ponto na avaliação média da dimensão “Uso de Indicadores de Sustentabilidade” para
atuação tem um impacto de 0,27 pontos na dimensão “Sustentabilidade”.
A dimensão que apresenta maior peso nas perceções dos colaboradores é a
dimensão Uso e Disponibilidade das TIC, tendo esta um peso de 73,4%, seguindo-se a ela a
dimensão Comunicação Aberta com peso na ordem dos 40,7%. De seguida, a dimensão
Proximidade com um peso de 29,8% e a dimensão Desmaterialização com um peso de
29,5%. Por fim, a dimensão Uso de Indicadores de Sustentabilidade na atuação que
apresentou o menor peso nas perceções dos colaboradores, na ordem dos 26,6%.
É ainda possível denotar que as perceções médias das variáveis latentes
independentes com significância estatística são favoráveis, na medida em que são sempre
superiores a 6 pontos em 10 possíveis, oscilando entre um valor mínimo de 6,7 pontos da
dimensão “Proximidade” e, o valor máximo de 7,7 pontos relativo a 3 dimensões, o Uso e
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Disponibilidade das TIC, o Uso de Indicadores de Sustentabilidade na atuação e a
Sustentabilidade.
Por fim, a tabela 2 apresenta os índices de qualidade do modelo proposto. Com
efeito, 60% da variabilidade da variável “Uso e Disponibilidade das TIC” é explicada pelas
variáveis independentes do modelo. Por outro lado, 40% variabilidade da variável “Uso
Indicadores de Sustentabilidade na atuação” é explicada pelas variáveis independentes do
modelo. Por fim, 60% da variabilidade da variável “Sustentabilidade” é explicada pelas
variáveis mediadoras, “Uso e Disponibilidade das TIC” e “Uso Indicadores de
Sustentabilidade na atuação”.
O modelo exposto apresenta um índice de bondade do ajustamento (goodness of fit
índex) de 0,634. Sendo que este índice procura validar globalmente o modelo de equações
estruturais, o valor obtido é bastante aceitável.

Tabela 16. Índices de qualidade do modelo explicativos das variáveis mediadoras e da variável
dependente "Sustentabilidade"
Modelo “Uso e
Disponibilidade
das TIC”

Parâmetro

R2
R2 – ajustado
Índice de Bondade
Ajustamento (GoF)

do

Modelo “Uso Indicadores
de Sustentabilidade na
atuação”

0,6070

0,4090

0,6042

0,4026

Modelo
“Sustentabilidade”

0,6066
0,6052
0,634

3.2.2 Instrumentos de Recolha de Dados – Entrevistas
As entrevistas são um método de investigação qualitativo. A sua utilização, e ao
contrário do que sucede com os questionários, é aplicada em áreas em que ainda não se
desenvolveu um conhecimento teórico e conceptual sólido. Nestes casos, os métodos
qualitativos destacam-se pelo facto de conseguirem ajudar a construir dimensões e variáveis
e hipóteses não conhecidas acerca da temática que se pretende estudar. A abordagem
qualitativa e nomeadamente as entrevistas têm acesso a crenças, emoções, comportamentos,
experiências pessoais, familiares e culturais que outros métodos não têm (Castro et al.,
2010). Neste facto está precisamente a importância das entrevistas, tal como Ribeiro (2008)
defende “a técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações a respeito
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do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos e valores subjacentes ao
comportamento, o que significa que se pode ir além das descrições das ações, incorporando
novas fontes para a interpretação dos resultados pelos próprio s entrevistadores” (Ribeiro,
2008, p.141).

Porém, podem definir-se algumas das vantagens e desvantagens do uso das
entrevistas como método de investigação (tabela seguinte).
Tabela 17. Vantagens e Desvantagens do uso de entrevistas.
Vantagens
Não exigem preparação exaustiva do
pesquisador
Custos baixos
Acesso a novas tendências explicativas
Proximidade
que
pode
permitir
esclarecimento de dúvidas nas questões
apresentadas

Desvantagens
Deve ser utilizada em simultâneo com outros métodos
Possível falta de motivação do entrevistado para responder
Possibilidade de respostas falsas conscientemente ou
inconscientemente
Influência que o entrevistador pode ter sobre o entrevistado

Fonte: Adaptado de Britto Júnior & Feres Júnior (2011)

No presente estudo foram realizadas entrevistas em cinco municípios selecionados
dos quatorze que compõem a CIMVDL (figura 5). As entrevistas foram realizadas a cinco
colaboradores de cada município, por via online e com apoio da ferramenta Google Meet.
As questões feitas e os respetivos resultados constam no quadro 1.

Figura 5. Municípios da CIMVDL onde foram realizadas entrevistas.

Fonte: Autoria Própria.
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Quadro 1. Questões e respostas das entrevistas realizadas.
Q1- A sustentabilidade assenta em várias dimensões (económica, a social
e a ambiental) e há vários indicadores que lhe estão subjacentes como por
exemplo o de pegada ecológica. Em que medida considera importante
SUSTENTABILIDADE implementar na administração local determinados conceitos como o de
pegada ecológica?

Dimensão 1 - Uso de
Indicadores de
sustentabilidade na
atuação
Importância da
implementação de
conceitos de
sustentabilidade

SUSTENTABILIDADE

E1 Sátão

E2 Nelas

E3
Mangualde

E4 Castro
Daire

E5
Carregal
do Sal

Extrema
importância.

É importante,
nomeadamente
o de pegada
ecológica.

Sem
opinião
formada.

Crucial
importância,
nomeadamente
o de pegada
ecológica.

É
imperativo
ter estes
indicadores.

Q2- Tem conhecimento de projetos de âmbito municipal dirigidos para a
sustentabilidade, como é o caso dos projetos abreviadamente explicados
acima?
Q2.1 - Considera que estes tipos de medidas podem traduzir-se em
competitividade ou atratividade municipal?

Dimensão 1 - Uso de
Indicadores de
sustentabilidade na
atuação

E1 Sátão

E2 Nelas

E3
Mangualde

E4 Castro
Daire

E5 Carregal
do Sal

Conhecimento de
projetos municipais

Não, não
conhecia.

Não.

Não.

Sim, tenho
conhecimento.

Sim, tenho
conhecimento.

Mais ou
menos. A
maior parte
das pessoas
não vai
Sim, sem
ligar, como dúvida. A sua
é o meu
implementação
caso. Como será um passo
não
muito
interfere
importante
muito no
para o futuro.
meu
trabalho
não vão
ligar muito.

Totalmente.
(...) não
devem os
municípios
fazer cópias
do que os
municípios
vizinhos
fazem, a
montante ou a
jusante, pois a
realidade de
uns pode não
ser – não será
por certo – a
realidade dos
outros.

Competitividade e
atratividade

Sim, eu penso
que sim. (...)
nomeadamente
os jovens de
agora são mais
cuidadosos
com esses
temas, têm
muita atenção
a isso. As
pessoas mais
velhas não têm
tanta
sensibilidade.

Sim.
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Q3- Conhecendo o projeto de Modernização Administrativa
desenvolvido pela SMART Vision para a comunidade CIMVDL e para
os municípios que a integram, como encara este projeto?
Q3.1 - Foi desenvolvida uma equipa ou departamento específico dentro
da Câmara Municipal que tratasse da aplicação das respetivas medidas
que este projeto veio trazer?

E1 Sátão

E2 Nelas

Dimensão 2 Desmaterialização

Como encara o projeto

Desenvolvimento de
uma equipa específica

Tem algumas
dificuldades na
sua
implementação
que passam
pela natural
resistência à
Não está a ter
mudança e pela
as
necessidade de
repercussões
aprendizagem
que
de novos
esperávamos.
métodos de
Tal como
trabalho.
qualquer
Acresce
projeto trará
(...)alguns
sempre
procedimentos
qualquer
específicos dos
acrescento.
novos métodos
são mais
morosos,
resultando em
mais trabalho
para os
colaboradores.
Sim, uma
equipa com 7
pessoas dos
Sim.
diferentes
serviços.

E3
Mangualde

E4 Castro
Daire

E5
Carregal
do Sal

Acho útil
porque há
muita
informação e
cada vez
mais coisas a
ser feitas
digitalmente.
(...)há regras
e normas que
nós não
conhecemos
e que a SV
nesse aspeto
ajuda
bastante.

É um
projeto de
extrema
importância
para os
municípios,
que vai
melhorar os
serviços e
sobretudo
vai permitir
servir
melhor os
munícipes.

É, sem
dúvida,
um
excelente
projeto.

Sim, ainda
que de forma
informal.

Sim.

Não.

40

SUSTENTABILIDADE

Q4- As práticas de desmaterialização (de processos e documentos)
que têm vindo a ser implementadas no município, têm vindo a
traduzir-se numa redução no consumo de recursos?
Q4.1- Passou efetivamente a haver uma preferência pela via digital?

E1 Sátão
Dimensão 2 Desmaterialização

Redução no consumo
de recursos

Preferência pela via
digital

Eu ainda não tive
essa perceção (…)
A única mudança
que posso realçar
é na parte da
faturação, da
despesa, é que
havia uma
redução
significativa no
número de
impressões e
consequentemente
de papel. (…)
muitas das
requisições
externas que
enviávamos e
enviamos para o
exterior já vão em
suporte digital
(...) Internamente,
em termos de
serviço, ainda se
imprime muito
sem necessidade
para tal.

Mais ou menos.

E2
Nelas

E3
E4 Castro
Mangualde
Daire

E5 Carregal
do Sal

Sim.

Mais ou
menos, há
ainda
pessoas que
continuam a
imprimir
muita coisa
pois temos
melhorado
a
maquinaria
e as pessoas
têm mais
tendência a
imprimir.

Sim.

Sim, redução e
otimização de
recursos são,
no projeto,
palavras de
ordem.

Não

Sim, muito.
Só a parte
do
urbanismo é
que ainda
utiliza
muito o
papel.

É um
processo
gradual.
Ainda está
enraizado
a entrega
processual
em papel.

O caminho
está a ser feito
paulatinamente
e não se pode
afirmar que,
num clique,
tudo mudou.
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Q5 -A delegação de competências que existe é suficiente para
simplificar e desburocratizar todos os pedidos e processos que são
recebidos pela Câmara?

E1 Sátão
Dimensão 3 Simplificação

Delegação que existe
simplifica e
desburocratiza

poderia
haver mais
delegação
(…) o
nosso
executivo é
realmente
muito
proativo
(…)
mesmo
podendo
estar longe
resolvem a
distância,
têm acesso
a tudo
online.

E2
Nelas

Não.

E3
Mangualde

Não é
suficiente (…)
Há certas
coisas que os
coordenadores
de serviço
podem fazer e
não fazem no
momento.

E4 Castro
Daire

E5 Carregal do
Sal

Sim, julgo
estar
adaptado.

A delegação de
competências que
existe dá o seu
contributo para a
simplificação e a
desburocratização,
mas é necessário
que todos (…)
sejam agentes de
mudança e de uma
verdadeira
administração
moderna.
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Q6- Considera que a proximidade de atuação do Poder Local,
nomeadamente dos municípios, permite uma aplicabilidade de políticas
públicas mais eficaz do que políticas mais centralizadas?
Q6.1 - Relativamente ao patamar da Sustentabilidade, considera que os
resultados que se pretendem obter passam por uma grande atuação dos
municípios portugueses?

E1 Sátão
Dimensão 4 Proximidade

Proximidade permite
aplicabilidade de PP
mais eficaz

Sim, penso
que sim.
(...)o apelo é
sempre
maior.

Resultados sustentáveis
passam pela grande
atuação municipal

Ah! Sem
dúvida, não
tenho
dúvidas.
Embora
acho que
nada se tem
feito, pelo
menos nos
municípios
aqui do
interior, (…)
não há
consciência.

E2
Nelas

Sim.

Sim.

E3
Mangualde

E4 Castro
Daire

E5 Carregal do
Sal

Sim, é muito
importante.

Sem
dúvida
que sim! Um
dos
maiores
ganhos
do
poder local é
precisamente a
proximidade e
os ganhos que
as
políticas
implementadas
trazem
à
comunidade.

Se foi assim no
passado, onde os
meios e recursos
das novas
tecnologias não
eram tão
dimensionadas,
eficazes e
capazes, serão
agora muito mais
onde a inovação
é uma certeza
incontornável.

Sim.

São estes os que
melhor
conhecem os
problemas que
afligem as
pessoas. (…) e
são estes que se
encontram
melhor
posicionados
para resolver
esses problemas
e contribuir para
a referida
Sustentabilidade.

Sim, sem
dúvida. Até
pela
proximidade
que acabou
de referir.
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Q7- Considera que projetos como os descritos, medidas e políticas
locais desenvolvidas localmente, de forma próxima das pessoas,
caminham e contribuem para um maior alerta e uma maior
consciencialização de toda a população?

E1 Sátão E2 Nelas
Dimensão 4 Proximidade

Alerta e
consciencialização de
toda a população

SUSTENTABILIDADE

Sim, sim,
claro que
sim!

Sim.

Transparência, plena
informação,
envolvência, partilha

Sim.

E4 Castro
Daire

E5 Carregal do
Sal

Considero
que sim. É
importante
estimular a
participação
cívica (…)
criar esta
hábito de
cidadania
ativa e de
interação
comunitária.

Claro que sim. A
informação que se
presta e o
conhecimento das
populações, fazem
com que haja um
maior alerta e
consciencialização
para imperativos
coletivos em que
todos e cada um
devem contribuir.

Q8- A política de comunicação, informação e liderança do município,
quer a nível interior quer para o exterior é transparente e pretende a
plena informação, envolvência e partilha com todos os interessados?

E1 Sátão
Dimensão 5Comunicação Aberta

E3
Mangualde

E2
Nelas

Sim. Existe
sempre esse
Não.
cuidado da
transparência.

E3
Mangualde

E4 Castro
Daire

E5 Carregal do
Sal

Sim, desde a
primeira hora,
que os atuais
É objetivo
gestores
deste
municipais
Município
Considero
capacitaram os
ter uma
que há
seus serviços
política
transparência,
para a
totalmente
sim.
circulação da
transparente
informação,
e
envolvência e
participativa.
partilha com
todos os
interessados.
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Q9- No município onde desenvolve o seu trabalho, são tidas em conta
perspetivas, opiniões, elogios, sugestões e reclamações dos
colaboradores, munícipes, políticos e restantes atores envolvidos no
SUSTENTABILIDADE Poder Local (como por exemplos associações ambientais)?

E1 Sátão

E2 Nelas

Dimensão 5Comunicação Aberta

São tidas em conta

Não sei
bem
responder.
Se
existirem,
eu sei e
garanto que
são
recebidas,
avaliadas e
chegam
diretamente
ao
presidente

Não.

E3
Mangualde

Considero que
sim.

E4 Castro
Daire

E5 Carregal
do Sal

Sim, claro
que sim!
Todas as
opiniões
contam!

A participação
ativa de todos
sem exceção,
é sinónimo de
saúde e bom
clima
organizacional
e é assim que
temos feito o
nosso
caminho.
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Dimensão 6- Uso e
disponibilidade das
TIC

Melhoria
produtividade /
capacidade de resposta

Q10- Tendo em conta a interoperabilidade e o acesso rápido à
informação que a via digital confere, acha que estas medidas se
traduzem em alguma melhoria em termos de produtividade ou
capacidade de resposta?

E1 Sátão

Sim, sem
dúvidas.
Mais
rapidez,
sem
qualquer
dúvida.

E2 Nelas

Sim.

E3
Mangualde

Sim, muito.

E4 Castro
Daire

E5 Carregal
do Sal

Claro que
sim!

Os
trabalhadores
souberam
acolher estas
ferramentas
de
inquestionável
capacidade
profissional e
institucional
e, passo a
passo, a
melhoria está
evidenciada, à
vista de todos,
a par da
produtividade
e da
capacidade de
resposta.
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Q11- Considera que no seu município está criada a devida
consciencialização relativamente à sustentabilidade e a sua importância?
SUSTENTABILIDADE
E1 Sátão

Existe consciência

E2 Nelas

Não! Não!
Infelizmente Não.
não!

E3
Mangualde

Acho que
não, de
todo.

E4 Castro
Daire

E5
Carregal
do Sal

Sim, embora
considere que
ainda podemos
melhorar nessa
área e ter um
papel de uma
crescente
valorização
desta temática
entre os
colaboradores.

Ainda não
(…) O
município
de
Carregal
do Sal,
através
dos seus
serviços
irá
manter-se
atento e
capacitado
para não
baixar a
guarda.
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Q12- Quais os passos que considera que têm de vir a ser feitos? Pensa que
os municípios têm de tomar alguma liberdade relativamente a esta temática
ou que simplesmente devam aguardar indicações?
SUSTENTABILIDADE

Quais os passos

Devem tomar liberdade
ou aguardar indicações

E1 Sátão

E2 Nelas

Não
indicados.

Não indicados.

Eu acho
que os
municípios
têm de ser
autónomos
e ser eles
próprios a
correr
atrás, não
esperar
por
ninguém.

Num contexto
em que a
regionalização
tem vindo a ser
adiada, em
contraste com o
processo de
reforço das
competências
das autarquias
locais, será
fundamental o
reforço da
sustentabilidade
das autarquias
através do
desenvolvimento
de políticas
ativas nesse
sentido.

E3
Mangualde

E4 Castro
Daire

Não
indicados.

Não indicados.

Penso que
às vezes as
coisas
devem
começar
por baixo, e
esta pode
ser uma
delas.

Julgo que os
Municípios
devem ter uma
agenda própria
e a autonomia
suficiente para
implementarem
medidas,
políticas e
ações em todas
as matérias. Os
municípios são
quem melhor
conhece o
território, as
pessoas e a
realidade para
adaptar a sua
resposta às
necessidades
em cada
situação.

E5 Carregal
do Sal

Não
indicados.
Os
municípios,
dentro da sua
autonomia
administrativa
e financeira,
têm alguma
liberdade para
tomar
decisões, sem
que haja uma
indicação
expressa para
o efeito. O
Poder Local
conhece,
melhor do
que ninguém,
o que aflige
as suas
populações e
sabe, na
maioria dos
casos, como
garantir
soluções
perante esses
problemas.

Fonte: Autoria Própria.

3.2.2.1 Análise de Resultados
Tendo em conta o leque de questões e tendências de respostas obtidas nas
entrevistas realizadas (quadro 1), é possível analisar os resultados tendo em conta cada
dimensão definida, sendo que todas as entrevistas na integra se se encontram presentes em
anexo.
Relativamente à dimensão 1, Uso de Indicadores de sustentabilidade na atuação,
foram feitas duas questões. A primeira, tenta apurar a importância da implementação de
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conceitos e indicadores sustentáveis na atuação do poder local. Quatro dos entrevistados
demonstraram achar extremamente importante a aplicação de estes conceitos e indicadores.
O entrevistado do município de Mangualde demonstrou não ter uma opinião formada
relativamente ao assunto. Quanto à segunda questão, esta tenta apurar o conhecimento, por
parte dos colaboradores, de alguns projetos e medidas sustentáveis q ue já se desenvolvem
nos municípios portugueses e da importância destes para a competitividade e atratividade
que os municípios que os aplicam podem passar a ter.

A maioria dos entrevistados

demonstra não conhecer nenhum dos dois exemplos apresentados, se ndo que os
entrevistados do município de Castro Daire e de Carregal do Sal tinham conhecimento. No
entanto, ainda que a maioria não tivesse conhecimento dos projetos apresentados, os cinco
entrevistados concordaram no aspeto de que a aplicação destes proje tos e a aplicabilidade
dos mesmos se podem traduzir em pontos chave para a competitividade e atratividade dos
municípios que os aplicam. No entanto, ainda que concordando, o entrevistado do município
de Mangualde realça que possivelmente a maior parte das pessoas é capaz de não dar grande
importância.
Quanto à dimensão 2, Desmaterialização, são também feitas duas questões. Uma
das questões tenta entender como é encarado o projeto de Modernização Administrativa
desenvolvido pela SMART Vision para a comunidade CIMVDL pelos colaboradores
entrevistados. A maioria dos entrevistados realça a importância do projeto, no entanto, dois
dos entrevistados realçam algumas dificuldades da aplicabilidade do projeto e, o entrevistado
do município de Nelas chega mesmo a dizer que “alguns procedimentos específicos dos
novos métodos são mais morosos, resultando em mais trabalho para os colaboradores” (ver
anexo x). Em quatro dos cinco municípios foi desenvolvida uma equipa específica que
tratasse da aplicação das respetivas medidas que este projeto veio trazer, sendo que no
município do Carregal do Sal, tal não aconteceu.
Na questão dois desta dimensão tenta apurar-se se as práticas de desmaterialização
(de processos e documentos) que têm vindo a ser implementadas no município, têm vindo a
traduzir-se numa redução no consumo de recursos. Tal, verifica-se em três das respostas
obtidas, sendo que os entrevistados dos municípios de Sátão e Mangualde revelam que ainda
há bastante uso de papel, sem necessidade. Relativamente à preferência pela via digital, é
destacado que na opinião do entrevistado do município de Nelas, que tal não se verifica. O
entrevistado do município de Mangualde revela um bom progresso relativamente ao uso da
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via digital e, os restantes três entrevistados revela uma posição mediana, realçando que tal é
um processo gradual.
A dimensão 3, Simplificação, é composta por uma única questão, que tenta apurar
se a delegação de competências que existe é suficiente para simplificar e desburocratizar
todos os pedidos e processos que são recebidos pela Câmara. O entrevistado do município
de Sátão revela que poderia haver mais delegação, tal como o entrevistado de Mangualde
que também refere que a delegação existente não é suficiente e o entrevistado de Nelas que
também responde que não é suficiente a delegação existente. Por outro lado, os restantes
dois entrevistados realçam a sua opinião dizendo que julgam haver uma delegação justa e
adaptada.
A dimensão 4, Proximidade é também ela composta por duas questões.
Relativamente à primeira questão, esta tenta apurar a opinião dos entrevistados relativamente
ao facto de estes acharam se a proximidade de atuação do Poder Local, nomeadamente dos
municípios, permite uma aplicabilidade de políticas públicas mais eficaz do que políticas
mais centralizadas. Todos os entrevistados responderam positivamente, sendo que os
entrevistados dos municípios de Castro Daire e do Carregal do Sal se demonstraram
particularmente convictos nas suas respostas. Ainda no que concerne a esta primeira questão
é ainda questionado se os entrevistados acham que relativamente ao patamar da
Sustentabilidade, estes consideram que os resultados que se pretendem obter passam por
uma grande atuação dos municípios portugueses. Todas as respostas foram positivas, sendo
que os entrevistados dos municípios de Sátão, Mangualde e Carregal do Sal se demonstraram
bastante convictos nas suas respostas.
Na questão número dois da dimensão, é questionado se os entrevistados consideram
que projetos como os descritos, medidas e políticas locais desenvolvidas localmente, de
forma próxima das pessoas, caminham e contribuem para um maior alerta e uma maior
consciencialização de toda a população. Mais uma vez as respostas foram positivas,
realçando-se as respostas do município de Sátão e Carregal do Sal que se demonstraram
convictos, decididos e plenamente convencidos com as suas respostas.
A dimensão 5 diz respeito à Comunicação Aberta e esta é também composta por
duas questões. Como primeira questão tenta apurar-se se a política de comunicação,
informação e liderança do município, quer a nível interior quer para o exterior é transparente
e pretende a plena informação, envolvência e partilha com todos os interessados. À exceção
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do entrevistado do município de Nelas, todos os outros entrevistados responderam
positivamente, tendo o entrevistado do município do Carregal do Sal demonstrado na sua
resposta bastante certeza e convicção. É ainda questionado se, na perspetiva dos
entrevistados consideram que no município onde o desenvolvem o seu trabalho, são tidas
em conta perspetivas, opiniões, elogios, sugestões e reclamações dos colaboradores,
munícipes, políticos e restantes atores envolvidos no poder local (como por exemplos
associações ambientais). Os entrevistados dos municípios do Carregal do Sal, Mangualde e
Castro Daire respondem positivamente e com certeza. O entrevistado do município de Nelas
responde negativamente e, por fim, o entrevistado de Sátão revela -se bastante confuso,
garantindo apenas que a receção das mesmas é assegurada.
Como última dimensão, apresenta-se o Uso e disponibilidade das TIC. A questão
realizada neste Âmbito tenta apurar se tendo em conta a interoperabilidade e o acesso rápido
à informação que a via digital confere, os entrevistados consideram que estas medidas se
traduzem em alguma melhoria em termos de produtividade ou capacidade de resposta. Todas
as respostas foram positivas, destacando-se as respostas dos municípios de Sátão, Castro
Daire e Carregal do Sal, que se demonstraram, mais uma vez, bastante convictos nas suas
respostas.
No final das entrevistas realizadas, são feitas duas questões de remate relacionadas
diretamente com a temática da Sustentabilidade. A primeira questiona os entrevistados se
estes, nas suas perspetivas, consideram que no seu município está criada a devida
consciencialização relativamente à sustentabilidade e a sua importância. Quatro dos
entrevistados consideram que não. O entrevistado do município de Castro Daire considera
que sim, ainda que haja melhorias a serem cumpridas.
A segunda questão procura definir quais os passos que os entrevistados consideram
que têm de vir a ser feitos para se atingir um caminho rumo à Sustentabilidade. Nenhum
deles apontou quaisquer passos, sendo que também foi questionado se os entrevistados
consideravam que são os municípios as entidades têm de tomar alguma liberdade
relativamente a esta temática ou se consideravam que os municípios deviam simplesmente
aguardar indicações superiores. Todos os entrevistados apontaram positivamente para a
intervenção autónoma dos municípios nesta temática e no traçar de um caminho para a
atingir.
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4. Considerações Finais
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A presente investigação tinha como objetivo principal apurar em que medida os
municípios constituintes da CIMVDL poderiam ser considerados sustentáveis tendo por
base a perceção dos colaboradores dos quatorze municípios.
Tendo em conta os resultados obtidos no questionário, o modelo de equações
estruturais que se obteve (figura 5) demonstrou a obtenção de coeficientes de impacto
estatisticamente significativos para níveis de significância de 0,05 para cinco das seis
variáveis latentes em estudo. Deste modo, da listagem de hipóteses formuladas inicialmente,
apenas não foi confirmada a hipótese 3 (H3 – A variável Simplificação tem impacto direto
e positivo na variável latente Uso e Disponibilidade das TIC). Assim, a análise à capacidade
de ajuste do modelo revela-se bastante aceitável.
A variável Desmaterialização foi analisada no questionário e nas entrevistas
realizadas. Tendo em conta o modelo final, esta apresenta um impacto direto positivo nas
perceções dos colaboradores relativamente ao Uso e Disponibilidade das TIC e ao Uso de
Indicadores de Sustentabilidade na atuação. Por sua vez, na entrevista, e relativamente ao
projeto de Modernização Administrativa que a CIMVDL tem com a SMART Vision, que
envolve medidas de desmaterialização e redução do uso de papel, as respostas obtidas
demonstram que os colaboradores entrevistados dão importância ao projeto, mas
demonstram-se pouco confiantes nas repercussões lentas que este poderá vir a trazer, uma
vez, já se sentindo alguma redução no consumo de recursos, a preferência pelo tratamento
digital ainda não acontece, estando as pessoas ainda muito dependentes de grandes
quantidades de papel para desempenhar o seu trabalho.
Relativamente à variável Simplificação, no modelo final do questionário esta
demonstra ter impacto direto e positivo sobre as perceções dos colaboradores relativamente
ao Uso de Indicadores de Sustentabilidade na atuação, mas não obtém significância
estatística sobre a variável Uso e Disponibilidade das TIC. Os entrevistados, revelam em
maioria que a delegação de competências que existe não é suficiente para desburocratizar e
simplificar procedimentos.
A variável Proximidade é entendida como um meio de eficiência para a
aplicabilidade de Políticas Públicas e para o alerta e consciencialização da população para
determinadas problemáticas, como é o caso da sustentabilidade. Relativamente ao
questionário, a variável Proximidade apresenta um impacto direto positivo nas perceções
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dos colaboradores relativamente ao Uso e Disponibilidade das TIC e ao Uso de Indicadores
de Sustentabilidade na atuação.
Por outro lado, a variável Comunicação revela-se, junto dos entrevistados, como
uma componente importante e assente na transparência, pela informação, envolvência e
partilha. A maioria dos entrevistados considera que no município onde trabalha são tidas em
conta perspetivas (opiniões, elogios, sugestões e reclamações) dos colaboradores,
munícipes, políticos e restantes atores envolvidos no Poder Local. No questionário aplicado,
a variável Comunicação Aberta revela impacto direto e positivo sobre as perceções dos
colaboradores relativamente ao Uso e Disponibilidade das TIC, mas revela impacto negativo
sobre as perceções dos colaboradores relativamente ao Uso de Indicadores de
Sustentabilidade na atuação.
A variável Uso e Disponibilidade das TIC (variável mediadora) é afetada por 3 das
variáveis latentes já mencionadas, e demonstra ter um impacto direto e positivo sobre a
perceção dos colaboradores relativamente à Sustentabilidade. Pelos entrevistados, esta
variável é considerada uma ferramenta de interoperabilidade que pode permitir a melhoria
na produtividade e na capacidade de resposta.
A variável Uso de Indicadores de Sustentabilidade na atuação encarada como pouco
entendida e conhecida pelos entrevistados. Tendo em conta projetos municipais
(desenvolvidos em outros municípios portugueses) que traçam indicadores de
Sustentabilidade para ajudar e precaver a sua atuação, a maioria dos entrevistados revela que
não conhece estes projetos. No entanto, é de entendimento global que o possível uso de
indicadores é positivo e contribui, de alguma forma, para a competitividade e atratividade
municipal, uma vez que estes indicadores são cada vez mais tidos em conta pelas pessoas.
O Uso de Indicadores de Sustentabilidade na atuação (também variável mediadora) é afetada
pelas 4 variáveis latentes mencionadas, ainda que por uma delas, tal aconteça de forma
negativa.
A apresentação destes resultados, vêm demonstrar que o conhecimento dos
colaboradores é efetivamente escasso relativamente à Sustentabilidade e a todas as medidas
ou componentes que a podem integrar.
O caminho para a sustentabilidade tem vindo a ser implementado paulatinamente
na atuação da Administração Pública. No entanto, o entendimento e a aplicabilidade de
medidas sustentáveis por parte dos cidadãos ainda não atingiram o patamar desejado, uma
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vez que ainda nem os colaboradores, como agentes locais de atuação, estão in teiramente
dentro do assunto.
A carência de recursos e o nível acelerado de consumos que a sociedade continua a
fazer, vêm a obrigar os territórios municípios e supramunicipais a repensar a sua intervenção
Cada vez mais, com mais informação disponível e com as pessoas mais informadas,
é exigido à Administração Pública que apresente serviços de qualidade, direcionados para
uma responsabilidade social focada nas necessidades que vão surgindo na sociedade.
É necessário entender que o desafio da Sustentabilidade vai além da vertente
ambiental, tendo esta de ser encarada como uma temática transversal e interligada a muitas
outras áreas como a área económica e social.
O desenvolvimento sustentável da sociedade deve ser articulado com o
desenvolvimento da democracia e da aplicação de políticas públicas, ainda que venha a ser
feito paulatinamente. No entanto, ainda que paulatinamente, não existe grande margem para
adaptações demoradas. Tendo em conta o limiar de desequilíbrio tão elevado que os
cientistas traçam atualmente, são dados, no máximo, 10 anos para tentar minimizar os
impactos que se vêm a sentir, de modo que não se chegue a um cenário de disrupção total.
Na Administração Local pode estar o primeiro foco de intervenção uma vez que, é
no meio local que se sentem efeitos e se pode começar a mudar os comportamentos das
pessoas, escolas, empresas, da sociedade em geral.
A limitação apresentada pelo presente estudo passa pelo facto de ele ser apenas
aplicado a uma CIM. No entanto, e como janelas de investigação futuras, seria
potencialmente interessante aplicar o presente estudo a outras CIM ou até mesmo às Áreas
Metropolitanas do Porto e de Lisboa. Esta possível extensão permitiria o acesso a estudos
comparados que relatariam o nível de maturidade dos municípios portugueses numa
perspetiva supramunicipal, relativamente à Sustentabilidade.
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Tabela A1 - Questões do questionário realizado

Dimensão

Caracterização Geral

Questão

Afirmação

Q1

Município onde habita

Q2

Município onde trabalha

Q3

Cargo que desempenha

Q4

Desempenhou sempre o mesmo cargo? Hipóteses de

Q5

Indique os cargos que já desempenhou

Q6

Idade

Q7

Sexo
A utilização de indicadores para a atuação dos municípios,
demonstrando a atenção destes para com o desenvolvimento

Q8

sustentável das variadas vertentes da população, pode traduzirse

numa

competitividade

territorial

de

crescimento

comparativamente a outros municípios que não o façam.
O uso de indicadores pode ajudar a definir objetivos e políticas
Q9
Uso de Indicadores de

trajetórias, dimensões e tendências futuras.

Sustentabilidade na
atuação

de desenvolvimento sustentável, através da identificação de
Os diversos indicadores de Sustentabilidade (como por ex. a

Q10

pegada ecológica) são capazes de sistematizar informação
complexa e dispersa, proveniente de inúmeras fontes e áreas.
Os indicadores, ao serem um instrumento qualitativo,
quantitativo e abrangendo áreas sem respostas concretas e

Q11

palpáveis, permitem uma consciencialização e sensibilização
diferente de outros instrumentos meramente traduzidos em
números.
As práticas de desmaterialização (de processos e documentos)
que têm vindo a ser implementadas no município, têm vindo a

Q12

traduzir-se numa
nomeadamente

Desmaterialização

redução no

papel,

tinteiros

consumo
e

de

maquinaria

recursos,
(como

fotocopiadoras)
A preferência pela via digital (em termos de serviços,
Q13

atendimento, pagamentos online e uso de assinatura digital) é
notável por parte dos munícipes.
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Com a aplicação de práticas de desmaterialização, houve uma
Q14

melhoria na produtividade e capacidade de resposta do
município perante as solicitações que lhe chegam.
A delegação de competências existente entre toda a composição

Q15

do executivo simplifica e desburocratiza todos os pedidos e
processos que são recebidos pela Câmara Municipal
A obrigatoriedade/indicação para submissão de documentação

Q16

online simplifica qualquer processo que seja solicitado e toda a
sua tramitação subsequente

Simplificação

Há cada vez mais uma intenção de desburocratização e
Q17

eliminação de erros/etapas procedimentais de pouco relevo por
parte

do

município

(nomeadamente

nos

excessivos

procedimentos administrativos e requisitos)
Q18

Os custos associados a toda a tramitação de processos e emissões
de documentos foram reduzidos.
Tendo em conta o trabalho próximo que é desenvolvido junto

Q19

dos munícipes, são apuradas com exatidão as necessidades da
população
A proximidade de atuação do Poder Local permite uma

Q20
Proximidade

aplicabilidade de políticas públicas mais eficaz do que políticas
mais centralizadas.

Q21

Existe um sistema integrado de reclamações, que desenvolve o
devido seguimento e tratamento das mesmas.
São tidas em conta perspetivas, opiniões, elogios, sugestões e

Q22

reclamações dos colaboradores, munícipes, políticos e restantes
atores envolvidos no Poder Local.
A comunicação feita entre colaboradores e feita com o exterior

Q23

é uma comunicação clara acerca da situação/problema em
questão, capaz de sensibilizar, educar e encorajar alterações de
comportamentos e padrões de consumo

Q24
Comunicação Aberta

A comunicação realizada assenta na participação de todos os
atores públicos, motivando a ação cívica dos mesmos.
A informação disponibilizada no site do município e em toda a

Q25

sua componente digital é assente na transparência e acesso
simples a tuas as informações relevantes
O estilo de liderança adotado no seu município é um estilo de

Q26

envolvência, de partilha, de profundidade dos factos, de
explicação dos objetivos que se pretendem.
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Com o uso das TIC, o acesso à informação passou a ser maior,
Q27

outras instituições públicas ou privadas

Uso e Disponibilidade das
TIC

tal como a interoperabilidade tanto com os munícipes como com

Q28
Q29

O acesso às TIC veio otimizar a capacidade de processamento de
informação
As TIC conferem rapidez e fiabilidade no acesso à informação.
A Sustentabilidade Organizacional vai além da vertente

Q30

ambiental, que é a mais conhecida. Esta, incorpora muitas outras
áreas como a área Económica e a Social.
Qual a definição que considera relativamente aos conceitos de
Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável? Hipóteses de

Questões Finais

Q31

Escolha: O Desenvolvimento Sustentável é o caminho para se
alcançar a Sustentabilidade; A sustentabilidade é o processo para
alcançar o Desenvolvimento Sustentável
A nível interno, considera que no seu município está criada a

Q32

devida consciencialização relativamente à sustentabilidade e a
sua importância? Hipóteses de Escolha: Sim; Não.
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Tabelas A2 - Municípios onde os respondentes do questionário habitam e onde
trabalham

Município onde habita
Município onde trabalha

Tondela

47

Sátão

33

Tondela

53

Vouzela

29

Sátão

33

Viseu

28

Vouzela

32

Castro Daire

26

Viseu

4

Mangualde

19

Castro Daire

29

Vila Nova de Paiva

15

Mangualde

23

Penalva do Castelo

13

Vila Nova de Paiva

14

São Pedro do Sul

13

Penalva do Castelo

17

Carregal do Sal

13

São Pedro do Sul

23

Aguiar da Beira

13

Carregal do Sal

15

Santa Comba Dão

13

Aguiar da Beira

16

Nelas

11

Santa Comba Dão

12

Oliveira de Frades

6

Nelas

6

Lamego

1

Oliveira de Frades

5

Lousã

1

Não Responde

1
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Entrevista 1 - Municípios do Carregal do Sal

Dimensão 1 – Uso de Indicadores na atuação
Q1- A sustentabilidade assenta em várias dimensões (económica, a social e a ambiental) e
há vários indicadores que lhe estão subjacentes como por exemplo o de pegada ecológica.
Em que medida considera importante implementar na administração local determinados
conceitos como o de pegada ecológica?
R: Tem toda a pertinência, na medida em que a administração local deve ser a
primeira, em nome dos princípios da proximidade, da subsidiariedade e da coesão, a
trilhar os caminhos da sustentabilidade. É imperativo ter presente indicadores como a
pegada ecológica, na medida em que muitas vezes o setor produtivo e os consumidores
não têm uma consciência plena sobre o que é necessário incrementar em nome do
equilíbrio ambiental. Ao abrir uma unidade produtiva o empresário vai consumir uma
quantidade determinada de recursos naturais. O consumidor, quando compra um
produto, sabe que necessita desse produto e é essa a razão principal da sua atuação,
sem se preocupar com o que quer que seja. Todavia, nem um nem outro sabem ao certo
o impacto que as suas posturas causaram na Natureza. E é nesta falta de informação
que está o impacto negativo, suscetível de gerar distorções ambientais, entre outros. A
administração local tem uma obrigação especial de alerta e de salvaguarda destes
propósitos, mormente quando, em parceria, se ajustam o interesse público e o
particular (da empresa).
Considere as seguintes breves explicações:
1- ODSlocal - Plataforma Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável –
Define-se por ser uma rede de Municípios, pessoas e entidades qu e tem em vista os 17
objetivos de DS e os contributos de cada município em relação a cada um destes ODS.
2- Projeto “Pegada Ecológica e Biocapacidade dos Municípios Portugueses”: Projeto que
vai ao encontro da ideia de enriquecer o contexto local com informação do impacto
ambiental individual que cada município tem no impacto ambiental total de Portugal. Para
tal, foram utilizados dois indicadores: a pegada ecológica e a biocapacidade comparados
com os mesmos valores referentes a Portugal, no seu todo.
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Q2- Tem conhecimento de projetos de âmbito municipal dirigidos para a sustentabilidade,
como é o caso dos projetos abreviadamente explicados acima?
R: Naturalmente que o desenvolvimento de projetos municipais, nos tempos que
correm, estão associados ao desenvolvimento dos municípios, à riqueza e bem-estar das
suas populações e têm de ser amigos do ambiente e da sustentabilidade ambiental.
A legislação nacional e comunitária aponta nesse sentido. As candidaturas aos fundos
comunitários têm, na sua génese, um enfoque especial para este desiderato e não
“passam” quando não cumprem os propósitos em questão.
A agenda do Desenvolvimento Sustentável não pode constituir, nos diversos níveis da
administração e do poder, palavras vãs e apenas teorias, sem a sua sustentabilidade
prática. São metas a atingir, praticando-se. E são, como não podia deixar de ser, de
vária índole, passando pela erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura,
saúde, educação, igualdade de género, redução de desigualdades, energia, água e
saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima,
cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas
terrestres, crescimento económico inclusivo e industrialização.
Sendo uma agenda mundial, de abrangência incontornável, têm de ser encontrado em
cada um dos patamares de decisão, contributos sérios para o seu incremento efetivo e
sem quaisquer tipos de condicionalismos.
O Poder Local, alicerçado nos seus municípios e nomeadamente os municípios mais
rurais, tem uma apetência maior para potenciar os seus recursos endógenos e serão
capazes de levar por diante projetos dimensionais e de qualidade capazes de garantir
os propósitos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Local.
É importante fazer muito, pois as necessidades das populações são muitas e
diversificadas, mas é também importante depositar qualidade, aproveitamento,
reutilização de recursos que o Planeta tenderá a não ter no futuro próximo,
designadamente se nada for feito.
A pegada ecológica e a biocapacidade são indicadores de muita importância, a que os
municípios terão de estar sensíveis.

Q2.1- Considera que estes tipos de medidas podem traduzir-se em competitividade ou
atratividade municipal?
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R: A resposta é totalmente afirmativa. Os Municípios terão de ter o engenho e a arte
de fazer, de fazer bem e ter consciência de que a boa utilização dos seus recursos é
sinónimo de maior competitividade e atratividade. Existem recursos endógenos que
serão ex-libris de um Concelho e é aos seus gestores que compete delinear políticas de
expansão e de rentabilização desses mesmos recursos. Em nome da sua estabilidade e
da boa gestão dos seus recursos, não devem os municípios fazerem cópias do que os
municípios vizinhos fazem, a montante ou a jusante, pois a realidade de uns pode não
ser – não será por certo – a realidade dos outros. Ainda que concorde que problemas
comuns devem ter soluções comuns, também concordo que cada Concelho poderá e
deverá dar ênfase às suas potencialidades, pois não se poderá pensar apenas na parte
industrial, como fator de desenvolvimento, remetendo para o esquecimento o que de
bom existe, por exemplo, ao nível dos produtos endógenos, das paisagens naturais e da
atratividade turística.
Dimensão 2 – Desmaterialização
Q3- Conhecendo o projeto de Modernização Administrativa desenvolvido pela SMART
Vision para a comunidade CIMVDL e para os municípios que a integram, como encara este
projeto?
R: É, sem dúvida, um excelente projeto e que contribuirá, decisivamente, para as metas
atrás mencionadas. Problemas comuns teriam de ter soluções comuns e aqui o projeto
ditará regras, condições e termos uniformes, em nome da sustentabilidade, do bom
aproveitamento dos recursos e da credibilidade da administração pública local.

Q3.1- Foi desenvolvida uma equipa ou departamento específico dentro da Câmara Municipal
que tratasse da aplicação das respetivas medidas que este projeto veio trazer?
R. Ao nível local tudo está a ser para que da conceção se passe à prátic a, sabendo que
ainda existe um caminho a percorrer. Não existe um departamento específico, mas
existem serviços que, de um modo transversal, vão saber levar o projeto a bom porto.

Q4- As práticas de desmaterialização (de processos e documentos) que têm vindo a ser
implementadas no município, têm vindo a traduzir-se numa redução no consumo de
recursos?
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R: Redução e otimização de recursos são, no projeto, palavras de ordem. Não são uma
moda, mas um imperativo de “sobrevivência” para a organização, no caso o Município
de Carregal do Sal, em nome da agilização, da simplificação, da transparência e das
decisões céleres.

Q4.1- Passou efetivamente a haver uma preferência pela via digital?
R: O caminho está a ser feito paulatinamente e não se pode afirmar que, num clique,
tudo mudou, ou seja, passou-se do suporte papel para a via digital. Não, não será
totalmente assim! Não obstante, existem evidências claras de que tanto ao nível interno,
como ao nível externo, todos já compreenderam o desafio local da desmaterialização
que, sendo do presente, será por certo um projeto de futuro, com benefícios
incalculáveis para todos os intervenientes
Dimensão 3 – Simplificação
Q5 -A delegação de competências que existe é suficiente para simplificar e desb urocratizar
todos os pedidos e processos que são recebidos pela Câmara?
R: A delegação de competências que existe dá o seu contributo para a simplificação e
a desburocratização, mas é necessário que todos convirjam e se mostrem disponíveis
para ultrapassar conceitos usuais dos “velhos do Restelo” e das “mangas de alpaca” e
possam ser agentes de mudança e de uma verdadeira administração moderna.
Dimensão 4 – Proximidade
Q6- Considera que a proximidade de atuação do Poder Local, nomeadamente dos
municípios, permite uma aplicabilidade de políticas públicas mais eficaz do que políticas
mais centralizadas?
R: Se foi assim no passado, onde os meios e recursos das novas tecnologias não eram
tão dimensionadas, eficazes e capazes, serão agora muito mais onde a inov ação é uma
certeza incontornável. A proximidade do Poder Local faz jus aos princípios da
subsidiariedade e da coesão e a aplicabilidade de políticas públicas é mais eficaz aqui,
em cada Município, do que lá longe, em Lisboa nos centros de decisão centraliz ados.
De qualquer modo, a transferência de competências que se apregoa e que está em curso
não pode ser feita de qualquer modo, pois os desafios atuais colocados aos municípios
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já são tão tantos para recursos tão exíguos, que uma transferência sem conta, peso e
medida poderá infligir aos municípios constrangimentos vários que estes poderão não
conseguir debelar. Há investimentos que terão de pertencer à Administração Central
antes de ocorrerem as respetivas transferências, face ao desinteresse havido durant e
alguns anos de investimento por parte deste poder da administração pública.

Q6.1- Relativamente ao patamar da Sustentabilidade, considera que os resultados que se
pretendem obter passam por uma grande atuação dos municípios portugueses?
R: O patamar da Sustentabilidade passa por uma grande atuação dos municípios
portugueses, pois são estes os que melhor conhecem os problemas que afligem as
pessoas, localmente e nas regiões, e são estes que se encontram melhor posicionados
para resolver esses problemas e contribuir para a referida Sustentabilidade
(Proximidade, Subsidiariedade e Coesão). Com norte e articulação de recursos.

Q7- Considera que projetos como os descritos, medidas e políticas locais desenvolvidas
localmente, de forma próxima das pessoas, caminham e contribuem para maior alerta e
consciencialização de toda a população?
R: Sim os projetos e políticas locais são de capital importância para o desenvolvimento
dos concelhos e da região, nomeadamente os que se relacionam com o Ambiente, que
como todos sabemos não conhece fronteiras. Registe-se, por exemplo, o investimento
singular que municípios como o de Carregal do Sal, Tábua, Santa Comba Dão e
Tondela, bem como o de Nelas, estão fazer em torno dos sistemas de tratamento de
águas residuais, durante muitos anos deixados ao acaso no que à prioridade de
investimento diz respeito. Registe-se o investimento peculiar que o município de
Carregal do Sal tem feito de há meia dúzia de anos a esta parte, em torno das
potencialidades da cultura do pinheiro manso e das suas mais valias dos produtos
endógenos derivados da pinha. A informação que se presta e o conhecimento das
populações, fazem com que haja um maior alerta e consciencialização para imperativos
coletivos em que todos e cada um devem contribuir, também em nome do
desenvolvimento, da potencialização de recursos, da sustentabilidade e da
convergência de sinergias.
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Dimensão 5 - Comunicação Aberta
Q8- A política de comunicação, informação e liderança do município, quer a nível interior
quer para o exterior é transparente e pretende a plena informação, envolvência e partilha
com todos os interessados?
R: Sim, desde a primeira hora, que os atuais gestores municipais capacitaram os seus
serviços para a circulação da informação, envolvência e par tilha com todos os
interessados, dando razão à legislação nacional e comunitária em e vigor, tratando com
seriedade e elevando as pessoas que lhes deram a sua confiança em sufrágio universal
e direto.

Q9- No município onde desenvolve o seu trabalho, são tidas em conta perspetivas, opiniões,
elogios, sugestões e reclamações dos colaboradores, munícipes, políticos e restantes atores
envolvidos no Poder Local (como por exemplos associações ambientais)?
R: Tal como referi na questão anterior, a participação ativa de todos sem exceção, é
sinónimo de saúde e bom clima organizacional e é assim que temos feito o nosso
caminho.

Dimensão 6- Uso e Disponibilidade das TIC
Q10- Tendo em conta a interoperabilidade e o acesso rápido à informação que a via digital
confere, acha que estas medidas se traduzem em alguma melhoria em termos de
produtividade ou capacidade de resposta?
R: A mudança reveste sempre alguns contornos de adaptabilidade. De um modo geral,
os trabalhadores souberam acolher estas ferramentas de inquestio nável capacidade
profissional e institucional e, passo a passo, a melhoria está evidenciada, à vista de
todos, a par da produtividade e da capacidade de resposta.

Questões Finais
Q11- Considera que no seu município está criada a devida consciencialização relativamente
à sustentabilidade e a sua importância?
R: A informação nunca é demais quando se está em presença de um tema tão
abrangente. O município de Carregal do Sal, através dos seus serviços irá manter -se
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atento e capacitado para não baixar a guarda e, sistematicamente, vai saber informar,
informar e informar.

Q12- Quais os passos que considera que têm de vir a ser feitos? Pensa que os municípios
têm de tomar alguma liberdade relativamente a esta temática ou que simplesmente devam
aguardar indicações?
R: Os municípios, dentro da sua autonomia administrativa e financeira, têm alguma
liberdade para tomar decisões, sem que haja uma indicação expressa para o efeito. O
Poder Local conhece, melhor do que ninguém, o que aflige as suas populações e sabe,
na maioria dos casos, como garantir soluções perante esses problemas.

Indique um comentário final.
As opiniões atrás plasmadas, a propósito das respostas dadas, têm um sentir próprio
dos temas abordados e constitui-se num pequeno contributo de uma grande dimensão
que a todos pertence e em que todos devem participar.
Estou convicta que é importante que todos saibamos trilhar os caminhos do
desenvolvimento do

território concelhio, sem comprometer os valores da

Sustentabilidade e da Coesão Local e Regional.
A promoção de projetos, em torno dos recursos endógenos, é sinal de relevância, muita
inteligência e de singular afirmação e para isso todos os projetos são necessários, ainda
que alguns até possam parecer de pequena dimensão e significado.
Para a equipa que esteve e está na desmaterialização e no desenvolvimento do projeto,
fica o nosso reconhecimento.
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Entrevista 2 - Município de Castro Daire

Dimensão 1
Q1- A sustentabilidade assenta em várias dimensões (económica, a social e a ambiental) e
há vários indicadores que lhe estão subjacentes como por exemplo o de pegada ecológica.
Em que medida considera importante implementar na administração local determinados
conceitos como o de pegada ecológica?
R: É fundamental salvaguardar o futuro das próximas gerações. Só com uma política
ambientalmente responsável e equilibrada pode ser conseguido esse objetivo. Neste
sentido considero ser de crucial importância o conceito da pegada ecológica, não só na
administração pública, mas em todos os setores.
Considere as seguintes breves explicações:
1- ODSlocal - Plataforma Municipal dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável –
Define-se por ser uma rede de Municípios, pessoas e entidades que tem em vista os 17
objetivos de DS e os contributos de cada município em relação a cada um destes ODS.
2- Projeto “Pegada Ecológica e Biocapacidade dos Municípios Portugueses”: Projeto que
vai ao encontro da ideia de enriquecer o contexto local com informação do impacto
ambiental individual que cada município tem no impacto ambiental total de Portugal. Para
tal, foram utilizados dois indicadores: a pegada ecológica e a biocapacidade comparados
com os mesmos valores referentes a Portugal, no seu todo.

Q2- Tem conhecimento de projetos de âmbito municipal dirigidos para a sustentabilidade,
como é o caso dos projetos abreviadamente explicados acima?
R: Tenho conhecimento, embora não conheça os projetos em profundidade.

Q2.1- Considera que estes tipos de medidas podem traduzir-se em competitividade ou
atratividade municipal?
R: Sim acho fundamental. A sua implementação será um passo muito importante para
o futuro, para a sustentabilidade e naturalmente para a competitividade.
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Dimensão 2 – Desmaterialização
Q3- Conhecendo o projeto de Modernização Administrativa desenvolvido pela SMART
Vision para a comunidade CIMVDL e para os municípios que a integram, como encara este
projeto?
R: É um projeto de extrema importância para os municípios, que vai melhorar os
serviços e sobretudo vai permitir servir melhor os munícipes, ao mesmo tempo que
contribuiu para a desmaterialização processual.

Q3.1- Foi desenvolvida uma equipa ou departamento específico dentro da Câmara Municipal
que tratasse da aplicação das respetivas medidas que este projeto veio trazer?
R: Sim, foi constituída uma equipa para o efeito. A sua missão é a formação do pessoal
internamente e auxílio no desenvolvimento do programa.

Q4- As práticas de desmaterialização (de processos e documentos) que têm vindo a ser
implementadas no município, têm vindo a traduzir-se numa redução no consumo de
recursos?
R: Sim, embora eu não possua os dados concretos dessa mesma eficiência dos recursos.

Q4.1- Passou efetivamente a haver uma preferência pela via digital?
R: É um processo gradual. Ainda está enraizado a entrega processual em papel,
contudo caminhamos rapidamente nesse sentido, e o acesso digital será em muito maior
escala num futuro próximo.
Dimensão 3 – Simplificação
Q5- A delegação de competências que existe é suficiente para simplificar e desburocratizar
todos os pedidos e processos que são recebidos pela Câmara?
R: Sim, julgo estar adapatado.
Dimensão 4 – Proximidade
Q6- Considera que a proximidade de atuação do Poder Local, nomeadamente dos
municípios, permite uma aplicabilidade de políticas públicas mais eficaz do que políticas
mais centralizadas?
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R: Sem dúvida que sim! Um dos maiores ganhos do poder local é precisamente a
proximidade e os ganhos que as políticas implementadas trazem à comunidade.

Q6.1- Relativamente ao patamar da Sustentabilidade, considera que os resultados que se
pretendem obter passam por uma grande atuação dos municípios portugueses?
R: Sim, para esta implementação é fundamental a agregação de todos os municípios no
seu campo de atuação.

Q7- Considera que projetos como os descritos, medidas e políticas locais desenvolvidas
localmente, de forma próxima das pessoas, caminham e contribuem para maior alerta e
consciencialização de toda a população?
R: Considero que sim. É importante estimular a participação cívica e envolver toda a
comunidade em todas as esferas de atuação. Todos os processos são mais completos e
mais capazes quanto mais forem participados e discutidos, para tal é fundamental criar
esta hábito de cidadania ativa e de interação comunitária.
Dimensão 5 – Comunicação Aberta
Q8- A política de comunicação, informação e liderança do município, quer a nível interior
quer para o exterior é transparente e pretende a plena informação, envolvência e partilha
com todos os interessados?
R: É objetivo deste Município ter uma política totalmente transparente e participativa.

Q9- No município onde desenvolve o seu trabalho, são tidas em conta perspetivas, opiniões,
elogios, sugestões e reclamações dos colaboradores, munícipes, políticos e restantes atores
envolvidos no Poder Local (como por exemplos associações ambientais)?
R: Sim, claro que sim! Todas as opiniões contam!
Dimensão 6 – Uso e Disponibilidade das TIC
Q10- Tendo em conta a interoperabilidade e o acesso rápido à informação que a via digital
confere, acha que estas medidas se traduzem em alguma melhoria em termos de
produtividade ou capacidade de resposta?
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R: Claro que sim! Todos os instrumentos que nos permitam estar mais acessíveis,
maior participação são sempre uma melhoria do serviço prestado e naturalmente da
capacidade de resposta!

Questões Finais
Q11- Considera que no seu município está criada a devida consciencialização relativamente
à sustentabilidade e a sua importância?
R: Sim, embora considere que ainda podemos melhorar nessa área e ter um papel de
uma crescente valorização desta temática entre os colaboradores.
Q12- Quais os passos que considera que têm de vir a ser feitos? Pensa que os municípios
têm de tomar alguma liberdade relativamente a esta temática ou que simplesmente devam
aguardar indicações?
R: Julgo que os Municípios devem ter uma agenda própria e a autonomia suficiente
para implementarem medidas, políticas e ações em todas as matérias. Os municípios
são quem melhor conhece o território, as pessoas e a realidade para adaptar a sua
resposta às necessidades em cada situação.

Indique um comentário final.
Sem comentário.
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Entrevista 3 - Município de Mangualde

Dimensão 1 – Uso de Indicadores de estabilidade na atuação
Q1- A sustentabilidade assenta em várias dimensões (económica, a social e a ambiental) e
há vários indicadores que lhe estão subjacentes como por exemplo o de pegada ecológica.
Em que medida considera importante implementar na administração local determinados
conceitos como o de pegada ecológica?
R: Não tenho uma opinião formada sobre o assunto, sinceramente. Mas acho que sim.
Considere as seguintes breves explicações:
1- ODSlocal - Plataforma Municipal dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável –
Define-se por ser uma rede de Municípios, pessoas e entidades que tem em vista os 17
objetivos de DS e os contributos de cada município em relação a cada um destes ODS.
2- Projeto “Pegada Ecológica e Biocapacidade dos Municípios Portugueses”: Projeto que
vai ao encontro da ideia de enriquecer o contexto local com informação do impacto
ambiental individual que cada município tem no impacto ambiental total de Portugal. Para
tal, foram utilizados dois indicadores: a pegada ecológica e a biocapacidade comparados
com os mesmos valores referentes a Portugal, no seu todo.

Q2- Tem conhecimento de projetos de âmbito municipal dirigidos para a sustentabilidade,
como é o caso dos projetos abreviadamente explicados acima?
R: Não.

Q2.1- Considera que estes tipos de medidas podem traduzir-se em competitividade ou
atratividade municipal?
R: Mais ou menos. A maior parte das pessoas não vai ligar, como é o meu caso. Como
não interfere muito no meu trabalho não vou ligar muito, e acho que muita gente pensa
assim também. Há este problema de consciencialização das pessoas, pois elas pensam
enquanto não me afetar não há problema.
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Dimensão 2 – Desmaterialização
Q3- Conhecendo o projeto de Modernização Administrativa desenvolvido pela SMART
Vision para a comunidade CIMVDL e para os municípios que a integram, como encara este
projeto?
R: Nós temos vários projetos com a SV, mais ou menos desde 2011. Este é mais um
para complementar. Mas acho útil porque há muita informação e cada vez mais coisas
a ser feitas digitalmente. Deste modo é importante porque há regras e normas que nós
não conhecemos e que a SV nesse aspeto ajuda bastante e é bastante útil.

Q3.1- Foi desenvolvida uma equipa ou departamento específico dentro da Câmara Municipal
que tratasse da aplicação das respetivas medidas que este projeto veio trazer?
R: Sim, ainda que de forma informal. Não há um organograma nem um setor para o
efeito, mas foi designada uma equipa. Eu, outra pessoa das águas e das taxas e de
urbanismo há também uma pessoa. Além de nós há interferência de outras pessoas

Q4- As práticas de desmaterialização (de processos e documentos) que têm vindo a ser
implementadas no município, têm vindo a traduzir-se numa redução no consumo de
recursos?
R: Mais ou menos, há ainda pessoas que continuam a imprimir muita coisa. Mas acho
que como temos vindo a melhorar as condições, nomeadamente de maquinaria, as
pessoas têm mais tendência a imprimir, ainda que já haja muita coisa a funcionar
digitalmente. No entanto, há muitos emails principalmente que são impressos.

Q4.1- Passou efetivamente a haver uma preferência pela via digital?
R: Sim, muito. Só a parte do urbanismo é que ainda utiliza muito o papel.
Dimensão 3 – Simplificação
Q5- A delegação de competências que existe é suficiente para simplificar e desburocratizar
todos os pedidos e processos que são recebidos pela Câmara?
R: Mais ou menos. Em certo ponto, antes de haver a desmaterialização, ia tudo em
papel ao presidente, mas também havia muito menos informação. Agora, circula muita
informação por email, é mais fácil, há mais informação agora.
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Temos delegações no vice-presidente, nos vereadores e nos dirigentes que já melhora
muito pois antes ia tudo ao presidente. Se pode melhorar mais? Pode. Há certas coisas
que os coordenadores de serviço podem fazer e não fazem no momento. Era mais uma
ajuda e simplificar alguns aspetos.
Dimensão 4 – Proximidade
Q6- Considera que a proximidade de atuação do Poder Local, nomeadamente dos
municípios, permite uma aplicabilidade de políticas públicas mais eficaz do que políticas
mais centralizadas?
R: Sim, é muito importante.

Q6.1- Relativamente ao patamar da Sustentabilidade, considera que os resultados que se
pretendem obter passam por uma grande atuação dos municípios portugueses?
R: Sim, sem dúvida. Até pela proximidade que acabou de referir.

Q7- Considera que projetos como os descritos, medidas e políticas locais desenvolvidas
localmente, de forma próxima das pessoas, caminham e contribuem para maior alerta e
consciencialização de toda a população?
R: Sim.
Dimensão 5 – Comunicação Aberta
Q8- A política de comunicação, informação e liderança do município, quer a nível interior
quer para o exterior é transparente e pretende a plena informação, envolvência e partilha
com todos os interessados?
R: Considero que há transparência, sim.

Q9- No município onde desenvolve o seu trabalho, são tidas em conta perspetivas, opiniões,
elogios, sugestões e reclamações dos colaboradores, munícipes, políticos e restantes atores
envolvidos no Poder Local (como por exemplos associações ambientais)?
R: Existe um formulário online de Sugestões/Reclamações onde todos podem dar
palpites. Elas dão entrada na presidência e têm de ser sempre tratadas, por isso
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considero que sim. Também depende se as pessoas se identificam ou não a fazer a
sugestão/reclamação.
Dimensão 6 – Uso e Disponibilidade das TIC
Q10- Tendo em conta a interoperabilidade e o acesso rápido à informação que a via digital
confere, acha que estas medidas se traduzem em alguma melhoria em termos de
produtividade ou capacidade de resposta?
R: Sim, muito. O facto de uma pessoa poder estar em casa e poder meter o processo (o
que ainda não acontece muito) a partir de lá, além de facilitar a pessoa, facilita -nos a
nós também.

Questões Finais
Q11- Considera que no seu município está criada a devida consciencialização relativamente
à sustentabilidade e a sua importância?
R: Acho que não, de todo.

Q12- Quais os passos que considera que têm de vir a ser feitos? Pensa que os municípios
têm de tomar alguma liberdade relativamente a esta temática ou que simplesmente devam
aguardar indicações?
R: Penso que às vezes as coisas devem começar por baixo, e esta pode ser uma delas.

Indique um comentário final.
Sem comentário.
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Entrevista 4 - Município de Nelas

Dimensão 1 – Uso de Indicadores de estabilidade na atuação
Q1- A sustentabilidade assenta em várias dimensões (económica, a social e a ambiental) e
há vários indicadores que lhe estão subjacentes como por exemplo o de pegada ecológica.
Em que medida considera importante implementar na administração local determinados
conceitos como o de pegada ecológica?
R: Considerando uma conjuntura de emergência ambiental e climática que coloca as
nossas sociedades em perigo iminente, julgo que o conceito de pegada ecológica poder
ser um importante instrumento como indicador do impacto da atividade da
administração local nesta problemática
Considere as seguintes breves explicações:
1- ODSlocal - Plataforma Municipal dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável –
Define-se por ser uma rede de Municípios, pessoas e entidades que tem em vista os 17
objetivos de DS e os contributos de cada município em relação a cada um destes ODS.
2- Projeto “Pegada Ecológica e Biocapacidade dos Municípios Portugueses”: Projeto que
vai ao encontro da ideia de enriquecer o contexto local com informação do impacto
ambiental individual que cada município tem no impacto ambiental total de Portugal. Para
tal, foram utilizados dois indicadores: a pegada ecológica e a biocapacidade comparados
com os mesmos valores referentes a Portugal, no seu todo.

Q2- Tem conhecimento de projetos de âmbito municipal dirigidos para a sustentabilidade,
como é o caso dos projetos abreviadamente explicados acima?
R: Não.

Q2.1- Considera que estes tipos de medidas podem traduzir-se em competitividade ou
atratividade municipal?
R: Sim.
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Dimensão 2 – Desmaterialização
Q3- Conhecendo o projeto de Modernização Administrativa desenvolvido pela SMART
Vision para a comunidade CIMVDL e para os municípios que a integram, como encara este
projeto?
R: Sendo um projeto que pretende ser estruturante ao nível dos municípios envolvidos,
sofre, no entanto, de algumas dificuldades na sua implementação que passam pela
natural resistência à mudança e pela necessidade de aprendizagem de novos métodos
de trabalho transversais a toda a organização. Acresce ainda que alguns procedimentos
específicos resultante dos novos métodos são mais morosos, resultando em mais
trabalho para os colaboradores.

Q3.1- Foi desenvolvida uma equipa ou departamento específico dentro da Câmara Municipal
que tratasse da aplicação das respetivas medidas que este projeto veio trazer?
R: Sim.

Q4- As práticas de desmaterialização (de processos e documentos) que têm vindo a ser
implementadas no município, têm vindo a traduzir-se numa redução no consumo de
recursos?
R: Sim.

Q4.1- Passou efetivamente a haver uma preferência pela via digital?
R: Não.
Dimensão 3 – Simplificação
Q5 -A delegação de competências que existe é suficiente para simplificar e desburocratizar
todos os pedidos e processos que são recebidos pela Câmara?
R: Não.
Dimensão 4 – Proximidade
Q6- Considera que a proximidade de atuação do Poder Local, nomeadamente dos
municípios, permite uma aplicabilidade de políticas públicas mais eficaz do que políticas
mais centralizadas?
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R: Sim.

Q6.1- Relativamente ao patamar da Sustentabilidade, considera que os resultados que se
pretendem obter passam por uma grande atuação dos municípios po rtugueses?
R: Sim.

Q7- Considera que projetos como os descritos, medidas e políticas locais desenvolvidas
localmente, de forma próxima das pessoas, caminham e contribuem para maior alerta e
consciencialização de toda a população?
R: Sim.
Dimensão 5 – Comunicação Aberta
Q8- A política de comunicação, informação e liderança do município, quer a nível interior
quer para o exterior é transparente e pretende a plena informação, envolvência e partilha
com todos os interessados?
R: Não.

Q9- No município onde desenvolve o seu trabalho, são tidas em conta perspetivas, opiniões,
elogios, sugestões e reclamações dos colaboradores, munícipes, políticos e restantes atores
envolvidos no Poder Local (como por exemplos associações ambientais)?
R: Não.
Dimensão 6 – Uso e Disponibilidade das TIC
Q10- Tendo em conta a interoperabilidade e o acesso rápido à informação que a via digital
confere, acha que estas medidas se traduzem em alguma melhoria em termos de
produtividade ou capacidade de resposta?
R: Sim.

Questões Finais
Q11- Considera que no seu município está criada a devida consciencialização relativamente
à sustentabilidade e a sua importância?
R: Não.
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Q12- Quais os passos que considera que têm de vir a ser feitos? Pensa que os municípios
têm de tomar alguma liberdade relativamente a esta temática ou que simplesmente devam
aguardar indicações?
R: Num contexto em que a regionalização tem vindo a ser adiada, em contraste com o
processo de reforço das competências das autarquias locais, será fundamental o r eforço
da sustentabilidade das autarquias através do desenvolvimento de políticas ativas nesse
sentido.

Indique um comentário final.
R: As Autarquias promovem uma aproximação das decisões aos cidadãos, sendo
agentes de promoção da coesão territorial. As medidas no âmbito da sustentabilidade
são fundamentais na gestão recursos disponíveis e o impacto no futuro, invertendo a
tendência negativa.

O desenvolvimento sustentável como modelo de gestão nas

Autarquias deve conciliar o desenvolvimento econômico, a parte ambiental, mas
também a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações, fundamentando
ainda a solidariedade inter-regional.
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Entrevista 5 - Município de Sátão
Dimensão 1 – Uso de Indicadores de estabilidade na atuação
Q1- A sustentabilidade assenta em várias dimensões (económica, a social e a ambiental) e
há vários indicadores que lhe estão subjacentes como por exemplo o de pegada ecológica.
Em que medida considera importante implementar na administração local determinados
conceitos como o de pegada ecológica?
R: Eu acho que são de extrema importância. Acho que cada vez mais temos de ter isso
em consideração, seja no nosso trabalho, pelos recursos que usamos, seja no nosso dia
a dia.
Considere as seguintes breves explicações:
1- ODSlocal - Plataforma Municipal dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável –
Define-se por ser uma rede de Municípios, pessoas e entidades que tem em vista os 17
objetivos de DS e os contributos de cada município em relação a cada um destes ODS.
2- Projeto “Pegada Ecológica e Biocapacidade dos Municípios Portugueses”: Projeto que
vai ao encontro da ideia de enriquecer o contexto local com informação do impacto
ambiental individual que cada município tem no impacto ambiental total de Portugal. Para
tal, foram utilizados dois indicadores: a pegada ecológica e a biocapacidade comparados
com os mesmos valores referentes a Portugal, no seu todo.

Q2- Tem conhecimento de projetos de âmbito municipal dirigidos para a sustentabilidade,
como é o caso dos projetos abreviadamente explicados acima?
R: Não, não conhecia nenhum deles e dentro do meu município acredito que também
ninguém conheça nem ninguém aplique nada do género. Eu acho muito sinceramente
que pouco temos contribuído para que seja diferente. Temos consciência, mas pouco se
faz. E depois quando se faz algo novo ou diferente, temos também muita reticência de
muitos funcionários e eu presencio e presenciei exatamente isto, nomeadamente neste
projeto que temos a decorrer com a SV, que no âmbito da desmaterialização de
processos podia haver aqui um contributo enorme para a diminuição de papel e muito
sinceramente, é muito difícil mudar mentalidades e a forma de trabalhar das pessoas.
Eu vejo as pessoas a repetir os processos da maneira que antigamente se fazia e a não
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tomarem a mudança. Esta é a nossa dificuldade maior, em coisas tão pequeninas, já
nem falo de coisas maiores.
Este pensamento está muito enraizado e até acabam por nos dizer que assim desta nova
forma não sabem trabalhar.
Nós aqui temos por exemplo backups diários, ou seja, a informação está
salvaguardada, ainda que possam existir contratempos, mas está salvaguardada, e as
pessoas não aderem a colocar os documentos só no digital, as pessoas ainda imprimem
e fazem em paralelo um arquivo em suporte papel. E o curioso é que isto também
acontece com pessoas mais novas, e isto é que me faz alguma confusão porque com
pessoas mais velhas ainda se aceita com alguma relatividade, mas a pessoas mais novas
faz-me muita confusão.

Q2.1- Considera que estes tipos de medidas podem traduzir-se em competitividade ou
atratividade municipal?
R: Sim, eu penso que sim. Porque a camada mais jovem, os jovens de agora são mais
cuidadosos com esses temas, têm muita atenção a isso.
As pessoas mais velhas não têm tanta sensibilidade para estes temas, mas se quisermos
atrair pessoas mais novas eu penso que sim, acho que faz toda a diferença.
Dimensão 2 – Desmaterialização
Q3- Conhecendo o projeto de Modernização Administrativa desenvolvido pela SMART
Vision para a comunidade CIMVDL e para os municípios que a integram, como encara este
projeto?
R: Não está a ter as repercussões que esperávamos. Tal como qualquer projeto trará
sempre qualquer acrescento, nem que sejam mínimos, mesmo que na prática não esteja
muito funcional. Traz sempre indicadores positivos, há sempre qualquer coisa que se
muda e para melhor, ainda que haja sempre estes contratempos que temos de g erir.
Eu acho que enquanto há um serviço que já percebeu a dimensão do projeto, os outros
ainda não perceberam qual irá ser o impacto final. Não se envolvendo tanto, mesmo
em outros projetos mais antigos desenvolvidos com a SV, não têm noção dos impactos.
De qualquer maneira, depois de implementado e na prática, todos acabam por
perceber que houve melhorias e melhorias significativas.
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Q3.1- Foi desenvolvida uma equipa ou departamento específico dentro da Câmara Municipal
que tratasse da aplicação das respetivas medidas que este projeto veio trazer?
R: Sim. Foi desenvolvida uma equipa específica com elementos dos diferentes serviços.
Constituída por 7 pessoas – vereador Fernando e a Sra. Engenheira na parte mais
digital, 2 pessoas no urbanismo, 1 pessoa da área da educação, etc

Q4- As práticas de desmaterialização (de processos e documentos) que têm vindo a ser
implementadas no município, têm vindo a traduzir-se numa redução no consumo de
recursos?
R: Eu ainda não tive essa perceção. O timing do projeto também ainda é um bocadinho
curto para fazer essa análise, pois ainda não temos estas medidas implementadas há
assim tanto tempo. A única mudança que posso realçar é na parte da faturação, da
despesa, é que havia uma redução significativa no número de impressões e
consequentemente de papel. No entanto, não teve a dimensão que esperávamos e
desejávamos porque há sempre alguém que continua a imprimir documentos sem
necessidade. Contudo, muitas das requisições externas que enviávamos e enviamos
para o exterior já vão em suporte digital, pela plataforma/aplicação ou pelo email. Sim,
é sem dúvida nesta parte das requisições que eram impressas para envio que sinto mais
a diferença e que posso destacar. A assinatura digital também já se tem vindo a usar.
Internamente, em termos de serviço, ainda se imprime muito sem necessidade para tal,
ainda que se calhar um bocadinho menos.

Q4.1- Passou efetivamente a haver uma preferência pela via digital?
R: Mais ou menos.
Dimensão 3 – Simplificação
Q5- A delegação de competências que existe é suficiente para simplificar e desburocratizar
todos os pedidos e processos que são recebidos pela Câmara?
R: Existem alguma delegação de competências em alguns chefes de unidade/divisão.
Eu penso que poderia haver mais delegação, mas de qualquer das formas, isto não
causa constrangimento algum, porque o nosso executivo é realmente muito proativo
neste sentido. Ainda que possa estar tudo muito centralizado seja no presidente, seja
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no vice-presidente ou até mesmo nos vereadores e não tanto nas chefias, funciona tudo
bem. A dificuldade que pode existir é em termos de serviços, não relativamente a este
tipo de aprovações superiores, porque eles, mesmo podendo estar longe resolvem a
distância, têm acesso a tudo online e por isso não há problemas.
Dimensão 4 – Proximidade
Q6- Considera que a proximidade de atuação do Poder Local, nomeadamente dos
municípios, permite uma aplicabilidade de políticas públicas mais eficaz do que políticas
mais centralizadas?
R: Sim, penso que sim. Estando perto, o apelo é sempre maior.

Q6.1- Relativamente ao patamar da Sustentabilidade, considera que os resultados que se
pretendem obter passam por uma grande atuação dos municípios portugueses?
R: Ah! Sem dúvida, não tenho dúvidas. Embora acho que nada se tem feito, pelo menos
nos municípios aqui do interior, se calhar nas grandes cidades e no litoral há uma
sensibilidade diferente, mas aqui no interior ainda não há consciência.

Q7- Considera que projetos como os descritos, medidas e políticas locais desenvolvidas
localmente, de forma próxima das pessoas, caminham e contribuem para maior alerta e
consciencialização de toda a população?
R: Sim, sim, claro que sim!
Dimensão 5 – Comunicação Aberta
Q8- A política de comunicação, informação e liderança do município, quer a nível interior
quer para o exterior é transparente e pretende a plena informação, envolvência e partilha
com todos os interessados?
R: Sim. Existe sempre esse cuidado da transparência, e o executivo exige mesmo que
seja dado o devido valor à transparência municipal em tudo o que sai para fora. Se
existir alguma falha, mais uma vez, é a nível dos serviços, caso as coisas fiquem paradas
por exemplo.
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Q9- No município onde desenvolve o seu trabalho, são tidas em conta perspetivas, opiniões,
elogios, sugestões e reclamações dos colaboradores, munícipes, políticos e restantes atores
envolvidos no Poder Local (como por exemplos associações ambientais)?
R: A isso não sei bem responder. Se existirem, eu sei e garanto que são recebidas,
avaliadas e chegam diretamente ao presidente. Em termos de resposta, não sei
responder porque não acompanho.
Dimensão 6 – Uso e Disponibilidade das TIC
Q10- Tendo em conta a interoperabilidade e o acesso rápido à informação que a via digital
confere, acha que estas medidas se traduzem em alguma melhoria em termos de
produtividade ou capacidade de resposta?
R: Sim, sem dúvidas. Mias rapidez, sem qualquer dúvida.

Questões Finais
Q11- Considera que no seu município está criada a devida consciencialização relativamente
à sustentabilidade e a sua importância?
R: Não! Não! Infelizmente não! Eu não conheço os projetos que falou, mas fiquei
curiosa e vou investigar e até alertar internamente para tal.

Q12- Quais os passos que considera que têm de vir a ser feitos? Pensa que os municípios
têm de tomar alguma liberdade relativamente a esta temática ou que simplesmente devam
aguardar indicações?
R: Eu acho que os municípios têm de ser autónomos e ser eles próprios a correr atrás,
não esperar por ninguém. Acho que deve ser uma preocupação própria, não
dependendo de outros.

Indique um comentário final.
Sem comentário.
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