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consult. The best public policy is made when you are 

listening to people who are going to be impacted. Then, 

once a policy is determined, you call on them to help you 

sell it.
2
✖ 

 Margaret Dole 

A questão da participação e envolvimento das pessoas na definição e implementação de 

processos de transição para a sustentabilidade tem vindo a tornar-se um tema de grande 

relevância, tanto para a investigação académica como para as instituições nacionais e 

internacionais (e.g. Nações Unidas, União Europeia). Devido à sua relação de 

proximidade com as pessoas e ao facto de, pela sua legitimidade, se constituir como um 

agente fundamental na adoção de novos paradigmas de desenvolvimento, o papel da 

administração local ganha renovada relevância, particularmente na mobilização das 

comunidades para as mudanças a efetuar.  

De entre os vários constrangimentos detetados na atividade das autarquias, muito 

dependentes da distribuição de fundos da Administração Central, o destaque vai para o 

modelo de estrutura político-administrativo em vigor, com uma estrutura de decisão 

muito vertical, limitadora da ação e que não apresenta, no seu horizonte, às gerações 

vindouras uma prerrogativa de opções para o desenvolvimento. Apenas se tem traduzido 

numa disparidade de instrumentos de gestão, por vezes sobrepostos, com múltiplas 

tutelas que não cumprem com os requisitos de uma informação clara e da necessária 

celeridade e elasticidade na decisão, como é desejável, numa sociedade eficiente e 

democrática (Lopes 2011).  

                                                 
1 Este trabalho tem por base a tese de mestrado em Gestão Autárquica defendida pelo primeiro autor, em 
Janeiro deste ano, na Escola de Gestão de Organizações e Pessoas do ISEC (Instituto Superior de 
Educação e Ciências). 
2 http://publicpolicyexchange.co.uk/international.php, acedido em 27/março/2013 

http://publicpolicyexchange.co.uk/international.php
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O papel das autarquias tem sido, sobretudo, o de gerir processos e de mediar conflitos 

entre cidadãos e entre organizações locais. Na sua maioria, as autarquias estão 

�✁✂✄☎✂☎✄✆✝✆✁ ✞✆✄✆ ✆ ✟✁✠✡☎☛☞✠✌ ✍✎�✝✍✆✂✆ ✝✠✁ ✞✄✠✏✡�✎✆✁ ✑�✒✓✒ ✄�✔✡✆✎✆☛✕�✁ ✔✠✡✠✔✆✝✆✁ ✞�✡✠✁

cidadãos) e não para a análise de causas que lhes estão associados e sua resolução 

estrutural (Gonçalves, 2013). Perceciona-se a necessidade de encontrar respostas para as 

necessidades dos cidadãos e das organizações da sociedade civil e das instituições 

públicas do aparelho do Estado. A forma como as autarquias interagem com a 

população é a questão central para o cumprimento cabal das medidas de transição para a 

sustentabilidade a implementar no terreno. Entende-se que sustentabilidade corresponde 

a medir e revelar a responsabilidade perante as partes interessadas, internas e externas 

(c✍✝✆✝☞✠✁ � ✠✄✓✆✖✍✗✆☛✕�✁ ✝✆ ✁✠✔✍�✝✆✝� ✔✍✘✍✡✙ ✚✠✄✖�✔�✝✠✄�✁ � ✔✠✡✆✏✠✄✆✝✠✄�✁✛✙ ✜bem como 

da análise intra e intergerações das diversas componentes que integram o projecto de 

desenvolvimento participado✢ ✑✣✍✡✤✍✎ ✥✦✦✧:86). Esta definição, que está refletida no 

Relatório Brundtland (1987), apresenta duas componentes essenciais: (1) satisfação das 

necessidades sociais, económicas e ambientais da geração atual; (2) garantir que a 

qualidade de vida da atual geração não pode comprometer o bem-estar das gerações 

futuras. 

A necessidade de mudança e de cumprimento de estratégias, planos e políticas de 

desenvolvimento sustentável desenhadas a nível nacional e regional, nomeadamente 

pela União Europeia e pelos seus estados membros torna indispensável ouvir e 

interpretar as pretensões dos cidadãos e, neste âmbito, a administração local ganha 

renovada relevância, particularmente devido à sua relação de proximidade com as 

pessoas. (Abreu 2002, Costa 2012b e 2013). Esta questão da participação tem merecido 

a atenção de vários investigadores nacionais e internacionais (e.g. Arnestein, 1967, 

Connor, 1988, Fung, 2006, Brodie et al., 2009, Bilhim 2004, Abreu 2011, Costa 2012b) 

e das instituições mundiais (e.g. ONU, UE). O uso de mecanismos de participação 

formais e informais (e.g. fóruns de deliberação para a construção de consensos), está, 

também, expresso na Declaração do Milénio das Nações Unidas e do Consenso de 

Monterrey, onde se destaca a importância da governança para o desenvolvimento 

sustentável.  

Neste contexto, a promoção e a implementação de processos participativos têm 

colocado vários desafios às instituições da administração pública, nomeadamente no 

que respeita à necessidade de construir novas formas de interatividade que promovam e 
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facilitem a participação das pessoas e que resultem na institucionalização de 

procedimentos sistematizados de apoio à decisão e à formulação de políticas públicas. 

Uma gestão inclusiva e participada 

Preparar uma organização para auscultar o cidadão pressupõe planificar um conjunto de 

ações de recolha, armazenamento e tratamento de dados. Pressupõe também gerir a 

informação numa perspetiva de planeamento orientado para as decisões a implementar, 

facilitando um melhor relacionamento entre instituição e cidadão, ao mesmo tempo que 

o aperfeiçoamento constante dos serviços da autarquia. 

Tendo identificado como uma limitação a deficiente participação da sociedade nas 

mudanças a implementar, consideramos que a (re)criação de mecanismos de 

participação, formais e informais, poderiam ser um fator promotor de interatividade 

entre a administração pública e as pessoas, incentivando-as a participar na definição de 

políticas públicas e na gestão autárquica local. Assim, para além dos ganhos na 

celeridade da tomada de decisões e dos quais resultarão, certamente, menos custos para 

o erário público, é, pois, necessária uma adequada resposta da administração local. A 

criação de condições de facilitação dos processos participativos é da maior importância 

pois só com a participação dos próprios destinatários das políticas públicas é possível 

ter um estado mais capaz de responder aos desafios da transição para a sustentabilidade.  

Neste sentido, um modelo de gestão inclusiva e participada (MGIP) para a consolidação 

da plena representatividade comunitária, (i.e. uma maior participação e envolvimento do 

cidadão e das organizações da cidade), assente em regras, processos e comportamentos, 

através dos quais os interesses são articulados, os recursos são geridos e a avaliação dos 

compromissos assumidos, poderá ser uma melhor forma de aferir a estabilidade e 

desempenho da autarquia (Gonçalves, 2103). Este modelo depende em grande parte da 

existência de mecanismos de participação que possam promover o envolvimento e 

interatividade das pessoas e das organizações na vida política de uma comunidade local: 
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A CAF é um modelo de autoavaliação criado, no espaço da União Europeia, 

especificamente para aplicação nos organismos da administração pública, para que estes 

promovam a gestão da qualidade através da aplicação de técnicas de GQT, mediante a 

realização de diagnósticos. Desenvolvida pelos responsáveis das administrações 

públicas dos quinze estados da UE, foi inspirada no referencial de boas práticas e 

indicadores constantes nos modelos da EFQM (European Federation Quality 

Management)3, da Academia Speyer (Instituto Alemão de Ciências Administrativas) 4  e 

do European Institute for Public Administration (EIPA)5. É neste contexto que a CAF 

surge como ferramenta para aplicação privilegiada no sector público, uma vez que se 

destaca das anteriores formas de GQT por se orientar mais para a administração pública 

e não somente para o sector privado, razão pela qual foi escolhida para uso na Junta de 

Freguesia de Vila Franca de Xira (JFVFX), passando a constituir-se como um dos 

pilares do MGIP (Gonçalves, 2103). 

No que concerne à questão do e-Government, é importante dizer que este surge em 

resultado da disseminação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

Manuel Castells (2004), referindo-se às TIC, sublinha que estas, ao permitirem também 

o acesso a novas formas de conhecimento às empresas e às famílias, criam novas 

oportunidades, fundamentais para o desenvolvimento social e económico das regiões e 

para a participação plena por parte de todos os cidadãos. A aplicação das TIC à 

administração pública surge, assim, também como uma ferramenta para facilitar maior 

agilização e rapidez de respostas, gerando interações mais facilitadas entre o governo e 

os cidadãos, entre governo e empresas, entre governo e funcionários e, também, entre os 

diferentes governos (e.g. União Europeia). Mas, os sistemas de e-Government propostos 

pela UE implicam mais do que a simples aplicação de ferramentas TIC, conforme refere 

a C�✁✂✄✄☎� ✆✝✞�✟✠✂✡☛ ☞eGovernment involves much more than just the tools. Effective 

eGovernment also involves rethinking organisations and processes, and changing 

behaviour so that public services are delivered more efficiently to the people who need 

to use them. Implemented well, eGovernment enables all citizens, enterprises and 

organisations to carry out their business with government more easily, more quickly 

✌✍✎ ✌✏ ✑✒✓✔✕ ✖✒✗✏✘
6. As orientações da UE nesta matéria resultaram, em Portugal, no 

Programa eGoverno e, dentro deste, no Plano de Administração em Linha i2010, que 

                                                 
3http://www.efqm.org/en/tabid/108/default.aspx, acedido em 5.10.2012. 
4http://www.foev-speyer.de/home/home.asp, acedido em 5.10.2012. 
5http://www.eipa.nl/, acedido em 5.10.2012. 
6http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/index_en.htm, acedido em 7.11.2012. 

http://www.efqm.org/en/tabid/108/default.aspx
http://www.foev-speyer.de/home/home.asp
http://www.eipa.nl/
http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/index_en.htm
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tem como objetivos facultar, de uma forma aberta e rápida, informações dos poderes 

públicos aos cidadãos e organizações, facilitar as transações e reduzir os prazos de 

espera dos cidadãos, ao mesmo tempo que favorece o estabelecimento de uma relação 

direta entre governantes e governados, através da promoção e criação de fóruns, salas de 

discussão virtuais e votação eletrónica, permitindo aos cidadãos e aos decisores 

exprimir a sua opinião sobre as políticas públicas7. Estratégias orientadas para a 

disseminação de mecanismos de participação que tendam a promover impactos diretos 

na qualidade de vida dos cidadãos, apro�✁✂✄☎✆ ✝ ✞✟✠✂✡☛☞✠✂✡✝ ✄✠ ✌✠✆✡✠✂✍☎✎ ✠ ✏✝✂✡✆☛✑✁☛✆✒

de uma forma organizada, para promover o desenvolvimento sustentável são, pois, 

necessárias. Pelo facto de o eGoverno promover a utilização das TIC nas administrações 

públicas, passou igualmente a constituir-se com um dos pilares do MGIP. 

No que concerne ao terceiro pilar do MGIP, i.e., a ideia de desenvolvimento sustentável 

e a utilidade da ENDS para o nosso modelo, decorrem também de orientações emanadas 

pela Comissão Europeia. A UE adotou, no Conselho Europeu de Gotemburgo, em 2001, 

✁☞☎ ✓✟✡✆☎✡✔✕☛☎ ✓✁✆✝✌✠☛☎ ✄✠ ✖✠✟✠✂✗✝✘✗☛☞✠✂✡✝ ✙✁✟✡✠✂✡✚✗✠✘ ✛✎✜☞☎ ✓✁✆✝✌☎ ✟✁✟✡✠✂✡✚✗✠✘

✌☎✆☎ ✁☞ ☞✁✂✄✝ ☞✠✘✢✝✆✣ ✓✟✡✆☎✡✔✕☛☎ ✓✁✆✝✌✠☛☎ ✌☎✆☎ ✝ ✖✠✟✠✂✗✝✘✗☛☞✠✂✡✝ ✙✁✟✡✠✂✡✚✗✠✘✎✤✥

Esta estratégia foi revista e oficializada no Conselho Europeu de 9 de Junho de 20068. 

Em Portugal, a ENDS foi aprovada em 2007, por Resolução do Conselho de Ministros 

nº109/2007 de 20 de agosto, assente em documentos e pareceres compatíveis com os 

princípios orientadores da Estratégia Europeia e definida em três grandes metas globais 

transversais, relativas às três grandes dimensões da estratégia (económica, social e 

ambiental).  

A CAF, o eGoverno e a ENDS contêm orientações que articuladas permitem, dentro do 

quadro da legislação europeia, criar soluções aplicáveis a uma nova forma de 

administração local. No entanto, verificada a existência de normativos suficientes para a 

implementação de um sistema de gestão autárquico de qualidade e orientado para os 

desafios da sustentabilidade, constatou-se que a implementação desses planos e 

✠✟✡✆☎✡✔✕☛☎✟✒ ✄✠�☛✂☛✄✝✟ ✄✠ ✞✏☛☞☎-para-✑☎☛✦✝✎✒ ✠✟✑☎✆✆☎ ✏✝☞ ☎ acentuada falta de 

participação e envolvimento da sociedade civil, condicionando a eficácia do 

funcionamento da administração local. Esta constatação está em linha com outros 

estudos sobre a falta de participação, tanto a nível internacional como a nível nacional e 

local (ver, BM, 1997 ✧ sobre a necessidade de espaços inclusivos de participação na 
                                                 
7 http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226b_pt.htm, acedido em 7.11.2012. 
8http://register.consilium.europa.eu/pdf/pt/06/st10/st10117.pt06.pdf, acedido em 7.11.2012. 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226b_pt.htm
http://register.consilium.europa.eu/pdf/pt/06/st10/st10117.pt06.pdf


A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLO DE SISTEMAS DE QUALIDADE NAS AUTARQUIAS LOCAIS.    219 

 

administração local ver, Costa, 2012ª, 2012b e 2013). Tendo identificado como uma 

limitação a deficiente participação da sociedade nas mudanças a implementar, neste 

trabalho, mostramos como a implementação de um MGIP, suportado na criação de 

mecanismos de participação, formais e informais, surge como um fator promotor de 

interatividade entre a administração pública e as pessoas, incentivando-as a participar na 

definição de políticas públicas e na gestão autárquica local. Nesta linha de raciocínio, 

concluiu-se que as organizações não podem ficar apenas remetidas para uma 

comunicação unívoca, ou seja, num só sentido, da autarquia para o cidadão. A avaliação 

dos compromissos assumidos pela administração local será a forma de aferir a 

estabilidade e desempenho desta, através de mecanismos de participação formais 

(explícitos) e informais (implícitos), num exercício prático de democracia participativa, 

conforme é proposto no nosso MGIP.O resultado das várias fases, deste e de outros 

estudos realizados na JFVFX, sublinhou também a importância da obtenção de 

capacitação institucional e das vantagens da interligação e participação dos atores 

institucionais e individuais das esferas social, económica, cultural e política (Gonçalves, 

2103). 

�✁✂✄☎✆✝✞✟✝ ✟ ✠✆✡✆☛☞✝ ☎✌✂✍☞✝ ✎✟ ✌✂✏✟✝✡✌✑☞✒✓✁ 

Pode-se concluir que as organizações não podem ficar apenas remetidas para uma 

comunicação unívoca. Os grandes desafios do século XXI pedem novas estruturas de 

✔✕✖✗✘✙✘✔✕✚✛✜ ✢✣✤ ✥✤✦✕✧ ✧✕✘✥ ★✣✥✤✖ ✩✖✘✤✪✫✬✭✮, mais diversas e cosmopolitas, que facilitem 

o envolvimento de todos os segmentos da sociedade. 

Esta análise conduz, também, à convicção de que as estratégias de desenvolvimento nas 

autarquias, terão de evoluir no sentido de aproveitar e explorar os aspetos favoráveis 

que os processos de globalização, económica, cultural e política, vão introduzindo e se 

tornem numa resposta inovadora com a capacidade de contribuir, por um lado, para 

criação de novos modelos de desenvolvimento local sustentável e, por outro lado e 

concomitantemente, para dar resposta aos desafios da globalização, contribuindo para o 

aumento da sustentabilidade e qualidade de vida local. 

Existindo limitações, sobretudo pela dificuldade de identificar, com rigor, fontes 

fidedignas as quais permitam aferir que práticas de participação estão a ser 

desenvolvidas nas diversas autarquias, seria importante perceber (1) quais são 

atualmente as práticas participativas desenvolvidas pelas autarquias; (2) quais os custos 
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associados (de participação e não-participação); (3) quais os resultados em termos de 

�✁✂✄☎✆☎�✁✝✞✟ ✠✡✠✄☎☛✁ ☞✁ ✌✠✍✄✞✟ ✎✁ ✏✆✟☎✍✁ �✑✒✓☎✆✁✔✕ ✖✠✍✄✠ ✆✟☞✄✠✗✄✟✘ �✠✂✌unta-se: que 

contributos podem os sistemas de qualidade dar para atingir este objetivo? 
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