
ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local 

4 a 6 de Julho de 2008 
 

 

 
3

 
Governança 

e Desenvolvimento 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local 

4 a 6 de Julho de 2008 
 

 
 4

    Título: Administração hiperconcentrada,governança bloqueada, e o desenvolvimento dos  territórios 
metropolitanos brasileiros: o exemplo do Rio de Janeiro. 
 
     Autor: Mauro Kleiman - Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. 
Professor- pesquisador do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - IPPUR/UFRJ. Coordenador científico dos Laboratórios REDES URBANAS, 
e das REGIÕES METROPOLITANAS do IPPUR/UFRJ. 
Contato: maurokleiman@yahoo.com.br; tel.: 55 21 25981911;fax: 55 21 25981923 
 
 
    Resumo: 
 
    A comunicação trata da problemática da administração e governança das metrópoles brasileiras, e 
de seu impacto no desenvolvimento do território. Tem como base a pesquisa “Análise dos aspectos 
político-institucionais das Regiões Metropolitanas brasileiras”, que coordenamos no IPPUR/UFRJ. 
Toma-se como caso exemplar a metrópole do Rio de Janeiro, apresentando-se o tipo e configuração 
de sua administração; a qualidade, funções e competências de seus órgãos e instituições. Busca-se 
analisar a tensa inter-dependência observada entre sua estrutura político-administrativa, 
hiperconcentrada no Poder Executivo com as novas idéias-conceitos de governanta que pretender-se-
ia implantar para um desenvolvimento com condições de sustentabilidade. Tendo uma 
hipercentralização de decisões no nível de governo Executivo simultaneamente verifica-se que a 
implementação de políticas territoriais faz-se de maneira atomizadas, sem  ações coordenadas de 
planejamento, enquanto apresenta uma não-aplicação ou fragilidade de dispositivos de governança. 
Como conseqüência tem-se um conjunto de entraves ao desenvolvimento do território. 
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Apresentação 
 
       A problemática da configuração qualitativa da administração pública no Brasil,aparece no caso dos 
territórios metropolitanos como um objeto de estudo de importância para uma análise crítica. Observa-
se,de fato, uma tensão entre uma estrutura hiperconcentrada no Poder Executivo e novas concepções 
a partir de idéias-conceitos de governança que pretender-se-ia implantar para um desenvolvimento 
com condições de sustentabilidade. Tendo uma hipercentralização de decisões no nível de governo 
Executivo simultaneamente verifica-se que a implementação de políticas territoriais faz-se de maneira 
atomizada, sem  ações coordenadas de planejamento, enquanto apresenta uma não-aplicação ou 
fragilidade de dispositivos de governança. Como conseqüência tem-se um conjunto de entraves ao 
desenvolvimento do território.  
     O texto estruturar-se-á em três partes: a primeira apresenta o contexto de redefinição do Estado 
brasileiro que combina um processo de re-democratização com ações neoliberais com a redução de 
sua esfera de atuação; a segunda reflete sobre a estrutura político-institucional e administrativa do 
caso do Rio de Janeiro, analisando-se a diferença entre as propostas e o discurso de modernização 
que apontam para os conceitos de governança, e a realidade de um quadro de centralização de poder 
e de decisões conjugada a uma fragmentação de ações implementadoras; na terceira, a modo de 
conclusão, temos uma análise das conseqüências da configuração da administração sobre o 
desenvolvimento do território.  
 
 
1- O contexto administrativo entre dois movimentos: democracia ampliada e neoliberalismo 
 
      A administração pública brasileira tem entre suas principais características históricas a 
centralização de decisões e ações políticas na figura do Poder Executivo nos diferentes níveis de 
governo. 
       A República brasileira, fundada nos conceitos do Estado Liberal, tendo como marca uma 
democracia a princípio restritiva (onde do final do século XIX até 1930 somente votavam aqueles que 
fossem proprietários), o voto era aberto, e apenas muito paulatinamente este torna-se universal e 
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secreto, sendo que só no final do século XX será o voto estendido aos analfabetos, que constitui  
parcela importante da população. Além disto em dois largos períodos-1930-45 e 1964-82 vive-se sobre 
regime autoritário, com momentos de fechamento do Parlamento passando o poder de legislar ao 
Executivo, com constituições outorgadas,indicações para os Executivos locais e estaduais por 
nomeação direta do Presidente da República, onde então, consolida-se ainda mais o seu poder . 

        Este quadro conduz a que o aparelho de Estado estatal voltado a políticas de 
desenvolvimento do território fosse configurado lentamente, contassem sempre com frágil estrutura e 
forte dependência ao Executivo central. As possibilidades de alteração deste quadro colocaram-se no 
bojo do processo de redemocratização do país nos anos 1980. A administração pública coloca-se 
diante, então, de uma busca de sua reformulação encontrando, contudo, um contexto com dois 
movimentos que tensionam-se em contradições. Do final dos anos 80 – início dos 90, num processo 
complexo colocam-se a relação entre as proposições de consolidação democratizante (advindas do 
longo percurso de saída do regime autoritário para a redemocratização, que culmina na Constituição de 
1988), e a agenda neoliberal (Diniz 1995,Diniz e Boschi 1989; Fiori 1993). A vertente democratizante 
propunha-se a uma abertura de espaço a novos atores; expansão da esfera pública através da 
organização autônoma da sociedade; aumento de participação e ampliação dos controles externos ao 
governo; transparência e abertura do processo decisório por meio de consulta e negociação; e 
reformas com prioridades sociais. Por seu lado, a agenda neoliberal busca a eficácia na ação do 
Estado que para tal deve ter  uma característica minimalista com redução e desmantelamento do 
aparelho de Estado, sendo o poder de decisão insulado num pequeno grupo de tecnocratas. Pretere-se 
a negociação (para dar rapidez às decisões), o que conduz a uma aversão a consultas, 
hipercentralizando-se as resoluções na Presidência da República, com um desenho de reformas (que 
serão feitas por decretos presidenciais) com prioridade econômica. (Fiori 1991; Melo e Costa 1995; 
Santos 1992; Diniz 1996). 

A agenda neoliberal, que se torna predominante, traz paradoxos e empecilhos para a 
implementação da governança e desenvolvimento sustentável nas regiões metropolitanas. 

No processo para a liberalização a redefinição do papel do Estado implicou na busca de 
reforma de sua estrutura político-administrativa, onde entre outros elementos, ocorreu um 
esvaziamento da função de planejamento econômico e territorial e dos seus organismos de ação. 
Neste sentido, os organismos de planejamento e gestão de regiões metropolitanas, criados em 1974, 
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serão extintos ou igualmente esvaziados de suas atribuições e modalidades de ação. A passagem que 
se buscou através da descentralização de funções para os governos locais (prevista na Constituição de 
1988) não se completa, pois embora os municípios tenham agora autonomia política para eleger seus 
prefeitos, não tiveram o repasse dos recursos orçamentários e tributários para fazer frente às novas 
funções que lhe são delegadas. A permanência da hipertrofia da função executiva focada no 
governante do país poderoso por hipercentralizar decisões (inclusive legislativas por meio das Medidas 
Provisórias) e a maior parte dos recursos (dado que não se faz uma reforma tributária distributiva de 
recursos e impostos pelos estados da Federação), fazem prisioneiros de lealdade política, 
subserviência, clientelismo etc., os governantes dos estados federados, os quais replicam esta cultura 
com os prefeitos dos municípios. Isto dificulta a cooperação entre os diferentes níveis de governo, e 
tem também como conseqüências a não-configuração, ou a não consolidação de esferas de 
negociação e participação da sociedade civil na construção de políticas públicas, e muito menos no seu 
processo decisório. Com a redemocratização existiu uma abertura para a criação de muitas 
associações, inclusive de baixa renda. No mesmo momento, incrementa-se igualmente o terceiro setor 
com o surgimento de uma miríade de organizações não-governamentais, inclusive uma parcela 
importante ligados a problemática ambiental. Mas em ambos os casos observa-se sua pulverização 
com uma multiplicação de interesses, por vezes divergentes, sem que tenha construído-se formas de 
coordenação e integração que conjuguem demandas, reivindicações e participação em políticas 
públicas. 

A vertente da democracia ampliada possibilita,por seu turno, a introdução das idéias-conceitos 
de governança.Isto porque esta supõe a participação da sociedade civil na construção de políticas 
assumindo a existência de uma pluralidade de atores que devem ser inseridos, e para que tenham uma 
coordenação que coloque em coerência suas demandas e permita iniciativas comuns.Pressuporia 
,assim, a negociação permanente entre as partes,incluindo parcerias que articulem o público e o 
privado,e ações integradoras entre os diversos níveis de governo e organismos para tratar de domínios 
referentes ao território(habitação,transportes,infra-estrutura,entre outros). A ação conjugada de 
diferentes atores e parcerias visa,por sua vez, gerir divergências e possibilitar associar uma 
configuração territorial que atualmente encontra-se fragmentada sócio-territorialmente. Propõe-se a 
governança como a capacidade de gestão do território através de um arranjo negociado entre os 
diferentes atores sócio-políticos para articular a multiplicação existente de interesses.Supõe ,também, a 
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cooperação entre diversos governos locais e níveis governamentais-cooperação intercomunal-e 
simultâneamente necessita da descentralização de ações para atender as demandas locais 
específicas.Conjuga-se,igualmente,numa virtual interdependência a introdução das idéias-conceito de 
governança e aquelas que propugnam pelo desenvolvimento sustentável do território.No caso brasileiro 
o tipo de abordagem da sustentabilidade será aquela colocada pelo campo neoliberal.  

Esta abordagem define a sustentabilidade em termos da reinvenção das funções econômicas 
no apoio do crescimento. A noção utilizada reduz a sustentabilidade a uma questão técnica guiada pela 
rentabilidade econômica. Deste modo, trabalha-se com programas de remediação ambiental e de 
correção ou eliminação das conseqüências ambientais negativas do consumo e da produção privados, 
reduzindo a sustentabilidade à tarefa de limpar problemas ambientais passados e prevenir novos, sem 
modificar de forma estrutural a economia  nas esferas da produção e consumo (Lake,2000; Foladori 
2001a). 

A saída exclusivamente técnica aos problemas ambientais mostra que detem-se nas causas 
aparentes sem tocar nas suas causas estruturais, sendo assim resolvidos de forma atomizada, 
setorizada, sem perceber sua compreensividade onde integram-se componentes ambientais, políticos e 
econômicos. 

O Estado no Brasil, assim sendo, criou departamentos, setores especializados, e mesmo 
secretarias e ministérios na estrutura de governo para lidar com o meio ambiente (Foladori 2001 b), 
mas trata-o somente como “problema” ecológico, e não como algo que seria “resposta” a problemas 
sociais e políticos (Brand, 2001).  

A questão é então tratada no seio da racionalidade técnico-científica, sem participação cidadã 
e dos demais atores envolvidos, não especialistas, numa construção social sobre as condições e 
soluções para um urbano-metropolitano sustentável. No caso das metrópoles brasileiras, onde a 
população de baixa renda vive em áreas sem serviços urbanos, a inexistência de esfera pública de 
discussão e propositiva lhes dá poucas oportunidades de participar de metas de sustentabilidade. 

A experiência da Agenda 21 no Estado do Rio de Janeiro (instituida como Comissão Executiva 
da Agenda 21 Rio em 1999) tenta introduzir um formato mais participativo e de formação de 
consensos, combinado com a busca do rompimento da estanqueidade da lógica setorial da estrutura 
de governo propondo uma “transversalidade” da noção de desenvolvimento sustentável em todas as 
secretarias de estado, para servir de exemplo de um redesenho da esfera estatal na direção de uma 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local 

4 a 6 de Julho de 2008 
 

 
 9

descentralização. A experiência na prática, contudo, revelou-se uma outra configuração de esfera 
consultiva, onde inclusive os empresários reforçam o seu peso político; e sua metodologia replica 
projetos isolados e âmbito sócio-espacial restrito. (Bezerra, 2006) 

Então, com este conjunto de tópicos colocam-se questões para a possibilidade de governança 
com metas de sustentabilidade. Onde a governança com sustentabilidade para as regiões 
metropolitanas propõe a gestão integrada tem-se uma atomização de autoridades, níveis de governo 
(em geral conflitantes) e organismos para tratar de diferentes domínios (habitação, transportes, meio 
ambiente...). Onde necessita cooperação entre os diversos atores e a negociação para formação de 
consensos encontra dispersão de interesses, e hipercentralização nos governantes na formulação e 
decisões , autoritarismo e hegemonismo. Quando propugna descentralização e funções e ações, com 
coordenação e cooperação entre níveis de governo e intercomunidades, vê-se em face da 
centralização de recursos e decisões a nível supra-metropolitano e mesmo dependente de resoluções 
do Presidente da República. 

Para tentar uma resolução desses paradoxos, mesmo que apenas relativamente e de forma 
ainda assim incompleta, busca-se na substituição do modelo de planejamento urbano um caminho no 
sentido de dar a base para a configuração de uma governança.  

O campo de concepção neoliberal reformula seu discurso sobre o urbano visando introduzir a 
base conceitual do modelo estratégico no lugar do modelo racional – funcionalista. Enxerga-se no 
modelo estratégico os elementos que possibilitariam a implementação de princípios e dispositivos de 
governança. 

A reestruturação produtivo-econômica, advinda da crise do fordismo com a introdução do 
sistema de produção flexível caracterizado por acentuação da desconcentração e fragmentação das 
fases e funções de produção; a revolução da informatização , a utilização do método just-in-time, 
conduz igualmente a uma reestruturação do território, onde o espaço metropolitano ganha maior relevo 
como  epicentro da nova expansão capitalista, e induz a um novo modelo de planejamento adaptativo a 
normas dinâmicas e ao movimento do sistema urbano. O planejamento estratégico intervindo 
pontualmente, qualificando ou requalificando bairro a bairro, rua a rua, por projetos urbanos, utiliza-se 
de um princípio de gestão mais flexível, descentralizado, eficiente e eficaz. Do setor empresarial são 
apropriadas idéias-chave como: criar e explorar condições favoráveis” (marketing urbano); desenvolver 
potencialidades” (imagem atrativa) e sobretudo,  “ser competitivo para a ação sobre a cidade tornada 
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empresa.  Para atingir estes elementos o modelo pretende a coordenação e integração de níveis de 
governo e  instancias de ação, e invoca o fortalecimento de mecanismos nos participativos de decisão. 
 
2. A realidade da administração centralizada e as propostas de Governança na Metrópole do Rio de 
Janeiro. 

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro contando com uma população da ordem de 11 
milhões de habitantes (segundo o Censo Demográfico de 2001 – 10.872.768 habitantes) tem alto grau 
de urbanização – (99,3%); (tanto no seu núcleo como nos 17 municípios que a compõem), alta 
densidade demográfica (1909,7 hab./m²), abarca 75,6% da população do Estado do Rio de Janeiro. 

A área da região representa 12,43% da superfície total do estado do Rio de Janeiro. No centro 
encontra-se o município do Rio de Janeiro; ao norte os municípios de Nilópolis, São João de Meriti, 
Duque de Caxias, Guapimirim, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados e Belford Roxo concentram-se na 
Baixada Fluminense ; em volta da Baía de Guanabara encontram-se os municípios de Magé, São 
Gonçalo, Niterói, Itaboraí, e Tanguá; E a oeste, Seropédica e Paracambi. 

A metrópole trata-se de um epicentro dinâmico(o segundo em importância no país) seja na 
dimensão econômica,como na social, contando com amplo setor comercial e de serviços;importante 
infra-estrutura portuária(2 portos);aero-portuária(2 aeroportos);tem os pricipais “hubs” de 
telecomunicações via internet do país;auto-estradas;vias expressas;importante setor industrial com 
pólos de produção de aço;petroquímicos.refinarias;possue forte parque científico-tecnológico,contando 
com varias instituições de ensino e pesquisa;sendo também sede de grandes empresas(Petrobras,Vale 
do Rio Doce...),e de inúmeras instituições do governo federal;e seu núcleo concentra importantes 
equipamentos e instituições culturais. 

O dinamismo e importância sócio-economica da metrópole engedram igualmente, um conjunto 
de problemas que abrangem diferentes dimensões que conformam um elevado grau de complexidade 
para sua gestão. Entre os problemas ressaltam-se aqueles referentes a moradia;infra-estrutura de 
água/esgoto e a coleta e depósito do lixo;transportes;e questões ambientais que exigiriam uma 
administração e ações de âmbito metropolitano. 

Contudo,não existe na organização político administrativa do país a figura da autoridade de 
âmbito metropolitano – o governo metropolitano. A estrutura federativa do Brasil compreende três 
níveis de governo – a União, os estados e os municípios. Estes últimos na forma que dispõe a 
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Constituição de 1988 são titulares de autonomia própria, portanto não possuem apenas caráter 
administrativo autônomo, como aparecem como titulares de personalidade política, com prefeitos 
eleitos. Esta  afirmação política dos governos locais, com ações próprias dificulta a existência de uma 
estrutura de coordenação pela atomização e diferenças de interesses conjugado a uma fragmentação 
que agrava-se pela competição pelos escassos recursos que não lhe foram destinados quando a 
descentralização proposta na constituição. Assim tem-se entre os 17 municípios da região 
metropolitana uma permanente e forte tensão proveniente das colisões e conflitos entre os interesses 
político-partidários, em muitos casos divergentes entre eles, e com o governo do Estado e da União de 
quem dependem para concretizar políticas urbanas, ambientais e sociais. A dependência das partes 
frente a União e governo do estado, que tem sua base na hipertrofia do executivo e na  
hipercentralização das decisões que conduz à política do clientelismo, tem mantido a metrópole em 
comando ao mesmo tempo atomizado pelos governos locais e centralizado na dependência aos níveis 
de governo do país e do estado federativo. Esta multiplicidade de comandos e de funções torna 
complexa a configuração de um ente de gestão metropolitano. Quando da criação, por lei, da figura da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro em 1974 sua motivação foi a de configurar um tipo de solução 
institucional para o planejamento através de um organismo supra local de âmbito metropolitano mas 
integrado a administração do governo a nível estadual. Neste sentido, este nível de governo criou a 
Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (FUNDREM) como 
entidade sob supervisão da Secretaria de Planejamento e Coordenação geral do Estado, com o 
objetivo de apoia-lo tecnicamente (em termos de planejamento de território). O organismo foi extinto em 
1990, no contexto da adoção de idéias neoliberais, e desde então não existe um outro órgão 
responsável pelo planejamento da região metropolitana. A Constituição de 1988 delegou ao nível de 
governo do estado federado, através da organização integrada entre os municípios constituintes o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. A integração não se concretiza, 
como assinalado pelas razões expostas acima. Também, como conseqüência da maior autonomia dos 
governos locais a região metropolitana perdeu importância política. 

Do ponto de vista funcional, podemos afirmar que a indeterminação/inexatidão do que é 
competência municipal e do que é estadual, bem como o enfraquecimento atual da entidade 
metropolitana, impedem que um planejamento integrado se realize efetivamente. Quando o nível de 
governo do estado federado assume várias funções de âmbito metropolitano, o núcleo da metrópole, a 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local 

4 a 6 de Julho de 2008 
 

 
 12

cidade do Rio de Janeiro predomina sobre as demais atraindo para si a maior parcela dos 
investimentos e ações públicas para a resolução de seus problemas em detrimento dos municípios 
periféricos. Em legislação complementar, de 1997, apresenta-se uma nova estrutura com 
características que apontariam para uma modalidade de governança. Nesta lei, a Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro será administrada pelo poder executivo do estado federado, que seria assistido por 
um Conselho Deliberativo constituído por 13 (treze) membros representantes, cujos nomes seriam 
submetidos ao poder Legislativo, e nomeado pelo governador, com mandato de dois anos. Apesar da 
existência da lei, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro não possui gestão compromissada com 
essa realidade. Tendo em vista que o Conselho Deliberativo jamais foi instalado e as decisões mais 
importantes quedam nas mãos do poder Executico sem ouvir o Legislativo, e outras são tomadas pelos 
prefeitos dos municípios.  

Em termos de competências o nível de governo do estado federado, tendo a atribuição gestora 
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro detêm a maior parte delas, mas os governos locais também 
tem determinadas funções, por vezes duplicando ações, gerando-se conflitos. Inicialmente podemos 
observar que como não existe um organismo metropolitano, será o nível de governo estadual que 
detêm a competência da função de coordenação e planejamento integrado inclusive do 
desenvolvimento econômico e social. Assim, o governo do Estado do Rio de Janeiro realizaria, 
exclusivamente, o planejamento integrado da Região Metropolitana e estabeleceria normas para o seu 
cumprimento e controle; coordenaria a execução dos programas e projetos de interesse metropolitano; 
estabeleceria, normas gerais sobre a execução dos serviços comuns de interesse metropolitano e o 
seu cumprimento e controle; exerceria as funções relativas à elaboração e supervisionaria da execução 
dos planos, programas e projetos relacionados às funções públicas e serviços de interesse comum, 
consubstanciado no Plano Diretor Metropolitano; promoveria, acompanharia e avaliaria a execução dos 
planos, programas e projetos, observados os critérios e diretrizes propostos pelo Conselho 
Deliberativo. Cabe salientar no entanto que além do Conselho Deliberativo não ter sido implantado, 
como assinalamos nunca existiu a configuração do Plano Diretor Metropolitano. Por seu turno, a 
coordenação e o planejamento integrado tem sido substituído por uma atomização de atividades e 
ações pontuais. 

Já a competência sobre transportes, apesar deste ser considerado de interesse metropolitano, 
não existe uma autoridade neste âmbito para seu planejamento e gestão. Muito recentemente (em 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local 

4 a 6 de Julho de 2008 
 

 
 13

2003) configurou-se um Plano Diretor de Transportes Urbanos para a metrópole, e apenas no plano 
das idéias o governo do Estado, como anunciou em 2007, pensa em instalar uma Agência 
Metropolitana de Transportes, o que configuraria uma autoridade supra-local. O transporte por ônibus e 
vans/ kombis e taxis são de competência dos municípios, a quem cabe também melhorias na rede 
viária, apesar de vias expressas e estradas poder também ser de competência estadual e mesmo 
federal. O transporte ferroviário, metroviário e aquaviário é concedido a empresas privadas e 
fiscalizados pelo governo do estado. 

A competência sobre abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto é do nível de 
governo estadual, mas muito recentemente (em 2007) parte da coleta de esgoto da cidade do Rio de 
Janeiro passou  ao município. Observam-se tentativas de consórcio intermunicipais entre governos 
locais da área mais pobre da metrópole (Baixada Fluminense), para tentar resolver, principalmente, a 
questão da coleta de esgoto. 

A competência sobre meio ambiente-poluição atmosférica e de corpos hídricos-é do governo 
estadual, mas a coleta de resíduos sólidos é dos municípios, enquanto que sua deposição em aterro 
sanitário volta a ser do estado o que tem provocado conflitos pois o depósito localiza-se na área pobre 
da metrópole. 

Por fim, apesar da previsão de um Plano Diretor Metropolitano, este nunca foi efetivado, e a 
competência sobre ordenação territorial está atomizada pelos diferentes municípios. A cidade do Rio 
de Janeiro, núcleo da Metrópole, assim como os demais estão obrigados pela Constituição de 1988 a 
terem Planos Diretores, e assim tem feito. A cidade do Rio de Janeiro tem um Conselho de 
Planejamento Urbano (COMPUR) formado por representantes do governo e da sociedade civil, mas ao 
invés de ter caráter deliberativo como a princípio estabeleceu-se, passou a ser meramente consultivo, e 
ainda assim muito raramente é convocado a opinar. No mesmo caso, além do Plano Diretor o governo 
local aplica um Plano Estratégico, que na primeira versão definiu os “pontos fortes” para o 
desenvolvimento do município através de uma Assembléia de representantes do empresariado, 
governo e organizações da sociedade civil organizada.No entanto a sociedade civil organizada em 
associações para demandas e posicionamentos frente a este quadro espelha uma grande 
heterogeneidade e fragmentação de interesses na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A estrutura 
de representação dos interesses economico-empresariais - Câmara de Comércio, Associação dos 
Lojistas, Federação das Indústrias, Associação de Dirigentes de Empresas Imobiliárias, Federação dos 
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Bancos entre outros, tem mantido seu peso político-econômico nas discussões, demandas, e seu papel 
nas decisões sobre os assuntos da metrópole, até porque conseguiram guardar certa homogeneidade 
e articulação nos seus interesses. Já a representação das camadas populares – Associação de 
Moradores, Federação das Favelas, Federação de Associação de Moradores, Sindicatos de 
Trabalhadores, tem muitas vezes contestada suas representatividades e mostram uma maior 
atomização fragilizando suas demandas e reivindicações. Sua participação tem sido mais intensa nos 
fóruns de discussão (inclusive de Planos Diretores), de caráter consultivo, e não tem espaço, e não 
consegue obtê-lo quando dos processos decisórios, portanto deliberativos. 

 
3-A modo de conclusão: administração hiperconcentrada,questões de governança e desenvolvimento 
problemático do território metropolitano do Rio de Janeiro. 
 

No escopo deste trabalho observamos que a tentativa de introdução das idéias-conceitos de 
governança,principalmente através do modelo de planejamento estratégico, e de algumas iniciativas de 
reforma da estrutura do Estado brasileiro encontram pela frente uma cultura político-administrativa 
centralizada, apoiada por fortes grupos de interesses econômicos,e ao mesmo tempo constituída por 
ações atomizadas quanto às políticas para o território. 

O caso da Região Metropolitana do Rio de Janeiro apresentado no escopo deste trabalho, 
evidencia as dificuldades para a introdução do desenvolvimento sustentável e sua relação com a 
modalidade e dispositivos de governança. 

O discurso da redução do papel do estado na economia desmonta um conjunto de organismos 
dedicados às dimensões da dinâmica metropolitana esvaziando o instrumento de planejamento 
territorial. O esfacelamento da Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro, não repondo-se em seu lugar nenhum outro órgão e conduz a uma multiplicidade de 
comandos, através, do governo do estado e dos governos locais municipais. 

Esta multiplicidade de comandos mostra que a descentralização da estrutura político-
administrativa do país pretendida, ainda que parcial não se completa, e na verdade tem-se um 
movimento duplo simultâneo de desconcentração e concentração o que cria um alto grau de 
complexidade para a constituição de fórum e ações metropolitanas. Assim, cada município da região 
metropolitana faz seu Plano Diretor, sem vislumbrar os problemas em comum com os vizinhos. O Plano 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local 

4 a 6 de Julho de 2008 
 

 
 15

Diretor, tendo sua base conceitual no modelo racional-funcionalista continua a ser elaborado visando a 
uma zoneamento urbano com a configuração de áreas de especificidades que podem ser diferentes 
em cada município pois atendem em primeiro lugar os interesses do capital imobliário, industria e 
comércio, focam, também, a maior parcela dos investimentos em rede viária, que é de competência do 
governo local. O ordenamento do território metropolitano estará, assim sendo, demarcado por um 
mosaico de segmentos compartimentados. 

A Agenda 21 apesar do discurso propositivo de integração “transversal” de ações, para o 
“desenvolvimento sustentável”, e ter como alvo de um âmbito mais abrangente – o Estado do Rio de 
Janeiro – e com base numa descentralização, na prática age pontualmente, prioriza o “local” sendo o 
todo apenas uma soma de partes reforçando o “mosaico” assinalado, e não dissolve a concentração de 
poder decisório nas mãos do governador do estado. 

A estrutura de governo mantém uma hipercentralização no governador do Estado do Rio de 
Janeiro, e mesmo que os prefeitos dos municípios também exerçam a mesma hegemonia e 
centralização nos governos locais, como não tem recursos suficientes, repassado pela União e pelo 
Estado do Rio, tem que manter o tempo todo demandas reinvindicatórias num permanente jogo onde 
misturam-se compadrio, subserviência, clientelismo, interesses político-partidários...Isto porque os 
recursos para elementos chave de sua funcionalidade como água/esgoto e transportes tem origem no 
orçamento da União, em maior parcela, e dos estados federados. Na esfera decisória, centralizada nos 
poderosos governadores e Presidente da República tem prevalecido os interesses econômico-
empresariais sobre o social. 

Os setores populares da sociedade civil da Região Metropolitana do Rio de Janeiro tem 
buscado organizar-se em movimentos reinvidicatórios, mas sua característica é de pulverização por 
uma miríade de associações, nem sempre com interesses em comum, e sem um fórum  que os 
coordene e promova um consenso em torno de uma agenda em comum. Na Agenda 21, e nos diversos 
Planos Diretores, nota-se, uma intenção de abertura de canais de participação. Esta participação 
apresenta-se, por vezes, meramente em termos de formalidade, como por exemplo nas audiências 
públicas de discussão do Plano Diretor do Rio de Janeiro em habitação, transporte, saneamento... pois 
se a sociedade civil pode ter voz nas discussões, a tematização do que vai ser levado à esfera 
decisória tende a ser conduzida pelos atores de maior peso econômico-setor imobiliário, banco, 
indústria e comércio que consegue induzir seus interesses como sendo o “interesse geral”. Embora a 
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fase de discussão e elaboração do Plano passe pelo poder legislativo – onde se dá a abertura de voz a 
setores populares - quando passa-se ao momento do processo decisório, volta-se à base racional-
funcionalista do Estado brasileiro, onde tão somente o aparelho técnico-burocrático formula as 
diretrizes do Plano, informa ao governo do Estado a quem cabe sancionar e vetar. Mas notam-se 
esforços-tentativos de aprofundamento da possibilidade da participação em alguns municípios 
periféricos por meio de instrumentação de setores populares em legislação urbanística, ordenamento 
de território, Estatuto da Cidade, e a configuração de fóruns de formulação, gestão, e controle de 
políticas públicas pela comunidade, através da criação de figuras como o Conselho da Cidade, e o 
Congresso da Cidade. Estes planos, que ampliam a participação por compreenderem esferas públicas 
com maior autonomia, ainda que não plena, também buscam romper o modelo racional-funcionalista 
com propostas de integração com municípios vizinhos. Uma idéia de Consórcio de Municípios tem sido 
buscada entre os governos locais da área periférica da região metropolitana – a Baixada Fluminense, 
mas tem esbarrado na dependência de recursos da União e do Estado. Prevêem uma integração 
coordenada, principalmente na coleta e tratamento de esgoto, mas a competência sobre este tema e 
recursos são de âmbito estadual e federal. 

O discurso do desenvolvimento sustentável aplicado ao contexto urbano-metropolitano gerou 
um conjunto de organismos nas estruturas do governos estadual e locais voltados à problemática 
ambiental- Secretaria de Meio Ambiente, Instituto Estadual de Florestas, a Agenda 21, entre outros, e 
instrumentos como o Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Contudo, o privilegiamento da agenda 
econômica visando o “crescimento” e a concepção neoliberal de liberação das forças de mercado 
conduzem a ações de caráter  remediador de impactos ambientais de realizações de projetos, e 
limpeza de suas conseqüências – poluição de corpos hídricos, doenças... ou de conscientização de 
segmentos da sociedade para a preservação de meio ambiente com base numa  educação ambiental 
(Fórum 21,1998). 

Um primeiro nível de ação, mais imediato que poderia dar a base de uma sustentabilidade está 
na relação entre as condições mínimas de vida e o meio ambiente, mas a não universalização do 
acesso a serviços de água/esgoto, e coleta de lixo, induz a uma degradação ambiental nas áreas de 
baixa renda (Jacobi 1988, Kleiman,2002). A não articulação de grande parcela da população à redes-
serviços coloca-a fora da cidade legal/oficial, o que dificulta sua inserção em movimentos de discussão 
de políticas públicas, pois tem que privilegiar no seu dia-a-dia, a busca pela água e como descartar o 
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esgoto. Dois importantes elementos que dariam base a sustentabilidade estão descartados: aqueles 
funcionais que garantiriam a qualidade do meio ambiente não se completam, pois grandes áreas da 
metrópole tem problemas de abastecimento d’água, coleta e tratamento de esgoto; e aqueles da 
coesão social que estará fragmentada numa parcela não-incluída no mundo urbanizado e que tem 
dificuldades de participação por necessidades de sobrevivência e falta de uma esfera democrática. 

Os empecilhos de sustentabilidade agravou-se também no campo mais imediato pelo 
privilegiamento do modelo automotivo como meio de deslocamento. Como em todas as metrópoles 
brasileiras, no Rio de Janeiro, os movimentos diários são marcados pela possibilidade de 
acessibilidade da camada de maior renda, e os constrangimentos aos deslocamentos da camada de 
baixa renda. Assim, se grande parcela da população tem dificuldades ou mesmo impedimento, de sair 
da  moradia ao trabalho, à escola, aos hospitais... um dos pilares da sustentabilidade – a justiça social -  
já apresenta-se corroído. O modal automotivo, exige também constantes modificações no   seu suporte 
– a rede viária, canalizando parte importante dos recursos para infra-estrutura (cerca de 70%) à 
manutenção, extensão e modernização das redes viárias, o que implica no privilegiamento da 
resolução da circulação da camada de maior renda. Governança e desenvolvimento sustentável ainda 
interagem na dependência da capacidade de articular interesses diversos dos diferentes atores sociais 
com base em cooperação e negociação. Depende, assim, de mobilização através da associação de 
parceiros para a discussão, negociação, consentimento, e decisão de políticas para o território. (Offner, 
1999; Le Fèbvre, 1998). Neste sentido, o estado como ator hegemônico cede lugar a uma pluralidade 
de atores que devem ter seus interesses concertados numa esfera de discussão e negociação em 
busca de consensos, o que pressuporia também, equilibrar o peso político-econômico de cada ator. 
Acontece que, ainda que no processo de redemocratização do país tenham-se aberto determinados 
espaços para diferentes atores, inclusive de baixa renda, terem direito a voz, consultivamente, não 
constitui-se uma esfera pública autônoma (Habermas, 1987) onde pudessem, equilibradamente, 
participar do processo decisório. Além disso, como já assinalamos, o Estado não perdeu seu  papel 
centralizador mantendo-se um peso desmesurado  na figura do poder executivo – o Presidente da 
República; os governadores dos estados federados, e os prefeitos de cidades. 

Por seu turno, têm-se que concertar, também,diferentes níveis de governo – estado e 
municípios. Isto esbarra no conflito de interesses político-partidários, e mesmo nas indefinições sobre 
competências – o que seria estadual, o que seria municipal, o que seria nacional (por exemplo: 
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enquanto grassa a epidemia da dengue existe uma discussão interminável se o combate ao mosquito 
transmissor cabe a qual nível de governo – o mosquito é local, estadual ou nacional?). 

Assim, no caso do Rio de Janeiro,onde a governança com sustentabilidade propõe a gestão 
integrada tem-se uma atomização de autoridades, níveis de governo (em geral conflitantes) e 
organismos para tratar de diferentes domínios (habitação, transportes, meio ambiente...). Onde 
necessita cooperação entre os diversos atores e a negociação para formação de consensos encontra 
dispersão de interesses, e hipercentralização nos governantes na formulação e decisões , autoritarismo 
e hegemonismo. Quando propugna descentralização e funções e ações, com coordenação e 
cooperação entre níveis de governo e intercomunidades, vê-se em face da centralização de recursos e 
decisões a nível supra-metropolitano e mesmo dependente de resoluções do Presidente da República. 

Percebe-se que o desenvolvimento do território metropolitano do Rio de Janeiro carece de uma 
configuração político-institucional que possibilite uma administração coerente com sua complexidade. A 
multiplicidade de interesses em um território fragmentado exigiria instituições de coordenação e 
integração;consórcios e cooperação intercomunais;colocar em coerência,através da participação com 
negociação as demandas da pluralidade dos atores;parcerias público-privadas;entre outras iniciativas. 
Enfim supor-se-ia uma redefinição de princípios de ação pública em torno de dispositivos de 
governança com sustentabilidade. Estes dispositivos permanecem, no Rio de Janeiro, em grande parte 
adstritos ao nível do discurso, ou quando postos em prática apresentam-se como mecanismos parciais, 
pontuais, não configurando um todo articulado. Estão presentes como pequenas “ilhas” num “oceano” 
de uma estrutura hipercentralizada, aurtoritária, com ações atomizadas para o desenvolvimento do 
território. 
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Governância municipal 
De como estamos de Participação dos Cidadãos nas Câmaras Municipais Portuguesas 

Arnaldo Ribeiro, Centro de Estudos Regionais, Viana do Castelo 

 
arnaldojoaquim@hotmail.com - www.governancia.blogspot.com 96 452 77 71 
Apartado 293 
4901-912 Viana do Castelo 
 
Tendo por base a Dissertação do Mestrado em Administração Pública, na primeira parte, refiro 
algumas reflexões sobre a participação dos cidadãos na gestão dos assuntos públicos, em direcção ao 
que denomino de “governância”, neologismo aqui apresentado. Na segunda parte, exponho os 
resultados do estudo sobre a participação dos cidadãos, em resultado do inquérito nacional levado a 
efeito para a conclusão do Estudo.  
 
 Abordo o modelo tradicional da organização política e a “cultura cívica” enquanto condicionante 
principal da participação.  
 
A “Escada da participação do cidadão” (Arnstein) e a tripla dimensão da cidadania (Marshall) a que 
acresce o “empowerment” dos anos noventa anunciam o “movimento da reinvenção do governo” 
em prol a um maior poder dos cidadãos, em que o novo “capital social” (Putnam) exige o paradigma 
da GOVERNÂNCIA (OCDE) aqui aplicado à administração local.  
 
Os resultados do Estudo espelham o estado da Nação no que tange à democracia municipal, a sua 
percepção por parte dos principais actores políticos e as suas vivências muito divergentes e 
contraditórias.  
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PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS NAS CÂMARAS MUNICIPAIS 
PORTUGUESAS 
 
 

Introdução  
Esta comunicação estrutura-se essencialmente em duas partes. 
 
Numa primeira parte, referirei sinteticamente a alguma da reflexão, passada e actual, sobre a 
participação dos cidadãos na gestão dos assuntos públicos, em direcção à governância. 
 
Numa segunda parte, trarei, para nossa reflexão, os resultados do estudo sobre a participação dos 
cidadãos, na perspectiva dos autarcas municipais portugueses, em resultado do inquérito nacional 
levado a efeito para a conclusão do Mestrado em Administração Pública.  
 
 
I – Sobre a participação dos cidadãos na gestão dos assuntos públicos   

 
No modelo tradicional da organização política, a “cultura cívica” condiciona de forma 

irredutível os inputs dos cidadãos. Na realidade,  cultura cívica que os investigadores americanos 
Almond e Verba introduziram, em 1963, diz respeito aos valores, sentimentos e crenças que ligam os 
indivíduos ao sistema social e político. Com uma cultura cívica ausente ou deficitária, os cidadãos não 
participam das políticas e dos políticos; não se manifestam e resignam-se ao status quo, ao declínio 
político e ao apagamento. Cultura cívica é, assim, um dos pilares da participação, da cidadania e da 
própria democracia.  
 

Para caracterizarmos a participação dos cidadãos nas políticas públicas é possível detectar um 
conjunto vasto de situações e de indícios que permite estabelecer uma “escada da participação do 
cidadão”. Assim o sintetizou Sherry Arnstein, médica, investigadora e activista, que em 1969, criou 
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este instrumento de medição do modelo de participação nos programas do governo e que eu me 
propus aplicar aos governos locais.  
 

Definiu oito “degraus” de uma escada ambiciosa, desde as formas de não participação, aos 
graus de participação simbólica, e finalmente no topo desta escada, os níveis de poder de cidadania. 
Escuso-me aqui a apresentar extensivamente todos os elementos componentes deste modelo, 
relevando apenas os detalhes exímios para apurarmos a classificação das práticas em políticas 
públicas, por parte dos decisores.   
 

Mais adiante, Marshall, em 1975, sistematiza a tripla dimensão da cidadania, a cívica, a 
política e a social. Duas décadas mais tarde, surgem novos direitos da cidadania activa, sobretudo ao 
nível dos poderes e das políticas públicas.   
 

 
Aos cidadãos reconhece-lhes o “empowerment”, (Osborne e Gabler) isto é, a capacidade de 

poder exercer maior influência e participação na tomada das decisões. As políticas públicas devem abrir-
se aos cidadãos enquanto parceiros e detentores de um poder de acção e de intervenção prévia.  
 

O “movimento da reinvenção do governo” exigiu nova organização dos serviços públicos, uma 
nova gestão, sobretudo assente na descentralização, nos resultados e nas metas. Onde é que já 
ouvimos isto, nos nossos dias?  
 

 
O novo governo da cidade incorpora portanto uma fatia maior de poder atribuído aos cidadãos, quer se 
goste quer não.  
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Escada 
da 

participação do cidadão, 
 
 

 
Aliás, esta nova política participativa tem origem na “corporate governance” do campo da 

economia (March e Olsen, 1976) que fazia depender o sucesso empresarial da sua maior abertura ao 
mercado, aos clientes e aos fornecedores, afinal os parceiros das empresas. Tratava-se na essência de 
uma adaptação acrescida às mudanças sociais, ao próprio ambiente, ao exercício das actividades em 
rede.  
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Arnstein, em RIBEIRO, 2007 
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O “capital social”, que Putnam, 1993, apresentou de forma exemplar e incontestada, veio reforçar 
esta tendência geral da necessidade de mais cidadania. Considera-se que o desempenho institucional será 
tanto maior quanto maior for o envolvimento dos cidadãos nas exigências e no controlo das políticas 
públicas. E esse envolvimento deve ser realizado em colectivo, isto é, de forma organizada e geral. O 
cidadão isolado (“bowling alone”) que “joga sozinho” não é solução e a praticar-se, favorece a 
autonomização do político em confronto com o social.  

 
A nível internacional, vários movimentos ou experiências insistem nesta vertente  como solução mais adequada ao intrusamento dos cidadãos 

nas questões que, no fim de contas, lhes dizem directamente respeito e asseguram a sua co-responsabilidade, uma responsabilidade partilhada, nas 
políticas mais objectivas.  

 
  Nos Estados Unidos, poderíamos citar inúmeras iniciativas de participação, a nível federal e 
municipal. Noutros países igualmente, quando, no Reino Unido dos anos 90, se introduziu as “citizen 
charters” enquanto contratos objectivos entre cada serviço estatal e os seus utilizadores, tendo-se 
verificado a sua expansão a vários países europeus, acompanhadas, nestes, de medidas de 
descentralização política, como os “conseils de quartiers” em França, por exemplo (Burns, 1996; John, 
2001; Sauvage, 2003). 
  A prioridade aos cidadãos aparece também em diversos trabalhos e orientações de organizações internacionais, como o Conselho da 
Europa, a União Europeia, a OCDE e a própria ONU (CCE, 2001). 

 

Em Portugal, há quase trinta anos que a nossa Constituição estabelece como princípio fundamental do Estado de direito democrático “o 
aprofundamento da democracia participativa” (CRP: Artº 2º e Artº 109º). Muito porém está ainda por fazer.  
  O Código de Procedimento Administrativo de 1991, com alterações posteriores, consignou alguns dos direitos dos cidadãos face à 
administração pública, mas dezassete anos passados, aguarda-se ainda uma avaliação objectiva da sua implementação, sendo que, na minha opinião e 
de alguns analistas: o nosso país hesita, com avanços e recuos, no desenvolvimento de uma participação activa e responsável, nomeadamente 
aos vários níveis da administração pública nacional e das autarquias locais.  

 
  Participação e democracia estão intimamente ligadas, sendo que os conceitos de cidadania e 
de direitos de intervenção numa comunidade dão origem a diferentes formas de exercício democrático 
por parte dos cidadãos. 
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Unanimemente, os investigadores insistem no desinteresse dos cidadãos pelas questões políticas 
que comprometem inclusive a democracia e as decisões tomadas que serão do agrado das elites mas 
afastadas da maioria.  

 
  A participação tem custos, efectivamente. Mas os cidadãos envolvem-se mais se considerarem que os 
benefícios são superiores apesar de uma cultura não participativa.  

 
 Mas defende-se que o estímulo da participação reforça a ligação dos cidadãos ao seu território e ao 

desenvolvimento endógeno. Hoje em dia, assistimos à reactivação do sentido cívico e político do 
cidadão, e no plano jurídico, nota-se uma evolução para a concertação e o referendo local.  
  
  Nas democracias modernas podemos distinguir a democracia directa da democracia 
representativa e o apuramento das características de um e de outro tipo poderão ajudar à compreensão 
dos fenómenos de associação dos indivíduos aos processos de decisão, sobretudo a nível da 
administração local, sendo que as democracias contemporâneas são, essencialmente, de tipo 
representativo (Lijphart, 1984). Mas a democracia local estaria a passar de um modo autocrático para 
o consultivo e, inclusive, para um modo de gestão em rede (Assens, 2001). 
 
  Ainda recentemente, a OCDE debruçou-se (OCDE, 1996) sobre as mudanças na administração 
pública do ponto de vista da aproximação aos cidadãos. Concretamente, desenvolveu um estudo intensivo 
sobre o reforço das conexões entre governo e cidadãos e constata-se que o processo de formulação das 
políticas não se limitará hoje em dia, às exíguas equipas de governantes ou de autarcas, senão a um 
leque mais alargado de intervenientes quer sejam individuais: pessoas, peritos profissionais, etc. quer 
colectivos: associações de cidadãos, cooperativas, empresas, organizações transnacionais, inclusive.  
Entretanto, os eleitos vão arbitrar entre o objectivo de impor uma política e o de tomar em conta a opinião 
dos cidadãos. 
  Mas, raramente os eleitos se interrogam sobre a forma como eles próprios utilizam os poderes que 
lhes foram conferidos pelos seus cidadãos. 
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II - A “governância” como nova prática comunitária  
 
  No campo da “Nova Gestão Pública” dos anos 90, o movimento da “boa governação” 
introduziu o interesse pela forma como estão organizadas as actividades de governo assumido dos 
agentes políticos, administrativos e sociais (Rocha, 2001). Trata-se da intersecção dos diversos 
interesses, em múltiplas redes de contacto e decisão sobre os assuntos da comunidade.  
 
  A “GOVERNÂNCIA” (neologismo do anglo-saxónico “governance”) refere-se às formas 
assumidas pelas entidades de governo, ora partilhadas por um maior número de actores do que no 
passado, sem que nenhum em particular possa controlar as decisões e os resultados (Ocde, 2002).   
 

Portanto, governância implica um processo de coordenação e de conciliação de múltiplos 
actores, residindo, nesta acepção, o nosso interesse, tratando-se, sem dúvida, de um verdadeiro 
desafio colectivo, mas ainda não se pode falar de uma prática nova...  
 
  A governância  é uma proposta de abertura do processo de elaboração das políticas para que 
mais pessoas e mais organizações estejam envolvidas na sua concepção e realização. Com esta 
abertura, aumenta a responsabilização dos cidadãos  
na partilha das decisões e do controlo da eficácia. 
 
  Verifica-se um aumento considerável da importância dada à “partilha da governação pelo 
intermédio de instituições de aproximação, baseadas em uma colaboração mais estreita entre o Estado e 
os organismos do sector associativo” (Albrow, 2002).  

Mas, também, muitos questionam se esta prática não esconderá uma demissão de quem 
governa relativamente ao mandato que recebeu para governar bem. Ou ainda, se a retórica da partilha 
seria apenas uma manobra discursiva do governo para fazer aceitar a sua desresponsabilização social, 
comprometendo o sector associativo e a 
Sociedade civil.  
 
  Portanto, as questões levantadas pela prática da governância, não são claras.  
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  Todas as organizações integram na sua gestão, um processo de tomada de decisão e a boa ou 
má gestão poderá estar ligada à boa ou má tomada de decisão e na confrontação entre a informação 
interna e a externa (necessária à tomada de decisão) poderá residir o fenómeno da participação dos 
cidadãos e do novo modelo de governância.  

 
 Ora os modelos explicativos dos processos de decisão são divergentes e oscilam entre o 
racional, o pluralista e o organizacional, sendo que defende-se que diversos modelos concorrem para o 
processo de decisão e estes sofrem as pressões dos grupos de interesses, dos clientes e das 
organizações. Todavia, o decisor, seja ele um indivíduo ou um colégio, confronta-se com estes inputs 
diversos e concorrenciais para finalmente formar uma opinião e decidir. E esta decisão nunca satisfaz 
todos os interessados, gerando conflitos, que, por seu turno, vão implicar em outras decisões. 
 
  No seio das estruturas políticas municipais, inúmeras decisões são tomadas em situação 
de conflito, latente ou aberto, com o próprio ambiente interno e externo à organização, 
propositadamente em alguns casos, para o decisor assumir uma mudança indesejada ou até 
combatida. 
 
  Também é hoje comumente aceite que a racionalidade dos políticos varia conforme o ciclo 
político-económico, tudo levando a que cada política pública seja um caso, não sendo possível prever 
com precisão qual será o resultado e os tipos de decisão, sendo certo que a cultura política 
condiciona igualmente estes elementos. 
 

  Relembra-se que a democracia local portuguesa tem existência muito recente, com a 
instalação dos órgãos democráticos dos municípios e das freguesias, em 1976, e, nesse mesmo ano, 
as primeiras eleições em liberdade. 
 
  Com a integração europeia, em 1986, foram introduzidas algumas orientações na gestão dos 
serviços públicos, alterando-se a visão tradicional do funcionalismo em relação aos cidadãos, em que 
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se procura reforçar, agora, a ideia de que a administração é um serviço e o público os seus “clientes” 
(Araújo, 1994). 

 
Mas esta situação ainda não se verifica. Isto é, apesar do quadro institucional legal que 

contempla iniciativas meritórias de associação dos cidadãos à gestão municipal, a realidade poderá 
indicar um contexto adverso. As eleições autárquicas aparecem no fundo da tabela das menos 
participadas pelos eleitores.  
Razões haverá com certeza muitas. 

 
  A LEI DAS AUTARQUIAS LOCAIS, DE 1999, elenca dois princípios fundamentais no que 
concerne às relações interorgânicas: o princípio da independência e o da especialidade, isto é, o 
processo político municipal enforma um sistema de conjugação de esforços no sentido de uma 
cooperação institucional entre os dois órgãos – a Assembleia e a Câmara. Mas é na câmara municipal 
que pendem as maiores responsabilidades, atinentes à iniciativa, à execução e perenidade das suas 
intervenções e à assembleia municipal o papel da aprovação das políticas e do controlo. 
 
  A INTERVENÇÃO DOS CIDADÃOS faz-se portanto nos dois níveis de governo local, quer na 
assembleia, quer na câmara e algumas disposições condicionam esta participação, quer a montante, 
quer a jusante das tomadas de decisão. A Lei determina quais são as diversas figuras que contemplam 
a participação directa dos cidadãos, a título pessoal ou através das suas organizações representativas, 
nos assuntos da administração local.  
 
  As figuras da parceria, da cooperação, da participação, da defesa do consumidor, etc. 
aparecem plasmadas na lei, conferindo-lhes a característica formal que molda as relações do cidadão 
com a administração local e vice versa. A este nível administrativo surge o debate político da 
transformação (?) da democracia representativa em democracia directa, isto para centrar a 
preocupação (será apenas do legislador?) em conferir aos cidadãos uma intervenção mais activa nas 
decisões políticas.  
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  Mas os destinatários das políticas não serão afinal, aqueles que melhor podem dar indicações 
quanto às respostas mais adequadas aos problemas?  

Existe um esquema de implicação das pessoas que pressupõe a partilha de informação e a 
manutenção de canais de comunicação permanentes, pelo que podemos detectar três tipos de relação 
entre cidadãos e eleitos: [Participação – informação]; [Participação – consulta] e [Participação – 
concertação], sendo que neste último caso, estes elementos podem tornar-se forças de “vigilância”, de 
propostas e de acção pontual ou permanente. 
  

  Questionar portanto a participação dos cidadãos a nível da administração pública local e, 
concretamente, se esta participação se configura como paradigma da mudança na administração 
municipal, eis o desafio colocado na Dissertação de Mestrado agora vertida em livro (Ribeiro, 2007). 
Em face da crise da democracia representativa haverá urgência em encontrar novas formas de 
democracia participativa sendo certo que o lugar dos cidadãos ainda estará por encontrar na 
esfera administrativa e política. 
 
  Isto é, perante o observável, como intervêm, de facto, os cidadãos no processo da tomada de 
decisão, a nível das câmaras municipais? Considera-se que a avaliação do grau de participação dos 
munícipes estará provavelmente relacionada com o grau de democraticidade do governo local e a 
aproximação à nova governância. 

 
 Em Portugal, há escassos estudos de investigação sobre este tema mas o questionamento da 
governância local não é assunto tabu, provavelmente, mas andará muito longe de ser uma questão de 
Estado para a classe política em geral e para os autarcas em particular. 
 
 
III - PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS E DEMOCRACIA NAS CÂMARAS MUNICIPAIS 
(RESULTADOS DO ESTUDO NACIONAL) 
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1 - Universo dos respondentes 
  Efectuei um inquérito junto das 308 câmaras municipais Portuguesas sobre os tipos de 
participação dos cidadãos na gestão dos assuntos municipais e a interferência destes no processo de 
tomada de decisão. Recolheu-se, em Janeiro e Fevereiro 2004, a opinião dos edis, no contexto da sua 
própria autarquia, faltando ainda registar a opinião dos cidadãos. Responderam mais de metade das 
câmaras municipais (Quadro 1) porventura demonstrativo do seu interesse e da actualidade da 
governância, sendo que deste universo, quase metade forneceu a sua identidade, com o objectivo de 
receber uma cópia do estudo final.  
 

Quadro 1 - Universo dos respondentes em função do número de eleitores 
 

Número de 
eleitores 

Respondentes  
(%) 

Municípios 
em Portugal  

Respondentes/ 
Universo 

 Até 10 000 39,5 119 / 38,6 52,1 

 De 10 001  
a 50 000 

44,6 
152 / 49,4 

46,0 

 De 50 001  
a 100 000 

8,9 19 / 6,2 73,7 

 Mais de  
100 001 

7,0 18  / 5,9 61,1 

 Total 100 308 / 100 52,3 
* Cálculos de RIBEIRO segundo dados do Stape (2003) 

 
  O questionário foi preenchido, na sua maioria, por presidentes de câmara (34,2 %), 
funcionários (28,5 %) os membros dos gabinetes de apoio pessoal (24,1 %) e finalmente vereadores 
13,3 %. Um escalonamento a merecer algumas interpretações, que deixaremos para outro lugar. 
 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local 

4 a 6 de Julho de 2008 
 

 
 34

2 - Formas de intervenção dos cidadãos 
  Embora declarando em geral que a participação dos cidadãos é importante (97,5%) as formas 
de materialização desta são muito ténues na administração local. As intervenções dos munícipes nos 
executivos, ainda é muito individualista e pessoalizada.  
 

2.1 - Intervenção individual 
  Três quartos das intervenções destes são feitas de forma individual. Trata-se do cidadão que 
acode à administração pública para beneficiar, diga-se que, em geral, a título pessoal, de uma 
determinada política. Esta relação desproporcional do indivíduo face a uma organização, com papéis e 
representatividade diferentes, condiciona naturalmente a sua participação e a preponderância da 
administração sobre este.  
 

  Quando os cidadãos participam de forma individual, estes adoptam por ordem decrescente de importância, as formas seguintes: a entrevista 
pessoal, a carta, o artigo de imprensa e por fim, o correio electrónico. A prevalência dos contactos pessoais como canal privilegiado, poderá condizer 
com o tipo de posicionamento pessoal do cidadão perante o poder, encarado como acessível por solicitação in persona, é a dimensão patriarcal do 
presidente da câmara (Montalvo, 2003) em contraste com a acessibilidade através de uma organização. É a personalização da relação com a 
edilidade e os edis.  

 

  A relação pessoal que o cidadão estabelece com a primeira pessoa do executivo 
municipal (90,1% dos respondentes) é “uma atitude tradicional e individualista” da cidadania 
(Schmitter, 1993) provavelmente resultante da participação personalizada verificada na fase de 
instalação dos municípios democráticos nos primeiros anos do período pós-revolucionário do 25 de 
Abril de 1974. Aliás, Montalvo (2003) regista que esta participação espontânea está desarticulada de 
quaisquer corpos sociais. Isto é, durante algum do tempo que antecedeu a instalação dos serviços 
administrativos mais profissionalizados, os presidentes actuam como únicos destinatários das 
reivindicações sociais das populações. Esta realidade será de pouca dura, com a maior formalização 
destas relações, no quadro da burocratização municipal posterior. 
 
  Hoje, o presidente da câmara revela-se o principal (porventura o único?) elemento de contacto preferencial dos cidadãos, nas relações com a 
câmara. Este afunilamento do relacionamento com o município representa uma ameaça séria à democracia local, pois fica sujeito aos “favores e humores” 
dos que governam mais do que às leis da República.  
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  Os munícipes intervêm nas sessões do executivo municipal, mas de foram muito regrada e limitativa nos temas e no tempo utilizado. A grande 
maioria dos respondentes considera que as intervenções dos munícipes são escassas (62,1%) ou inexistentes (8,1%) sendo que um terço destes (29,4%) 
diz que estas são frequentes. Verifica-se que a frequência das intervenções dos munícipes nas reuniões dos executivos municipais é maior conforme o 
aumento da dimensão dos municípios. Mas sobretudo nos municípios até 50 000 eleitores (88% dos 308) a maioria dos inquiridos (65,7%) considera que 
as intervenções dos munícipes são escassas. Porventura estes preferem resolver a montante das reuniões do executivo, as questões que poderiam 
submeter ao colégio, evitando as eventuais retaliações da figura sacro-santa do presidente da câmara, protagonista incontornável da vida local, abrindo 
caminho à autonomização do poder político face à escolha pública e aos cidadãos (Mozzicafredo, 2000). As características pessoais dos assuntos 
submetidos ao executivo poderão também forçar a este recuo dos cidadãos, evitando a publicidade e o envolvimento da (oposição) política.  

 
2.2 - Intervenção colectiva 

  Neste inquérito, os respondentes dizem que um quarto apenas das intervenções dos cidadãos 
são-no de forma colectiva. As organizações reivindicativas não conseguem ainda, alcançar uma 
dinâmica suficiente para atingir o estatuto de parceria que a nova governância exige.  
 
  Nesta categoria, destaca-se os “debates e as sessões de esclarecimento” citadas por mais de metade dos respondentes, “sessões do 
executivo ou da assembleia municipal”, “órgãos consultivos”, “associações”, “revistas de informação”, “fóruns de participação”, “juntas de freguesia”, “redes 
instituídas” sendo estas as várias formas citadas.  

 

  Note-se que a participação colectiva limita-se às reuniões imbuídas de um carácter mais 
formal, quer sejam sessões de esclarecimento quer sejam sessões dos órgãos municipais. Assim 
sendo, estas participações localizadas estão sujeitas às condições da sua realização e nomeadamente 
de quem as organiza. Diga-se que é a espontaneidade submetida ou pelo menos condicionada à 
“burocracia organizacional”, segundo Max Weber. Alguns verão nestes procedimentos burocráticos, a 
“burocratização da participação” porque estimulados pelas máquinas administrativas, (Vries citado por 
Montalvo, 2003: 185).  

 
  A participação realizada de forma colectiva, faz-se, sobretudo, segundo os inquiridos, através de entrevista pessoal, carta, abaixo-assinado, 
artigo de imprensa e finalmente por manifestação. Registe-se que com o aumento do número de eleitores, assume maior relevância a participação dos 
cidadãos sob a forma colectiva, como aliás, vários autores o demonstram (Verba e Nie, 1972). 

 

  O estudo permite concluir ainda que as estruturas organizacionais que exercem maior 
participação, na opinião dos respondentes, são por ordem de importância decrescente: os partidos 
políticos, as associações desportivas, as associações de solidariedade, as organizações escolares, e 
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finalmente as associações artísticas e culturais. De salientar que sindicatos, associações juvenis, 
clubes de lazer, associações agrícolas e associações étnicas bem como as religiosas e as estruturas 
informais não conseguem atrair de forma suficiente, o interesse dos respondentes no que respeita à 
influência da sua participação. 

 
Em jeito de síntese sobre este ponto, convirá registar o papel importante dos partidos políticos, 

porventura as estruturas de “incubação” dos políticos e às quais estruturas, estes devem “recolher” 
para obter a avalização das suas decisões e por inerência, estimular a sua participação na tomada de 
decisão.  
  A proximidade do poder decisório das associações desportivas e de solidariedade local denuncia a preponderância de um certo tipo de 
estruturas, quiçá aquelas que trazem mais votos, em detrimento de outras, menos geradoras de apoiantes.     

Quanto às organizações escolares não devemos perder de vista que as autarquias têm competência na gestão das redes do ensino pré-
escolar e básico, situação que poderá aproximar as organizações deste sector, da câmara municipal e dos seus decisores, aparecendo estas como 
bastante participativas.   

  Os inquiridos declaram que a regularidade da participação das organizações é média (56,3%) e 
escassa (36,3%) conclusão que revela quanto a democracia local portuguesa ainda dispõe de terreno 
para progredir; somente uma pequena percentagem (7,5%) considera que esta participação é alta. Por 
fim, com o aumento do município, cresce igualmente a regularidade da participação das organizações. 
Poderíamos depreender que a democracia local poderá estar mais avançada nos municípios 
maiores porque haverá maior penetração das organizações, maior consciência colectiva e, por 
conseguinte, uma diminuição da autonomia do poder político face aos cidadãos. É o maior 
controlo das políticas reforçando a política. 
  O cruzamento de diversas perguntas do inquérito permite concluir que, tratando-se de problemas de ordem colectiva, mesmo assim, os 
inquiridos consideram que os cidadãos não utilizam as organizações de protesto. Verificam uma retracção dos cidadãos perante a intervenção colectiva. 
Todavia a sua participação é proporcional à regularidade da intervenção das organizações de protesto. Isto é quanto mais reivindicativas, mais os cidadãos 
se solidarizam e participam a seu lado. 

 

3 - Estímulos à participação 

  Relativamente aos estímulos à participação dos cidadãos, a maioria dos inquiridos declara que nem sempre os consultam para os grandes 
projectos estratégicos, tal acontecendo por vezes (68,8%). Repare-se que a consulta sistemática foi escolhida apenas por 28,1% do universo.  

 
  Quanto à comunicação com os cidadãos, em síntese, os respondentes consideram que estes fazem-se sobretudo, e por ordem decrescente de 
importância, através de reuniões públicas (48,1%), ou de um órgão próprio de informação (41,5%). Descobre-se que a imprensa (30,7%) e a rádio 
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(28,2%), assumem um protagonismo assaz modesto, porquanto os inquiridos dispõem da imprensa local mais acessível e disponível para veicular 
informação proveniente do município. O boletim municipal surge como instrumento desse estímulo, sendo certo que por regra, este meio de 
comunicação é unilateral, como vendedor de decisões às massas, incluído no modelo de políticas públicas como processo. Ocasionalmente, este 
poderá ser utilizado para estabelecer uma relação bilateral entre os órgãos ou decisores autárquicos e os munícipes. Mas como relembra Rocha 
(1995) os políticos portugueses,  na sua grande maioria, poderão estar interessados em processos de ritualismo administrativo em vez do modelo 
racional que implicaria uma actuação inovadora e prometedora. 

 

  Poucos inquiridos (20%) adiantam que a forma mais importante para fazer aumentar a 
participação dos cidadãos é através de órgãos consultivos próprios (66,7%), através da subcontratação 
de estudos (27,3%) ou “outras iniciativas”(36,7%) tais como debates públicos, colóquios, conferências, 
etc. Os municípios na sua grande maioria (86%) renderam-se à publicação de um boletim municipal de 
informação, sendo esta o primeiro grau de participação dos cidadãos mas, naturalmente, não será 
suficiente, verificando-se que o maior espaçamento da periodicidade de um órgão de informação 
autárquico pode ser considerado como resultado de uma política de legitimação e nunca de 
participação dos cidadãos.  
 

  Em conclusão, todas estas formas de associação dos cidadãos às decisões 
consubstanciam formas de não participação ou de participação simbólica, segundo Arnstein (em 
Burns, 1996) sendo que as políticas de consulta (que consulta?) são de rotina apenas (John: 2001) em 
contraste com a perspectiva de uma governação inovadora na associação dos cidadãos 
nomeadamente na perspectiva da participação deliberativa. 

 
  Porventura, o modelo que aparece enquistado nas respostas dos inquiridos tende para o modo 
consultivo do governo da democracia local (Assens , 2001), muito afastado ainda dos modelos mais 
avançados e contemporâneos da EDD – Empowered Deliberative Participation (Gaventa, 2001). 

 
           Se a maioria dos respondentes diz concordar com a importância da participação dos cidadãos, a ausência de uma estrutura que pragmatize esta 
convicção é facto contrastante. Uma das inúmeras contradições da democracia local e das suas práticas.  

 
 

4 - Participação dos cidadãos na elaboração das decisões  
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4.1 - Influência dos cidadãos 
Perguntar-se-á então se os cidadãos conseguem por seu turno, influenciar a elaboração das decisões que são tomadas sobre os assuntos de 
interesse para o colectivo comunitário? Os funcionários, enquanto elementos imprescindíveis a todo o processo decisório, são elos de contacto dos 
cidadãos com a máquina burocrática municipal e portanto de influência técnica e política, sendo que os contactos com os funcionários são, por vezes, 
alternativos (ou complementares) à campanha e ao próprio voto (Verba e Nie, 1972).  

 
Ora, neste inquérito, verifica-se que a maioria dos inquiridos considera que quando os cidadãos 

contactam os funcionários, estes por vezes (66%) ou sempre (1,3%) conseguem influenciar as 
decisões. Mas mais de um terço dos respondentes diz que estes nunca (32,7%) o alcançam. 
Provavelmente uma sanção dos decisores às intervenções dos cidadãos que junto dos funcionários 
procuram aliá-los à suas causas. 
 

 
4.2 - Grupos sociais mais participativos 
Os inquiridos declaram (78,7%) que é o estrato médio que mais participa (Figura 1). Esta 

conclusão contraria em parte a literatura científica que demonstra serem as classes mais abastadas as 
mais participativas. São estas que revelam maior intrusão nas associações de voluntariado, nos 
partidos políticos, nas actividades comunitárias e nas campanhas eleitorais (Verba e Nie, 1972) . 

Ora, no presente estudo, os inquiridos conflituam com este desiderato. De notar igualmente, 
algo surpreendente, porque contraria a literatura, a participação do estrato social baixo, antecedendo o 
estrato social alto.  

 
Figura 1 - Estrato social mais participativo 
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  No que concerne à dimensão dos municípios, pode afirmar-se que paralelamente ao 
aumento do número de eleitores, existe a tendência de deslocação de uma maioria participativa 
constituída pelos estratos médio-baixo para médio-alto. Nos municípios de mais de 100 001 
eleitores, esta tendência desaparece para deixar lugar a outra de sentido baixo-médio. 
Porventura, esta realidade, plasmada no tratamento dos dados recolhidos, consubstancia a 
composição social das grandes cidades portuguesas dos nossos dias, constituídas por camadas 
sociais baixas e médias, em oposição às cidades pequenas e  médias onde predomina a participação 
dos estratos médios e altos, diminuindo tendencialmente com a dimensão das mesmas.   
 

4.3 - Influência das organizações 
  A grande parte dos inquiridos considera que a influência das organizações mais participativas 
nas decisões municipais é média (63,1%) ou baixa (21,9%). Uma percentagem de 15,0% diz que esta 
influência é elevada.  

 
  O reconhecimento da influência das organizações sociais na tomada de decisões a nível 
local ainda está, portanto, por ser demonstrado. De facto, os partidos políticos, as associações 
desportivas e as de solidariedade (para citar aquelas que são mais referidas pelos inquiridos) são as 
estruturas mais participativas, mas que de todo, não exercem uma influência de tal forma contundente 
que possa ser notada pelos inquiridos.   
 
  O processo da tomada de decisão não conta afinal com as organizações representativas dos 
cidadãos ou de parte destes.  
 
5 - Influência na tomada das decisões 
 
  O inquérito revela que pouco mais de metade dos respondentes consideram que o volume de 
decisões alterado é baixo (56,7 %) ou médio (40,1 %) isto em resultado da participação dos cidadãos. 
A correspondência dos projectos iniciais com os finais será portanto elevada ou muito elevada, a 
confiar nas suas respostas.  
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Situação que aliás não desmente a literatura quando esta relativiza a influência da participação dos 
cidadãos na elaboração das decisões (Verba e Nie, 1972) sendo certo que o incremento dessa 
participação interfere (mesmo que com baixa ou média intromissão) nas decisões finais. O papel dos 
cidadãos na tomada de decisões ainda faz defeito e longo será o caminho para melhorar este 
panorama.  
 
  A confluência da informação relativa à classe social mais influente com a do estrato social mais 
participativo  permite confirmar que a classe média sobressai como estrato social que mais 
participa, na opinião dos respondentes (79,1%) e mais influi nas decisões (89,6%). Mas pode-se 
estranhar que a classe baixa, que na opinião de 16,1% dos inquiridos é a classe mais participativa 
(Figura1) apresente um desempenho menor quanto à sua influência nas decisões. Significaria 
possivelmente, que a classe dos mais pobres, apesar de participar bastante mais do que a classe alta, 
tem menos influência do que esta nas decisões. Ora, estudos recentes revelam de facto este 
afastamento ou exclusão das categorias mais pobres da sociedade, relativamente à tomada de 
decisões a nível dos governos, situação crítica que engendra “uma percepção demasiado distante, 
inacessível e corrupta, das instituições em geral e as do Estado em particular” (Gaventa, 2001). Fica a 
interrogação se as autarquias locais responderão ao desafio inclusivo destas classes ou participarão 
também na sua exclusão, aumentando o fosso interclassista e o afastamento destas em relação às 
instituições democráticas e republicanas. 
 
  Por fim, o estudo permite concluir que a participação social efectiva dos estratos sociais 
na tomada de decisões é tanto mais importante quanto obriga os decisores a associar ao 
processo de decisão outros parceiros que sem essa influência, não seriam consultados. Uma 
sociedade civil mais interveniente e responsável concorre naturalmente para o aperfeiçoamento das 
decisões políticas.  
 
 
5.1 - As consultas por parte do líder municipal  
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As consultas por parte do líder são realizadas a um círculo muito restrito e ancoradas 
em dois tipos de parceiros institucionais que podem gerar entropia e autonomização do político 
em relação à sociedade civil, contrariando os desideratos da nova governância.  
São os vereadores, sub-líderes do sistema, que os inquiridos dizem (76,9%) que consultam mais para 
a discussão dos projectos municipais sendo a segunda categoria, os cidadãos (12,4%), verificando-se 
que na “escada de participação do cidadão” de Arnstein (1969) esta “consulta” aos cidadãos situar-se à 
no que é descrito como um grau de participação simbólica (Swindel, 1998).. 

De salientar que, a seguir aos cidadãos, são os funcionários (5,0%) que aparecem em terceiro 
lugar, apesar de estes serem remunerados para prestar serviço aos órgãos e autarcas municipais, 
nomeadamente na tomada de decisão. Finalmente as organizações (4,1%) ocupam o pouco invejável 
quarto lugar. Convirá notar que estas, apesar de defensoras de interesses colectivos, não são 
consultadas com a intensidade com que o são os cidadãos (pressupõe-se que estes, a título 
individual); uma referência que reforça a noção da existência de uma relação interpessoal que se 
estabelece entre os detentores do poder decisional os eleitores in persona e não enquanto 
organizações.  
 
6 – Acompanhamento da execução das decisões 
 

Somente 9% dos inquiridos declaram que associam sempre os cidadãos à execução das 
decisões. Se os cidadãos são pouco ou nada escutados a montante da tomada de decisão, conservam 
(com toda a evidência) este mesmo estatuto de menoridade a jusante da desta.  

 
Figura 2 – Associação dos cidadãos à execução das políticas 
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  Na opinião de 92,2% dos respondentes, não há sequer organizações de munícipes que 
avaliem as políticas postas em prática. Não haverá portanto, na opinião dos inquiridos, formas 
organizadas de alguma espécie que actuem a este nível. Uma revelação preocupante. Diga-se em boa 
verdade, que parece que tudo concorre para que os munícipes fiquem de fora na fase da 
implementação das políticas municipais. Os poucos inquiridos que responderam favoravelmente a esta 
questão, deixaram registados os nomes das estruturas existentes, para o exercício deste controlo, os 
conselhos consultivos e os movimentos cívicos obtendo maior número de citações.  
  Apenas cinco dos 161 respondentes dizem possuir um Provedor do Munícipe. Quanto à 
avaliação das decisões,   apenas um terço dos inquiridos declaram dispor de uma estrutura própria no 
Município, podemo-nos questionar sobre os demais.  
 
 
IV – Conclusões 
 
  Deve-se sublinhar que este inquérito reflecte a representação da participação dos cidadãos, 
por parte dos respondentes – presidentes de câmara, vereadores ou funcionários. Considerando as 
limitações técnicas deste tipo de investigação, pode-se concluir que os resultados não são animadores 
quanto à integração dos cidadãos nos processos de elaboração, decisão, execução e avaliação das 
políticas municipais.  
Retomando a escala de participação de Arnstein, poderíamos considerar que os municípios 
portugueses não experimentam os níveis mais avançados desta escala, os graus de poder da 
cidadania, quedando-se pelos primeiros graus, os da não participação ou da participação 
simbólica; muito afastados portanto, do conceito de política deliberativa de Habermas.  

 
  Os cidadãos participarão mais quanto mais estarão convencidos que os benefícios da 
participação são superiores aos custos e que o governo local, instituto fundamental, está empenhado 
na tomada de decisão em comum, apesar das resistências à consulta dos cidadãos (Jones, 1999).  
  A investigação sobre o grau de envolvimento dos cidadãos na decisão (Swindell, 1998) salienta 
os benefícios partilhados da avaliação do “empoderamento dos cidadãos” através do exame da 
autoridade dos cidadãos e das regras de participação; regras pré-estabelecidas e aceites pelos 
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parceiros envolvidos. Finalmente, em direcção aos cidadãos, os denominados factores de cidadania 
consistem em reduzir os custos da participação do cidadão, evidenciar benefícios tangíveis, favorecer 
compromissos normativos de participação do cidadãos e por último, desenvolver mecanismos para 
aumentar a adesão destes ao processo e facultar recursos para obter assistência técnica.  
 
  Outros autores defendem que para além dos cidadãos, do governo local e do governo central, 
também concorrem para a tomada de decisão os prestadores de serviços associativos e as fundações 
privadas, partes potenciais na negociação das decisões. 

Seria necessário efectuar semelhante investigação para recolher a opinião dos cidadãos, com 
certeza os beneficiários de uma melhor governância local.   
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competências para as autarquias locais. 
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Resumo 

 
A análise dos resultados eleitorais em Portugal, quer ao nível das eleições legislativas quer das autárquicas, 
reconhece, de um modo geral, a existência de zonas geográficas onde a influência dos diversos partidos, 
sobretudo de alguns dos principais, parece ser mais evidente. Sendo certo que aquelas zonas do território 
português se caracterizam por uma certa dinâmica, do ponto de vista temporal, e dependem, também, do tipo de 
eleição em causa, não deixa de ser também verdade que, de eleição para eleição, qualquer que seja o seu tipo, 
a análise criteriosa dos resultados eleitorais exige que se tenha em conta a componente espacial dos mesmos. 
Assim, o uso de técnicas estatísticas que explorem convenientemente a informação associada à localização 
espacial das observações, neste caso os resultados eleitorais, torna-se claramente recomendável. No 
prosseguimento de trabalhos anteriores, onde estas mesmas técnicas de econometria espacial foram também 
usadas, pretende-se agora mostrar até que ponto a variável espaço é importante na explicação, que se admite 
ser de natureza demográfica, dos resultados eleitorais (para a Assembleia da República) que os principais 
partidos obtiveram nas eleições de 2002 e 2005. Os resultados confirmam que a componente espacial não pode 
ser ignorada na explicação, de natureza demográfica, dos resultados eleitorais em Portugal. 

 
Palavras-chave: Demografia Regional, Econometria Espacial, Eleições, Portugal. 
Códigos JEL: C21, D72, J11, R15. 

                                                 
* Este trabalho resulta, ainda que indirectamente, da participação do autor no projecto FCT: 
POCTI/DEM/59445/2004 – ‘Fertility in Portugal: a macro/micro economic perspective’. 
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1. Introdução 
 
A análise dos resultados eleitorais em Portugal, quer ao nível das eleições legislativas quer das 
autárquicas, reconhece, de um modo geral, a existência de zonas geográficas onde a influência dos 
diversos partidos, sobretudo de alguns dos principais, parece ser mais evidente. Sendo certo que 
aquelas zonas do território português se caracterizam por uma certa dinâmica, do ponto de vista 
temporal, e dependem, também, do tipo de eleição em causa, não deixa de ser também verdade que, 
de eleição para eleição, qualquer que seja o seu tipo, a análise criteriosa dos resultados eleitorais exige 
que se tenha em conta a componente espacial dos mesmos. 

De facto, o uso de técnicas estatísticas que explorem convenientemente a informação 
associada à localização espacial das observações, neste caso os resultados eleitorais, torna-se 
claramente recomendável. No prosseguimento de trabalhos anteriores [Caleiro & Guerreiro (2005)], 
onde estas mesmas técnicas de estatística espacial foram também usadas, pretende-se agora mostrar 
até que ponto a variável espaço é importante na explicação, que se admite ser de natureza 
demográfica, dos resultados eleitorais (para a Assembleia da República) que os principais partidos 
obtiveram nas eleições de 2002 e 2005. A escolha destas duas eleições prende-se com o facto de, 
sendo as mais recentes, serem também eleições em que o partido vencedor não foi o mesmo. Este 
facto servirá, assim, de teste de ‘robustez’ dos resultados que se vierem a obter, na medida em que o 
modelo demográfico-espacial proposto, deverá poder explicar os resultados eleitorais, 
independentemente do partido vencedor. 

Assim, de entre as diversas explicações para os resultados eleitorais, salienta-se neste 
trabalho aquela que assenta em factores demográficos associados ao envelhecimento populacional e à 
natalidade, os quais, por sua vez, se relacionam com as questões associadas à formação de família 
através do casamento (religioso). Tal significa que, no prosseguimento de trabalho anterior [Caleiro 
(2007)], onde se procedeu a uma análise essencialmente teórica das consequências políticas do 
envelhecimento populacional, pretende-se agora proceder a um teste de verificação empírica daquelas 
consequências, para tal recorrendo às duas mais recentes eleições legislativas que se verificaram em 
Portugal continental.2 

                                                 
2 Conforme se julga justificável, a escolha do continente, como território de análise, prende-se, tão 
simplesmente, com razões de ordem metodológica. 
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De forma a alcançar aquele objectivo, o resto deste trabalho estrutura-se da seguinte maneira. 
A secção 2 ocupar-se-á da apresentação dos resultados eleitorais, correspondentes às eleições 
legislativas de 2002 e 2005, enquanto motivação empírica. Segue-se a apresentação das técnicas de 
econometria espacial na secção 3. Uma breve referência à literatura será feita na secção 4, enquanto 
fornecedora do modelo que se admitirá explicativo daqueles resultados eleitorais. Este modelo será 
alvo de uma estimação econométrica, recorrendo àquelas técnicas, o que ocupará a secção 5. A 
secção 6 concluirá apresentando as limitações actuais do presente trabalho, enquanto motivação para 
trabalhos futuros. 
 
2. Os Resultados Eleitorais de 2002 e 2005 
 
Apresentam-se de seguida os resultados, cuja fonte é o STAPE, que os principais partidos obtiveram 
nas eleições legislativas de 2002 e 2005, em Portugal continental. 

No que diz respeito ao BE, os seus resultados são apresentados nas figuras 1 e 2. 
 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local 

4 a 6 de Julho de 2008 
 

 

 51

BE_2002

0.00 to 0.01

0.01 to 0.02

0.02 to 0.03

0.03 to 0.04

0.04 to 0.05

0.05 to 0.07

 
Figura 1: Os resultados do BE em 2002 

BE_2005

0.01 to 0.03

0.03 to 0.05

0.05 to 0.07

0.07 to 0.09

0.09 to 0.11

0.11 to 0.14

 
Figura 2: Os resultados do BE em 2005 

 
As figuras 1 e 2 mostram que a influência eleitoral do BE se exerce de uma forma mais 

evidente de acordo com ‘clusters’ espaciais, sendo particularmente importantes as zonas em torno do 
grande Porto, da grande Lisboa, a península de Setúbal e o Algarve. 

No que diz respeito ao PCP, as figuras 3 e 4 mostram como os seus resultados eleitorais se 
apresentam do ponto de vista espacial. 
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PCP_2002

0.00 to 0.07

0.07 to 0.14

0.14 to 0.21

0.21 to 0.28

0.28 to 0.35

0.35 to 0.43

 
Figura 3: Os resultados do PCP em 2002 

PCP_2005

0.01 to 0.07

0.07 to 0.14

0.14 to 0.21

0.21 to 0.28

0.28 to 0.35

0.35 to 0.43

 
Figura 4: Os resultados do PCP em 2005 

 
As figuras 3 e 4 mostram claramente como a importância eleitoral do PCP se estende pelo 

território continental seguindo um padrão espacial bem definido, sendo evidente a sua (muito) maior 
importância no interior-sul do território continental. É também de salientar a apreciável semelhança 
entre as duas figuras, indicando claramente que a influência deste partido se encontra bastante 
enraizada no território continental. 

No que diz respeito ao PS, os seus resultados eleitorais são apresentados nas figuras 5 e 6.  
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PS_2002

0.11 to 0.18

0.18 to 0.26

0.26 to 0.34

0.34 to 0.42

0.42 to 0.49

0.49 to 0.58

 
Figura 5: Os resultados do PS em 2002 

PS_2005

0.15 to 0.24

0.24 to 0.32

0.32 to 0.40

0.40 to 0.48

0.48 to 0.57

0.57 to 0.66

 
Figura 6: Os resultados do PS em 2005 

 
No que diz respeito ao PS, é evidente a sua importância eleitoral em ambas as eleições, sendo 

esta, de um modo geral, generalizada ao longo de todo o território continental. Deste ponto de vista, 
não é evidente, para este partido, uma partição espacial de acordo com ‘clusters’ bem definidos, 
embora nas eleições de 2005 – que, como é sabido, este partido venceu – existam maiores evidências 
da sua existência. 

No que diz respeito ao PSD, partido este que, como é sabido, tem, tal como o PS, assumido 
responsabilidades de governo, a sua importância apresenta-se razoavelmente bem definida do ponto 
de vista espacial, tal como mostram as figuras 7 e 8. No caso deste partido, a sua maior importância 
estende-se ao (centro-) norte do território continental, assumindo-se também como um ‘cluster’ 
significativo a região Algarvia. Interessante parece ser também o facto de a influência deste partido se 
apresentar algo enraizada no terreno, o que o diferencia do outro partido que também tem assumido o 
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poder em Portugal. De facto, existe uma razoável semelhança entre as figuras 7 e 8, apesar de a 
primeira corresponder a uma vitória eleitoral deste partido e a segunda a uma derrota eleitoral. 
 

PSD_2002

0.13 to 0.23

0.23 to 0.33

0.33 to 0.43

0.43 to 0.53

0.53 to 0.63

0.63 to 0.74

 
Figura 7: Os resultados do PSD em 2002 

PSD_2005

0.07 to 0.16

0.16 to 0.26

0.26 to 0.36

0.36 to 0.45

0.45 to 0.55

0.55 to 0.66

 
Figura 8: Os resultados do PSD em 2005 

 
No caso do CDS, a existência de grandes ‘clusters’ espaciais no que diz respeito aos 

resultados eleitorais deste partido nas duas últimas eleições legislativas também parece ser evidente, 
conforme mostram as figuras 9 e 10. 
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CSD_2002

0.02 to 0.06

0.06 to 0.10

0.10 to 0.14

0.14 to 0.18

0.18 to 0.22

0.22 to 0.27

 
Figura 9: Os resultados do CDS em 2002 

CDS_2005

0.01 to 0.05

0.05 to 0.08

0.08 to 0.12

0.12 to 0.15

0.15 to 0.18

0.18 to 0.23

 
Figura 10: Os resultados do CDS em 2005 

 
Em suma, em qualquer dos casos atrás apresentados, exceptuando-se, eventualmente, o caso 

dos resultados eleitorais do PS, parece existir uma dimensão espacial nos resultados eleitorais dos 
principais partidos portugueses em ambas as eleições legislativas. Esta dimensão espacial não pode, 
regra geral, ser ignorada aquando da análise dos resultados eleitorais, conforme se pretende mostrar 
de seguida. Para tal, o recurso a uma metodologia econométrica que tenha em conta a informação 
associada à localização das observações deverá ser utilizada.  
 
3. A Metodologia Econométrica Espacial  
 
Se os valores registados por uma determinada variável reflectirem uma dimensão espacial, o uso de 
técnicas estatísticas que reflictam correctamente essa dimensão é aconselhável [veja-se o artigo 
pioneiro de Ord (1975) e/ou o, frequentemente referido, manual de econometria espacial de Anselin 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local 

4 a 6 de Julho de 2008 
 

 

 56

(1988)]. Aquela dimensão espacial pode existir porque, devido a ‘efeitos de contágio’, existe uma 
dependência espacial sistemática entre variáveis geograficamente vizinhas. 

A dependência espacial pode ocorrer, assim, quando o valor assumido pela variável 
dependente numa determinada localização depende do valor assumido pela mesma variável em 
localizações vizinhas. A ilustrar este facto, admita-se o seguinte exemplo, aliás geralmente considerado 
na detecção de ciclos eleitorais a nível municipal: o nível de despesas municipais ao longo do mandato, 
enquanto variável de decisão passível de ser utilizada com fins eleitorais. Sendo aquelas despesas 
associadas a factos abrangendo mais do que um município, a não ser que se trate de uma concertação 
estratégica de todos municípios envolvidos, deverá ser evidente a existência de uma correlação 
espacial naquela variável. Este fenómeno estatístico, observável em função da natureza da variável de 
interesse, não pode, obviamente, ser ignorado aquando da análise empírica de um eventual ciclo 
eleitoral, baseado naquela variável de decisão, ao nível daquelas unidades geográficas. 

Assim, aquela dependência relaciona-se com a existência de autocorrelação espacial, i.e. 
‘clusters’ espaciais de valores semelhantes para a variável a ser explicada. No caso em questão, tal 
acontecerá quando, por exemplo, os resultados eleitorais obtidos pelos diversos partidos nos diversos 
locais dependam dos valores daqueles resultados em localizações vizinhas. A ilustrar este facto pode 
apontar-se um outro exemplo motivador baseando-se na proximidade geográfica enquanto elemento 
permissivo da ocorrência de um fenómeno associado à votação por comparação. Tendo em conta a 
realidade portuguesa, não se parece poder excluir que uma explicação parcial dos resultados eleitorais 
em cada concelho seja resultante da comparação que os eleitores fazem do desempenho do seu 
município face a municípios vizinhos (sobretudo quando, em termos autárquicos, são ‘governados’ por 
um partido diferente).3 A acrescer a este facto, se o local de recenseamento dos eleitores for 
diferente/distinto do local de maior influência de efeitos também este facto permitirá gerar alguma 
autocorrelação espacial. 

Aquela dependência, por sua vez, pode resultar ainda de processos de difusão espacial de 
efeitos (de variáveis explicativas). Neste caso, um outro exemplo motivador consistirá no 
reconhecimento que a concentração das campanhas eleitorais a nível nacional em torno dos grandes 
centros populacionais, ou dos de maior influência partidária, pode gerar autocorrelação espacial, 
sobretudo nas eleições legislativas. 
                                                 
3 Este facto, na verdade, pode levar a que a autocorrelação espacial nos resultados eleitorais autárquicos seja 
maior do que aquela correspondente aos resultados para as eleições legislativas. 
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Como é sabido, no cálculo dos níveis de autocorrelação espacial, a definição de relações de 
vizinhança é fundamental. É, por exemplo, possível definir uma matriz de vizinhanças constituída da 
seguinte forma: ][ ijw=W , onde 0=ijw  se a localização j  não é vizinha da localização i  (e se 

ij = ) e 1=ijw  se a localização j  é vizinha da localização i . Assim, uma aproximação do I de 

Moran será dada pelo coeficiente de correlação entre os valores da variável e dos seus lags espaciais, 
como, por exemplo, o valor médio das observações vizinhas, ou seja para todos os ij ≠  em que 

1=ijw . 

Em termos algébricos, a estatística I de Moran calcula-se de acordo com a seguinte expressão: 
 

( )( )
( )∑

∑∑
∑∑ −

−−
=

i
i

i j
jiij

i j
ij xx

xxxxw

w
nI 2  

 
onde n  representa o número de unidades/localizações espaciais, indexadas por i  e j , ijw representa 

os pesos espaciais, e x  representa a variável de interesse, sendo x  a sua média. 
Tendo em conta o aspecto que a distribuição espacial dos resultados eleitorais parece indicar, 

conforme mostram as figuras 1 a 10, resulta ser de evidente interesse o cálculo do I de Moran para 
aqueles resultados eleitorais. Esta mesma estatística pode, para mais fácil interpretação, ser 
determinada do ponto de vista gráfico, tal como se mostra nas figuras 11 a 20, as quais representam, 
em termos estandardizados, no eixo horizontal, os resultados eleitorais, por concelho, do partido em 
causa na eleição em causa, e, no eixo vertical, o valor médio desses resultados para todos os 
concelhos vizinhos.4 
 

                                                 
4 Importa salientar que estas figuras, assim como os valores do I de Moran a elas associadas foram obtidos 
recorrendo ao programa ‘livre’ GeoDATM 0.9.5-i, de Luc Anselin, disponível em https://www.geoda.uiuc.edu. A 
utilização deste programa, por sua vez, exigiu a utilização de um ficheiro ‘shape’ correspondente à Carta 
Administrativa Oficial de Portugal, disponível (gratuitamente) em 
http://www.igeo.pt/produtos/cadastro/caop/inicial.htm.  
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Figura 11: BE_2002 

 
Figura 12: BE_2005 

 

 
Figura 13: PCP_2002 

 
Figura 14: PCP_2005 
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Figura 15: PS_2002 

 
Figura 16: PS_2005 

 

 
Figura 17: PSD_2002 

 
Figura 18: PSD_2005 
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Figura 19: CDS_2002 

 
Figura 20: CDS_2005 

 
Em termos de valores, e da sua significância estatística, o I de Moran assume resultados que 

confirmam a impressão proveniente da análise visual das figuras 1-8.5 De facto, para todos os partidos 
e ambas as eleições o valor é significativamente positivo., sendo certo que se revela particularmente 
elevado para o BE, PCP e PSD.  

Estes valores, por confirmarem a existência de autocorrelação espacial (positiva) exigem que 
qualquer modelo que pretenda explicar os resultados eleitorais, ao ser alvo de estimação estatística, 
tenha que ter em conta esta dimensão espacial. Para além deste facto, dado estar-se na presença de 
duas eleições (obviamente, em momentos distintos do tempo), a estimação econométrica deverá ser 
também do tipo utilizado em dados de painel. 

A estimação econométrica espacial pode ser feita considerando duas formas: dependência 
espacial na variável explicada, como sinónimo de contágio espacial, conduzindo a um modelo 
autoregressivo espacial e dependência espacial nos erros/resíduos, conduzindo a um modelo espacial 
de erros [veja-se, entre outros, Anselin (2002,2003)]. Em ambos os casos, a utilização de dados de 
painel requer a adaptação daquelas técnicas, na medida em que se devem ter em conta os efeitos que 
a variável tempo, ou melhor a dimensão temporal, introduz. Assim, estas técnicas deverão poder 
distinguir os efeitos resultantes da evolução temporal daqueles que se devem associar à ‘evolução’ no 

                                                 
5 Um valor próximo do valor esperado do I de Moran em caso de ausência de autocorrelação, ou seja –(n – 1)-1, 
indicará exactamente tal facto, sendo certo que um valor positivo suficientemente elevado indicia a existência de 
autocorrelação espacial positiva. 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local 

4 a 6 de Julho de 2008 
 

 

 61

espaço [para uma análise econométrica destas questões pode ver-se Anselin et al. (2006) e/ou, para 
uma aplicação a questões de crescimento regional e convergência, Arbia et al. (2005)]. 
 
4. O Modelo (Espacial) Explicativo dos Resultados Eleitorais em Portugal 
 
Como é evidente, existem variadas explicações (i.e. culturais, económicas, políticas, sociais, etc.) para 
os resultados obtidos pelos diversos partidos nas eleições a que concorrem, sendo certo que, pela sua 
natureza, os dados eleitorais, sobretudo os de natureza macro, estarão sujeitos ao famoso problema 

de Galton. Este problema, em termos simples, associa-se à confusão entre causalidade, de uma 
variável em relação à outra, e correlação entre as variáveis, resultante de uma causa comum para 
ambas as variáveis [sobre a controvérsia em torno deste problema ao nível de modelos político-
eleitorais veja-se Agnew (1996), Anselin & Cho (2002), King (1996,1997), e Kramer (1983)]. 

Em qualquer um daqueles tipos de explicações para os resultados eleitorais, a literatura 
reconhece, cada vez mais, que a localização espacial das observações correspondentes àqueles 
resultados é um factor (crucial) a ter em conta [veja-se, entre outros, Beck et al. (2006), Caleiro & 
Guerreiro (2005), Darmofal (2006), O’Loughlin (2002,2003), O’Loughlin & Anselin (1992), Franzese & 
Hays (2007), Sauerzopf & Swanstrom (1999)]. De entre estas explicações gostaríamos de salientar 
aquela que assenta em factores demográficos associados à fecundidade, os quais, por sua vez, se 
relacionam com as questões associadas à formação de família, através do casamento (religioso), ao 
número de filhos fora do casamento, e à religiosidade em geral [Lesthaeghe & Neidert (2006) mostram 
que a, chamada, segunda transição demográfica, pelos seus efeitos diferenciados ao longo do 
território, se apresenta como explicativa dos padrões espaciais dos resultados eleitorais nos Estados 
Unidos; por seu turno, Caleiro (2007) apresenta uma análise das consequências eleitorais do 
envelhecimento populacional]. 

Assim, na linha daqueles autores, pretende-se de seguida alcançar o objectivo proposto com 
este trabalho através da estimação estatística de um modelo considerando como variável de interesse 
os resultados eleitorais, a nível concelhio, obtidos pelos principais partidos, nas duas últimas eleições 
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legislativas. No que diz respeito às variáveis explicativas, em termos parcimoniosos, iremos 
considerar:6 ,7 
 

• O índice de envelhecimento, X1, i.e. a relação existente entre o número de idosos (população 
com 65 e mais anos) e o de jovens (população com 0-14 anos), para os anos de 2001 e 2004; 

• A taxa bruta de nupcialidade, X2, i.e. o número de casamentos por mil habitantes, para os anos 
de 2001 e 2004; 

• Proporção de casamentos católicos, X3, i.e. a percentagem de casamentos católicos em 
relação ao total de casamentos, para os anos de 2001 e 2004.8 

 
Em termos teóricos, espera-se que a influência daquelas três variáveis, sendo significativa, 

sobre os resultados eleitorais (em ambas as eleições) seja positiva, no caso de partidos de centro-
direita, e negativa, no caso de partidos de centro-esquerda. De facto, existem razões de natureza 
económica que justificam uma maior (resp. menor) preferência por parte das camadas mais (resp. 
menos) idosas da população em relação aos partidos de direita (resp. esquerda) [Caleiro (2007)]. No 
que diz respeito aos aspectos ligados à nupcialidade, em geral, e à nupcialidade católica, em particular, 
é razoavelmente evidente a forma como estes aspectos se relacionam com as preferências eleitorais 
em relação aos partidos mais conservadores/centro-direita ou liberais/centro-esquerda. Sendo esta a 
influência esperada das variáveis explicativas sobre os resultados eleitorais há no entanto que ter em 
conta o real posicionamento dos partidos no espectro político, na medida em que os partidos 
vencedores de eleições são aqueles que abrangem um leque mais vasto de eleitorado.  
 
5. Os Resultados das Estimações Econométricas 
 

                                                 
6 A não inclusão da taxa de fecundidade no conjunto das variáveis explicativas deveu-se ao facto de esta ser 
explicada, em grande parte, pelas variáveis que irão constar no modelo, conforme se pôde confirmar em 
trabalhos anteriores. 
7 Note-se que dada a localização das eleições no tempo, as observações para estas variáveis dizem respeito ao 
ano imediatamente anterior. 
8 A fonte dos dados para estas variáveis explicativas é o Instituto Nacional de Estatística. 
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Dito isto, sendo y o vector representando os resultados eleitorais dos diversos partidos, foram 
estimados modelos de ‘lags’ espaciais, i.e. tendo em conta a localização geográfica das resultados 
eleitorais vizinhos, sem efeitos fixos, do tipo: 

,Constante 332211 uWyXXXy +++++= ρβββ  

onde ρ representa o coeficiente autoregressivo espacial e W representa a matriz de vizinhanças.9 
Foram também estimados modelos de ‘lags’ espaciais com efeitos fixos (de tempo, de espaço e de 
tempo e espaço), do tipo:10 

.332211 uWyXXXy ++++= ρβββ  

A utilização dos critérios habituais de escolha dos modelos estimados conduziu aos resultados, 
que se apresentam na tabela 1.11 
 

Tabela 1: Os resultados das estimativas dos modelos 
y Constante β1 β2 β3 ρ 

BE -- -0.0059*** -0.1012** -0.0174*** 0.7690*** 

PCP -- -0.0046* -0.5271*** -0.0586*** 0.8080*** 

PS --  0.0074** -0.4309*** -0.0036 0.8980*** 

PSD --  0.0136***  0.8994***  0.0773*** 0.7880*** 

CDS --  0.0036*  0.1132***  0.0099* 0.7650*** 

 
O primeiro facto a notar é a clara importância da componente espacial na explicação dos 

resultados eleitorais de todos os partidos, sendo o coeficiente autoregressivo espacial 
significativamente positivo (e alto) em todos os casos. 

O segundo facto de relevo tem que ver com a confirmação, em termos gerais, dos sinais 
esperados por parte dos coeficientes medindo a influência daquelas variáveis explicativas sobre os 
resultados eleitorais dos diversos partidos. No caso do PS, tal como atrás se antevia, mesmo o melhor 
modelo não admite como variável explicativa a taxa de casamentos católicos. O sinal negativo desta 

                                                 
9 As estimações foram feitas com bases nas rotinas MatLab cedidas por Paul Elhorst em 
http://www.regroningen.nl/index_en.html.  
10 Note-se que, dada a técnica utilizada na estimação, ou seja a de utilização de desvios para a média, no caso 
destes modelos com algum tipo de efeito fixo, não é possível a inclusão de uma constante [veja-se Arbia et al. 
(2006)].  
11 Os detalhes encontram-se em anexo. 
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variável é também o sinal da influência desta variável nos resultados eleitorais dos (restantes) partidos 
de esquerda (PCP e BE). Ainda no caso do PS, o índice de envelhecimento, exercendo uma influência 
positiva sobre os seus resultados eleitorais, torna este partido semelhante aos partidos de centro-
direita (PSD e CDS).   
 
6. Conclusão 
 
Neste trabalho confirmou-se que a componente espacial não pode ser ignorada nos modelos 
explicativos dos resultados eleitorais em Portugal. A exemplificar este facto, apresentaram-se modelos 
baseados nas características sócio-demográficas, nomeadamente, no nível de envelhecimento 
populacional e na nupcialidade (religiosa), enquanto factores explicativos dos resultados eleitorais em 
Portugal (continental), os quais confirmaram explicitamente que a variável espaço, ou seja a 
informação correspondente à localização espacial, não pode ser ignorada. Igualmente importante é a 
constatação de que, de facto, aqueles aspectos sócio-demográficos se apresentam como explicativos 
dos resultados eleitorais em Portugal.  

Sendo os modelos, aqui utilizados, bastante simples podem, claramente, ser acrescentados 
com outros factores de natureza cultural, económica, política, etc., considerados (teoricamente) 
explicativos dos resultados eleitorais, o que certamente resultaria num aumento do poder explicativo 
desses outros modelos face aos considerados neste trabalho. Este facto constitui uma óbvia motivação 
para trabalhos futuros. De igual forma, a robustez dos resultados aqui apresentados pode ainda ser 
testada através de uma análise de painel mais alargada do que aquela aqui considerada através da 
consideração de outras eleições e/ou outros modelos como, por exemplo, os modelos de erros 
espaciais. Em qualquer dos casos, julga-se expectável que se confirmaria a importância da visão 
espacial dos resultados eleitorais em Portugal, sendo aparente a importância de alguns aspectos 
demográficos na sua explicação. 
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Pooled model with spatially lagged dependent variable and time period fixed effects  
Dependent Variable =         BE        
R-squared         =    0.8253    
Rbar-squared      =    0.8237    
sigma^2            =    0.0001  
Nobs,Nvar,TNvar    =    556,     3,     6   
log-likelihood     =         1737.609  
# of iterations    =     19    
min and max rho    =   -1.0000,   1.0000  
total time in secs =    0.7340  
time for lndet     =    0.4690  
time for t-stats   =    0.2030  
No lndet approximation used  
*************************************************************** 
Variable        Coefficient  Asymptot t-stat    z-probability  
IEnv              -0.005893        -8.740784         0.000000  
TxCas             -0.101197        -2.410144         0.015946  
TxCasCat          -0.017443        -5.461320         0.000000  
W*dep.var.         0.768996        29.359021         0.000000  
 
 
Pooled model with spatially lagged dependent variable and time period fixed effects  
Dependent Variable =         PCP       
R-squared         =    0.7380    
Rbar-squared      =    0.7356    
sigma^2            =    0.0019  
Nobs,Nvar,TNvar    =    556,     3,     6   
log-likelihood     =        907.39443  
# of iterations    =     18    
min and max rho    =   -1.0000,   1.0000  
total time in secs =    0.7180  
time for lndet     =    0.4530  
time for t-stats   =    0.2180  
No lndet approximation used  
*************************************************************** 
Variable        Coefficient  Asymptot t-stat    z-probability  
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IEnv              -0.004570        -1.677202         0.093503  
TxCas             -0.527127        -2.824361         0.004738  
TxCasCat          -0.058582        -4.115965         0.000039  
W*dep.var.         0.807979        32.396320         0.000000  
 
 
Pooled model with spatially lagged dependent variable and spatial fixed effects  
Dependent Variable =         PS        
R-squared         =    0.9873    
Rbar-squared      =    0.9743    
sigma^2            =    0.0001  
Nobs,Nvar,TNvar    =    556,     3,   282   
log-likelihood     =        1662.4404  
# of iterations    =     18    
min and max rho    =   -1.0000,   1.0000  
total time in secs =    0.7340  
time for lndet     =    0.4370  
time for t-stats   =    0.2030  
No lndet approximation used  
*************************************************************** 
Variable        Coefficient  Asymptot t-stat    z-probability  
IEnv               0.007374         2.128663         0.033282  
TxCas             -0.430857        -5.883080         0.000000  
TxCasCat          -0.003573        -0.451545         0.651596  
W*dep.var.         0.897964        60.433870         0.000000  
 
 
Pooled model with spatially lagged dependent variable and time period fixed effects  
Dependent Variable =         PSD       
R-squared         =    0.7572    
Rbar-squared      =    0.7550    
sigma^2            =    0.0045  
Nobs,Nvar,TNvar    =    556,     3,     6   
log-likelihood     =        666.86415  
# of iterations    =     17    
min and max rho    =   -1.0000,   1.0000  
total time in secs =    0.7030  
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time for lndet     =    0.4530  
time for t-stats   =    0.2030  
No lndet approximation used  
*************************************************************** 
Variable        Coefficient  Asymptot t-stat    z-probability  
IEnv               0.013580         3.192985         0.001408  
TxCas              0.899366         3.116369         0.001831  
TxCasCat           0.077348         3.551678         0.000383  
W*dep.var.         0.787980        29.241254         0.000000  
 
 
Pooled model with spatially lagged dependent variable and spatial fixed effects  
Dependent Variable =         CDS       
R-squared         =    0.9626    
Rbar-squared      =    0.9243    
sigma^2            =    0.0000  
Nobs,Nvar,TNvar    =    556,     3,   282   
log-likelihood     =        1957.1198  
# of iterations    =     17    
min and max rho    =   -1.0000,   1.0000  
total time in secs =    0.7340  
time for lndet     =    0.4530  
time for t-stats   =    0.2030  
No lndet approximation used  
*************************************************************** 
Variable        Coefficient  Asymptot t-stat    z-probability  
IEnv               0.003537         1.722174         0.085038  
TxCas              0.113168         2.680323         0.007355  
TxCasCat           0.009838         2.035799         0.041771  
W*dep.var.         0.764999        25.748382         0.000000  
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Comunicação baseada na dissertação elaborada no âmbito do Mestrado em Desenho Urbano (ISCTE), sob 
orientação do Prof. Doutor Rogério Roque Amaro 

 
 

MACAU - A ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO E AS DINÂMICAS DE 
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

 
 
Autor: Susana dos Santos Cabrita Mateus (susanacmateus@gmail.com) 
 

Palavras-Chave: Macau, Desenvolvimento Local, Desenvolvimento Comunitário, Empowerment, 

Economia Social, Associativismo. 

 

RESUMO 

Com esta comunicação pretendíamos verificar a aplicação dos conceitos de desenvolvimento local 
numa sociedade e cultura diversas daquela em que foram desenvolvidos. Pretendíamos perceber de 
que forma o funcionamento da sociedade actual de Macau (com paralelo noutros locais do planeta) 
condiciona o surgimento de iniciativas de carácter local e o processo de empowerment da população, 
construindo assim algumas pistas para a compreensão destas problemáticas num âmbito mais 
alargado - de que factores dependerá a construção de processos de desenvolvimento local na 
sociedade chinesa - e não só - tendo em conta o exemplo particular de Macau? Concluímos que o 
défice democrático no funcionamento do Estado, a sua acção centralizadora, a atitude paternalista dos 
dirigentes das associações, a existência de uma cultura de subserviência, etc., levam a que não seja 
possível desenvolver novos mecanismos de governância e a que as organizações de Economia Social 
tenham em Macau um funcionamento um pouco sui generis, o que condiciona o processo de 
empowerment das populações e impede o surgimento de iniciativas de desenvolvimento local, muito 
embora haja um tímido processo de self-empowerment em curso.  
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SNAPSHOT DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU 
A compreensão da situação actual de Macau pressupõe o entendimento sobre o que tem sido 

a sua evolução recente, muito particularmente após a transição da Administração do Território para a 
República Popular da China (RPC) no dia 20 de Dezembro de 1999, data em que foi criada a Região 
Administrativa Especial de Macau (RAEM). O diploma constitucional corresponde à Lei Básica, 
segundo a qual a RAEM está autorizada pela Assembleia Popular Nacional da RPC a “exercer um alto 
grau de autonomia [que exclui assuntos de defesa] e a gozar de poderes executivo, legislativo e judicial 
independentes, incluindo o de julgamento em última instância” (Art.º 2º), sendo que à RAEM “não se 
aplicam o sistema e as políticas socialistas, mantendo-se inalterados durante cinquenta anos o sistema 
capitalista e a maneira de viver anteriormente existentes” (Art.º 5º). 

Ainda que tenha sido a administração portuguesa a iniciar um processo de investimento público 
em Macau para preparação da transição da Administração, a par da localização dos códigos legais, foi 
com a passagem para a RPC que se operaram as maiores transformações, e muito concretamente a 
partir de 31 de Dezembro de 2001 com fim do contrato de concessão de jogo que havia sido assinado 
com a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, cessando assim a situação de monopólio criada 
em 1962. 

A liberalização do sector do jogo (que compreende jogos de casino, corridas de cavalos e 
corridas de galgos) foi consagrada na Lei n.º 16/2001, aprovada a 30 de Agosto pela Assembleia 
Legislativa, que previa a atribuição de três licenças para operação de casinos (número que passaria a 
seis, com a inscrição de três sub-concessões) e o aumento da tributação directa das receitas dos 
casinos de 31.8% para 35%. As licenças foram atribuídas por um período de 20 anos, prorrogável por 
períodos de cinco, a concessionárias locais e estrangeiras (desde que estas estabelecessem 
sociedades anónimas com o fim de operarem casinos). 

“O jogo é a actividade económica mais importante do Território” (Instituto do Oriente, 2004, p. 
57), como facilmente se percebe uma vez que tem um peso de, sensivelmente, 35% na formação do 
PIB, percentagem que tem variado no passado em função do crescimento do jogo na Internet, ou como 
consequência da passagem da administração de Macau para a RPC. O sector “encerrou o ano de 
2006 com receitas brutas de 5700 milhões de euros, um aumento de 23% em relação a 2005”, e 
rematou o primeiro semestre de 2007 com um acréscimo de 46.3% nas receitas face ao mesmo 
período de 2006 (mais 41.6% do que o lucro registado em Las Vegas). De acordo com os dados 
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publicados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o Jogo é, de facto, a principal 
componente das receitas do Estado. Entre 1998 e 2005, as receitas de concessão de exclusivos 
relativas ao jogo passaram de 5.117.670 mMOP (48.9% das receitas do Estado) para 17.318.564 
mMOP (76.1% do valor total de receitas do Estado).  

Em Agosto de 2007, estavam em funcionamento 26 casinos e estava prevista a abertura de 
mais seis. Os dados publicados pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (1-02-2007) 
indicam que a receita bruta de todos os tipos de jogo passou de 19.541 milhões de patacas, em 2001, 
para 55.884 milhões de patacas em 2006 (um aumento de 185%), sendo que os jogos de fortuna e 
azar (casinos) representam 98% do total de receitas de 2006. De um total de 339 mesas de jogo e 808 
máquinas, em 2001, passou-se para uma oferta de 2762 mesas e 6546 “slot machines”, em 2006. 

O turismo não fica, obviamente, 
indiferente à dinâmica do jogo. “O actual figurino 
da concessão de jogos tem gerado um forte 
impulso em segmentos de comércio e serviços e 
tem contribuído para um aumento exponencial 
dos fluxos de turismo regional” (Instituto do 
Oriente, 2004, p. 16). Em 2006 entraram em 
Macau 21.998.112 visitantes (mais 17.6% do 
que em 2005), mas em 2007 foram 
ultrapassadas as estimativas mais optimistas 
dos organismos oficiais – Macau recebeu 
27.003.370 de visitantes (mais 22.8% do que no 
ano anterior). 

Os números são claros. Nos últimos anos a RAEM registou níveis de crescimento económico 
invejáveis – entre 1999 e 2005, o PIB da RAEM cresceu 96%, a taxa de desemprego diminuiu dois 
pontos percentuais (situando-se nos 4.1%), a mediana do rendimento aumentou. Parece plausível 
admitir que o nível de vida global da população chinesa melhorou com a passagem da Administração 
para a RPC. Teoricamente, diminuiu a distância entre a população e a Administração, o acesso à 
informação é mais fácil, fala-se a mesma língua, os salários médios estão mais altos. Pode então falar-
se em desenvolvimento? Para onde caminha a RAEM?  

Figura 21: Evolução do n.º de visitantes, 1998-2007 
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Fonte: Estatísticas do Turismo, 1998 a 2007, DSEC. 
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Vale a pena recordar que o desenvolvimento tem que ser definido, não apenas em termos 
quantitativos de crescimento económico, mas também em termos qualitativos e estruturais, 
considerando mudanças na qualidade do emprego, padrões de migração, níveis de qualificação, 
existência de mecanismos de resolução de conflitos sociais e de estruturas de participação, 
mudanças na qualidade ambiental, etc.. (adaptado de Stöhr, 1990, p.31). Como se distribui o 
rendimento em Macau? Como evoluíram as condições de trabalho e os níveis de qualificação? Que 
impacte tem o modelo de desenvolvimento no ambiente e na qualidade de vida das pessoas? Que 
papel cabe aos cidadãos de Macau na definição do seu futuro?  

Em traços gerais, sabemos que 56% da população recenseada em 2001 tinha nascido fora da 
RAEM e que destes, 17% residia em Macau há menos de cinco anos. Simultaneamente, todos os anos 
entram milhares de pessoas no Território em busca de melhores condições de vida e de trabalho, 
engrossando os estratos de população activa - em 2006, residiam 502.000 pessoas em Macau, um 
território com apenas 28 Km2. A semana de trabalho era muito longa (mais de 60 horas) para 16% da 
população activa empregada e 38% trabalhava entre 45 e 49 horas semanais. Apesar do esforço, 50% 
dos trabalhadores recebia entre 194 e 584 euros e 8% não ganhava mais do que 194 euros mensais. 

Contudo, e ainda que se tenha registado um aumento relativamente significativo da Mediana 
Global do Rendimento (17%, entre 1999 e 2005), o que é facto é a inflação tem vindo a escalar - no 
primeiro trimestre de 2008 cifrou-se nos 9.9% (inclusive foi atribuído um subsídio pelo Executivo de 
Macau aos residentes no Território para combater os efeitos da inflação), situação que tem tido 
repercussões sérias quer para as classes mais desfavorecidas, quer para a classe média, antes 
remediada, de funcionários públicos, por exemplo, que se vêm agora incapazes de dar resposta ao 
aumento de preços no mercado imobiliário, por exemplo. Multiplicam-se os pedidos de habitação 
económica, mas também as vozes que exigem uma política de habitação anti-especulativa. 

Dos cerca de 10.000 desempregados identificados em 2005, 85.5% procuravam novo 
emprego. Destes, 35.4% haviam completado apenas o ensino primário e 56% tinham mais de 40 anos 
de idade. Ainda que os empreendimentos turísticos e hoteleiros, bem como os casinos, tenham 
absorvido uma parcela muito importante da mão-de-obra industrial, é vital que “as políticas de criação 
de emprego se mantenham na mais alta prioridade das estratégias governativas” (Instituto do Oriente, 
2004, p. 82).  

Não existem mecanismos políticos democráticos, nem processos que facilitem a participação 
da população na tomada de decisão de medidas que a influenciam directamente. O Estado limita-se, 
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na generalidade, a informar. Raramente são promovidos processos de auscultação da população e 
quando tal acontece, é difícil perceber que peso tem a opinião dos cidadãos na decisão tomada12.  

As relações de trabalho são reguladas por um diploma profundamente ultrapassado (situação 
que a proposta de revisão em análise não resolve) e penalizador dos trabalhadores. Sem um quadro 
mínimo de direitos e garantias, sem lei sindical, sem salário mínimo, as violações aos direitos dos 
trabalhadores são correntes, as condições de trabalho precárias e o recurso a imigrantes ilegais mal 
pagos cada vez mais comum13. 

Por outro lado, o regime de segurança social prima por pensões com prestações baixas que 
não garantem condições de sobrevivência dignas aos seus beneficiários. 

A formação dos trabalhadores parece ser uma das preocupações do Executivo uma vez que, 
ano após ano, surgem vertidas nas Linhas de Acção Governativa (LAG, 2001 a 2007). O Chefe do 
Executivo aponta como prioridade desenvolver acções de formação para a população e gerir com 
sensibilidade a entrada de mão-de-obra no Território, identificando como debilidade o facto da 
qualidade das mais-valias humanas da RAEM não corresponder às necessidades de desenvolvimento 
da sociedade, o que “irá colocar Macau num estado de grande vulnerabilidade”. Mais, o sistema de 
ensino tem merecido a atenção do Executivo, que diz ser necessário “ajustar os métodos de ensino, 
incentivando a criatividade e pensamento inovador” , “reequacionar os modelos de ensino, promovendo 
métodos que ajudem à formação de capacidade de raciocínio, […] combater as razões do abandono 
escolar”, contrariar o domínio insuficiente de línguas estrangeiras que é apontado como “o elo fraco da 
[…] estratégia de progresso social”, etc..14 Apesar de se verificarem tímidas melhorias ao nível da 
qualificação da população, a situação é preocupante também pela fraca qualidade do ensino, 

                                                 
12 Veja-se o exemplo do projecto de metro ligeiro que foi apresentado à população na sua versão final, 

desconsiderando as reacções negativas ao seu traçado e as sugestões feitas pela população da zona Norte da 
península de Macau – particularmente no caso de áreas como a Ilha Verde ou Lam Mau, duas das mais 
densamente povoadas, e desconsideradas pelo projecto – no processo de auscultação da população ainda em 
curso na altura. 

13 O Presidente da União de Trabalhadores de Macau alertava para estimativas da sua associação e de outras 
congéneres, segundo as quais o número de trabalhadores ilegais em Macau ronda as cinquenta a setenta mil 
pessoas. A situação destes trabalhadores é preocupante uma vez que “são explorados por patrões e redes de 
emigração ilegal, ganhando salários baixíssimos e alimentando uma profícua lista de ilegalidades, para além de 
constituírem um factor de concorrência desleal”. Os donos dos empreendimentos, por seu turno, fecham os 
olhos, porque estes trabalhadores são o garante de que conseguem inaugurar os projectos a tempo («Hoje 
Macau», 13-04-2007). 

14 Os casinos têm tido alguma dificuldade em contratar mão-de-obra qualificada que responda às suas 
necessidades. Por exemplo, o Venetian Macau (inaugurado na segunda metade de 2007) tem algumas ofertas de 
emprego por preencher há mais de um ano (job list, consultada em www.venetianmacau.com, em Junho de 
2007). 
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reconhecida pelo Executivo como vimos, e pelo abandono escolar, uma vez que muitos jovens não 
completam o ensino secundário geral, atraídos pelas remunerações pagas pelos casinos. 

Boaventura Sousa Santos (Santos et al., 1998) afirma que, do ponto de vista económico, 
Macau é, basicamente, uma “economia de casino”15, o que levanta sérias preocupações ao nível da 
solidez e funcionamento da estrutura económica (fortemente especializada e, portanto, mais vulnerável 
ao possível surgimento de concorrência noutros países asiáticos), pelas dificuldades geradas com o 
desenvolvimento de projectos na já densa área de Macau, mas também no que se refere segurança e 
ao equilíbrio social (além do crime organizado, são cada vez mais frequentes os problemas de jogo 
compulsivo registados pelos três centros de apoio existentes). 

No que diz respeito à actividade industrial, a RAEM mantém a sua estrutura de produção 
associada a sectores de produção desvalorizados ao nível da economia mundial (é o caso do têxtil e 
do vestuário), e não soube ainda melhorar a sua especialização produtiva (através de produções com 
maior incorporação tecnológica).  

Simultaneamente, o padrão de desenvolvimento económico tem-se traduzido no aumento das 
desigualdades sociais e num crescimento especulativo e desordenado. O colossal aumento 
populacional (107%, entre 1981 e 2006) gerou uma pressão maior sobre os equipamentos e 
infraestruturas urbanas, deteriorando a qualidade de vida. Apesar de não existir um plano formal e uma 
estratégia estruturada tendentes à melhoria da qualidade de vida, em 2002 o Chefe do Executivo 
comprometia-se a combater a poluição atmosférica e sonora e a promover a limpeza da cidade. Nas 
LAG de 2004 era dada a garantia de que o Executivo iria “intensificar os trabalhos de planeamento 
urbano […], aperfeiçoar as infraestruturas e instalações complementares nos novos bairros e incluir na 
sua agenda o plano de reconstrução dos bairros antigos”. A construção em altura, a reclamação de 
                                                 

15 Com um carácter quase infinito do consumo de jogo, este tipo de economia tende a produzir lucros 
especulativos, assumindo, tendencialmente, um papel cada vez mais importante. Nesta perspectiva, o capital nela 
investido tende a ter um acesso privilegiado aos recursos políticos e administrativos do Estado, aumentando o 
seu poder político e social. Ora, em virtude da elevada rentabilidade do capital investido, é renhida a 
concorrência pelo licenciamento da exploração e/ou pelo seu controle, tornando vital a necessidade de vigilância 
da sua segurança quando obtidos. “Tanto a concorrência como a vigilância não são em geral possíveis sem o 
recurso a meios ilegais. Por isso, as economias de casino convivem sempre com o crime organizado”, que 
constitui, na prática, uma ordem jurídica paralela que actua à margem do direito oficial e quase sempre 
impunemente, pelas infiltrações que mantém no aparelho do Estado. Finalmente, a economia de casino é 
caracterizada por uma grande circulação turística (com períodos de estadia curtos) – no caso de Macau, são 
habituais as “migrações pendulares” de fim-de-semana dos chineses de Hong Kong, que em Macau usam um 
sistema de cama quente que permite descansar o mínimo para jogar durante mais tempo (Santos et al., 1998, p. 
153). Uma nota final para destacar que os dados do Ministério Público divulgados a 14 de Agosto de 2007, 
apontam para um aumento dos crimes penais, da criminalidade juvenil, da económica e dos crimes ligados a 
seitas. 
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terras e os elevados níveis de ocupação (em 2001, a densidade populacional na RAEM era de 16.870 
hab./Km2, valor que atingia os 45.723 hab./Km2 na muito povoada península de Macau, um dos mais 
altos ao nível mundial), têm levado a que a imagem da cidade se altere e a que alguns espaços nobres 
fiquem “afogados” entre as novas construções, com volumetrias e cérceas muito distintas. A forma 
rápida e pouco articulada com que os novos projectos têm sido implementados, tem contribuído para o 
enfraquecimento de noções como património, comunidade e localidade, para a diminuição dos 
sentimentos de pertença e para a depreciação da qualidade de vida. 

Todas estas debilidades e a forte especialização da economia da RAEM, dependente não da 
sua própria capacidade de produção e inovação, mas do desempenho de outras economias asiáticas, 
condicionam a resiliência da estrutura económica aos desafios que lhe são colocados pelos sistema 
económico global, colocando-a numa posição de alguma fragilidade (Cui Guanjie,1994) 

O desenvolvimento económico e social é um processo complexo e dinâmico, em que os 
factores que o apoiam e motivam estão em constante transformação. Quando esta transformação é 
contraditória e desconexa surgem novos problemas sociais e novas carências, que penalizam 
principalmente os grupos sociais mais carenciados e fazem prever o surgimento de novos tipos de 
procura sócio-jurídica. Para os satisfazer é necessário criar novas instituições vocacionadas para uma 
actuação inovadora ou transformar as instituições tradicionais (Santos et al., 1998, p. 216).  

TRAÇOS DA SOCIEDADE CHINESA. ORIGEM E DINÂMICA DAS ASSOCIAÇÕES 
A China é um país imenso e de uma diversidade impressionante, patente não só nas 

paisagens, mas principalmente na existência de 56 grupos étnicos e de 200 dialectos ainda em 
utilização. Apesar desta diversidade, existe um nível de unidade admirável que se deve à 
predominância de um grupo étnico – os Han – que constitui 90% da população, ao facto dos 200 
dialectos terem apenas uma única forma escrita e, principalmente, devido a uma longa tradição 
confucionista que tem governado a nação chinesa quase continuamente ao longo da História (Chen, 
2001, p.3), existindo há mais de 2500 anos.  

O confucionismo regula todas as relações sociais, desde as familiares às sociais (Chen, 2001, 
pp.3-4), tendo como principais contributos no formar da psicologia social chinesa: (i) o homem existe 
através das suas relações com os outros e é definido por elas; (ii) estas relações são estruturadas 
hierarquicamente; (iii) a ordem social é alcançada quando cada parte interessada cumpre os requisitos 
do papel que desempenha (Bond, 1989, p.216). Ao contrário das sociedades ocidentais, a 
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confucionista é composta não por “indivíduos”, mas pelas interdependências e relações que estes 
estabelecem entre si. O pensamento confuciano atribui um papel social a todas as pessoas e assume o 
indivíduo como um elo numa rede social, estabilizado e cimentado num princípio de compaixão filial 
(Chen, 2001, p.21). De acordo com Blackman (1997, p.4) a sociedade chinesa é baseada em 
desigualdades e numa competição feroz entre os diferentes grupos. Com efeito, a organização social 
quer na China, quer na diáspora, é caracterizada pela pertença a grupos exclusivos. O uso de dialectos 
é fundamental a esta pertença, uma vez que identifica naturais da mesma cidade ou aldeia. À parte dos 
grupos de dialecto, há muitos outros “clubes” exclusivos como lao tongxue (associações de alunos) ou 
grupos de beneficência. Os grupos formados a partir da cidade natal ou do dialecto falado constituem a 
base das redes comerciais, por exemplo.  

No mundo chinês, são as relações entre os indivíduos, e não a Lei, que promovem a 
segurança das pessoas (Blackman, 1997, p.10). Ao invés de esperar que as regras e a Lei sejam 
aplicadas de forma igual para todos, na China deve esperar-se que o poder individual se sobreponha 
às regras e aos regulamentos. Por outro lado, a lealdade do grupo é considerada extremamente 
importante. Neste contexto, um forte respeito pela hierarquia fortalece a reputação de um indivíduo na 
China, isto é, o respeito que os outros lhe têm – a face. Na China as pessoas devem dirigir-se de forma 
adequada aos outros em função do seu nível, mostrando respeito aos cidadãos mais velhos e àqueles 
que se encontram em posição de chefia. 

Guanxi significa literalmente “uma relação” entre objectos, forças ou pessoas. Quando a 
expressão é usada para descrever uma relação entre pessoas pode ser aplicada a uma relação 
conjugal, a uma relação de amizade ou a relações sociais. Guanxi refere-se, assim, a conexões que 
são definidas por reciprocidade e obrigação mútua (Chen, 2001, p.46). “Guanxixue [o estudo das 
interligações ou a arte de guanxi] is doing favors for people. Everyone uses their guanxi network. You 

ask a friend for a favour, if he can’t do it, he asks someone else. In this way the lower strata can 

connect up with the higher levels” (Mei-Hui Yang, 1994, p.4). No fundo trata-se de uma cadeia de 
favores. Uns prestam favores aos outros sabendo que estes lhos ficam a dever e que um dia lhos irão 
pagar. Guanxixue envolve a troca de presentes, favores e banquetes; envolve o cultivo de relações 
pessoais e redes de dependência mútua; envolve a criação de relações de obrigação e dívida. Esta 
concepção é partilhada por todos os chineses, na RPC, em Taiwan e em países estrangeiros (Mei-Hui 
Yang, 1994, p.6). 
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Ming-Jer Chen (2001, pp.47-49) aponta três tipos de guanxi: (1) jiaren – diz respeito às 
relações mais próximas o que, no contexto social chinês, se refere às relações no interior da família 
alargada (inclui pessoas com ou sem “ligações de sangue”, desde que sejam entendidas como família). 
(2) shuren – envolve as pessoas que não fazem parte da família alargada, mas com as quais existe 
uma relação muito próxima. No contexto chinês pode ser 
alguém da mesma aldeia, um antigo colega de escola, um 
parceiro de associação, um amigo de amigos, etc.. (3) 
shengren – corresponde aos estranhos. Na perspectiva 
chinesa, uma vez que pouco se sabe relativamente a 
pessoas que se acabaram de conhecer, não é possível 
aferir se são pessoas dignas de confiança, razão pela qual 
são habitualmente olhadas com uma certa suspeição. A 
figura apresentada esquematiza o funcionamento das 
redes de guanxi. Os círculos concêntricos representam 
hierarquicamente a família imediata, a família alargada e 
amigos próximos e as relações exteriores à família. Os círculos ténues representados ao redor dos 
primeiros representam as conexões que permitem a terceiros o acesso aos níveis mais íntimos de 
guanxi.   Qualquer pessoa ocupa na sociedade chinesa um determinado nível de guanxi, dependendo 
da forma como se relaciona com uma determinada rede, podendo, no entanto, relacionar-se com 
outras redes ou níveis. 

ASSOCIATIVISMO EM MACAU 
São precisamente estes princípios que norteiam o aparecimento e o funcionamento dos 

organismos associativos em Macau, e é deles também que resulta a sua importância. Com excepção 
de algumas associações mais recentes, ou de centros de apoio dimanados de um processo de 
desconcentração das funções do Estado, a maior parte das associações em Macau é resultado de uma 
longa tradição confucionista que privilegia o grupo e as relações de interdependência entre as pessoas, 
constituindo organizações fechadas e pouco permeáveis, que funcionam segundo lógicas internas 
próprias, num forte respeito pela hierarquia e pelas decisões tomadas pelo grupo. 

Em entrevista ao Sr. Liu Moe Jiap (21-06-2007) foi possível perceber que, na sua grande 
maioria, as associações em Macau foram fundadas por grupos de pessoas com alguma coisa em 

Figura 22: Redes de interligação - Guanxi   

 
Fonte: Chen, 2001, pp.48-49. 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local 

4 a 6 de Julho de 2008 
 

 

 79

comum e para servir um grupo restrito de indivíduos. Existem inúmeras associações apoiadas no 
dialecto falado ou na proveniência das pessoas. Outra situação relativamente comum corresponde à 
criação de associações chapéu - por exemplo uma grande Associação Geral das Pessoas Naturais de 

determinada província que agrega as associações individuais das cidades dessa província. Uma 
pessoa pode pertencer a diversas associações ao mesmo tempo em função dos seus interesses 
particulares o que permite construir interligações e pontes entre as diversas associações – a base do 
guanxixue. Da mesma forma, o Dr. Rui Rocha (Administrador-delegado da Fundação Oriente em 
Macau, entrevistado a 18-06-2007) destacava que “a comunidade chinesa funciona em círculos 
concêntricos onde os indivíduos e grupos se movimentam exercendo a sua influência. As associações 
são a formalização deste sistema. Os círculos tocam-se e relacionam-se entre si, na medida em que 
uma pessoa pertencente a uma associação (Associação das Pessoas com apelido Leong) pode 
pertencer a outra(s) (Associação dos indivíduos que fazem ginástica no jardim X, ou Associação dos 

funcionários públicos, etc..)”. 
Boaventura Sousa Santos e Conceição Gomes dizem-nos que “o associativismo em Macau é, 

acima de tudo, um produto da sociedade chinesa e o seu desenvolvimento esteve sempre 
condicionado pelo modo como, em diferentes períodos, a sociedade chinesa se sentiu atingida por 
acontecimentos políticos” (Santos et al., 1998, p. 419). Interessa, pois, perceber que evolução teve o 
associativismo no Território. 

Contextualização histórica e evolução recente 
De acordo com o Dr. António Ng Kuok Cheong (entrevista que serve de apoio a esta 

contextualização histórica, 26-6-2007) é principalmente a partir da década de 40 do século XX, em 
resultado do forte surto de imigração (Macau foi território neutro durante a Segunda Grande Guerra, 
seguindo a posição portuguesa, e por isso “porto de abrigo” para milhares de pessoas), que surgem as 
primeiras associações em Macau, fundadas com base em grupos familiares ou em afinidades 
geográficas, uma vez que é precisamente nestes contextos que as pessoas procuram apoio primário e 
porque o estabelecimento de grupos facilita a criação de redes sociais e comerciais. 

As associações tinham dois tipos de influência – Kuomintang ou Partido Comunista Chinês, 
organizações que, na altura, apoiavam a sua instituição. O apoio prestado pelas organizações 
associativas ia desde ajuda social, à regularização de documentos, ou à defesa de interesses junto da 
Administração Portuguesa, etc.. Em 1967, as associações com ligação ao Kuomintang desapareceram 
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em resultado das perseguições encetadas aos seus líderes que acabariam capturados ou refugiados 
em Hong Kong ou Taiwan. Nesta altura, as associações passam a apoiar a nova China e diversificam a 
sua acção – surgem associações para apoio específico à juventude, para defesa dos interesses 
profissionais e comerciais e, mais tarde, as kaifong. 

Até 1979, as organizações eram manifestamente contra a Administração Portuguesa, mas a 
partir desse ano a República Popular da China inicia uma reforma económica liderada por Deng 
Xiaoping, baseada numa nova política de “porta aberta”. O impulso de ligação económica ao mundo 
dita mudanças também em Macau, onde passa a haver uma atitude de cooperação com a 
Administração Portuguesa. A situação de atrito entre as associações locais e a Administração é 
pacificada e as associações passam a usufruir de apoio financeiro, situação que se mantém até hoje. 

Grosso modo, pode dizer-se que entre os anos 40 e a década de 80 do século XX os 
imigrantes se fixavam em Macau principalmente por razões políticas. Traziam toda a família e tinham 
laços comunitários mais fortes. Associavam-se em organizações laborais, de mulheres, de 
conterrâneos ou nas kaifong (associações de moradores). De raiz tradicional, estas organizações 
conseguiam mobilizar mais a população em torno das suas actividades e das necessidades do seu 
grupo de associados. 

A década de 80 é marcada por uma nova fase económica em Macau: assiste-se ao 
desenvolvimento da indústria na zona Norte da península e ao crescimento do sector do jogo na zona 
Sul. O sector do jogo desenvolve-se muito com a afluência significativa de turistas de Hong Kong, 
possibilitada pelas melhores condições económicas desta população, que lhes permitiam visitas 
regulares aos casinos de Macau. Com efeito, neste período Macau entra, ainda que com menor 
importância relativamente aos restantes, numa frente económica liderada por Hong Kong, Singapura e 
Taiwan. Macau lucra especificamente com o facto de não ser abrangido pelas quotas de exportação de 
têxteis impostas a outros países e com o desenvolvimento económico de Hong Kong.  

As alterações políticas ocorridas no final da década de 80 conduziram a modificações sérias no 
sistema económico mundial, implicando um recuo das economias de Hong Kong, Singapura e Taiwan e 
levando a uma necessidade de ajustamento das suas estratégias económicas. Hong Kong acabaria por 
se assumir como grande praça financeira. Já Macau manter-se-ia numa situação de estagnação e 
expectativa, ainda sob administração portuguesa, mas já a aguardar a devolução à RPC. 
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A fase de transição iniciada com a assinatura da Declaração Conjunta Luso-Chinesa (1987) 
levou à multiplicação de organizações e associações cívicas, com um crescente desenvolvimento da 
dinâmica interna, de carácter corporativo, mutualista e cultural (Instituto do Oriente, 2004, p.12). 

A partir de 1999, a RPC procura promover condições que permitam impulsionar novamente a 
economia de Macau, tirando daí proveito. Os sectores do jogo e do turismo tornam-se as pedras 
basilares da estrutura económica da RAEM e a indústria da manufactura perde terreno gradualmente, 
até se tornar quase residual com o fim das quotas de exportação de têxteis impostas à China (situação 
que deixou de beneficiar Macau que não era alvo destas quotas). De 7.500 visitantes em 1999, Macau 
passa a receber 27 milhões de turistas em 2007. 

Na nova cidade pós-industrializada, os imigrantes da manufactura, agora com 45-55 anos, não 
encontram lugar, engrossando as listas de desempregados. Tal como os novos imigrantes, que 
chegam a Macau por razões meramente económicas, estes cidadãos têm com as associações uma 
relação bem mais funcional e prática – procuram apoio na resolução de problemas laborais e de 
diferendos com as suas entidades patronais e na defesa dos seus direitos. Procurando responder a 
estes novos tipos de procura, as novas associações têm uma atitude diferente – são mais 
reivindicativas. Em consequência, há uma clivagem muito significativa entre as associações tradicionais 
e as organizações mais recentes – as primeiras condenam a acção política das novas organizações16e 
servem famílias e comunidades; as segundas respondem à nova imigração e a um novo leque de 
problemas sociais; as primeiras identificam-se com o princípio “Amar a Pátria, Amar Macau”; as 
segundas surgem associadas a deputados eleitos por sufrágio directo ou a elementos mais 
contestatários das políticas do Governo de Macau; as primeiras continuam a dar resposta a uma 
procura sócio-jurídica social e assistencial ainda um pouco alimentada pelo distanciamento das 
estruturas estatais relativamente à população; as segundas respondem a uma nova procura – a defesa 
dos direitos dos cidadãos, a protecção do património e da qualidade de vida,  etc. – motivada pelas 
políticas governamentais ou pela sua ausência. 

Note-se contudo que as associações tradicionais mantêm a sua importância junto da 
população. Dos deputados eleitos por sufrágio directo, Leong Heng Teng é representante da 
Associação Geral das Associações de Moradores (as kaifong), Kwan Tsui Hang e Leong Iok Wa 
pertencem à Associação Geral dos Operários de Macau e Iong Weng Ian pertence em simultâneo a 
                                                 

16 Por exemplo, condenam o papel desempenhado pelas novas associações na mobilização da população em acontecimentos como a manifestação do 1º de Maio 

de 2007, em Macau («Hoje Macau», 2 e 3 de Maio de 2007). 
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uma associação pró-democrática moderada (Associação das Senhoras Democráticas de Macau) e a 
uma das associações de beneficência com maior tradição e influência no Território - a Tong Sin Tong -, 
todas associações tradicionais. Por outro lado, dos outros três deputados, dois pertencem à 
Associação Novo Macau Democrático (Ng Kuok Cheong e Au Kam San, ambos eleitos já por diversos 
mandatos) e o outro à Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (Dr. José Pereira 
Coutinho). Com excepção da Associação Novo Macau Democrático que é, obviamente, uma 
organização política, nas restantes o facto dos seus dirigentes desempenharem também cargos 
políticos pode contribuir para o condicionar da sua acção e comprometer a independência das 
associações. 

Sem estruturas democráticas de base que permitam aos cidadãos da RAEM exercer, de forma 
plena, a sua cidadania e individualmente fazer valer as suas opiniões e direitos, as associações da 
RAEM, tradicionais ou de formação recente, parecem, contudo, ter um papel fundamental no caminho 
para o empowerment da população, deixada à margem pelo modelo de crescimento económico ou 
fragilizada por situações de trabalho precário.  

Breve caracterização do Associativismo em Macau 
“As formas de organização comunitária são extremamente diversificadas, tão diversificadas 

quanto os tipos de acção colectiva. Podem ser amplas ou restritas, funcionalmente específicas ou 
gerais, efémeras ou duradouras, abertas ou fechadas, legais ou ilegais, formais ou informais, etc. […] A 
acção comunitária pode ter lugar a um nível de quase total informalidade (por exemplo, se resulta de 
relações de vizinhança, de amizade ou se desenrola no seio familiar)” (Santos et al., 1998, p. 406). É 
este tipo de acção comunitária, a informal, que em Macau é mais comum, particularmente em áreas de 
maior estabilidade residencial, onde são mais duradouras as relações sociais de vizinhança (por vezes 
tecidas antes da vinda para Macau, cuja formalização é feita através das organizações de 
conterrâneos). O associativismo comunitário organizado do ponto de vista formal pertence a um 
conjunto mais amplo e diversificado de acção comunitária. 

A implantação do recreativismo cultural e da assistência social no movimento associativo é 
indicadora de que boa parte da procura sócio-jurídica no domínio da cultura, da educação, dos tempos 
livres, da assistência e da acção social é orientada para as associações, encontrando resposta 
adequada. A acção comunitária resulta do inter-conhecimento, da necessidade de ajuda mútua, da 
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identificação cultural, da necessidade de protecção contra o exterior, podendo desenrolar-se de modo 
quase informal. 

De acordo com Boaventura de Sousa Santos e Conceição Gomes, Macau é então 
extremamente rica em acção comunitária informal, sobretudo nas zonas Sul e Centro da península de 
Macau. Na zona Norte o familismo (forma mais tradicional e mais forte de agregação de interesses na 
sociedade chinesa, particularmente importante em momentos de crise ou de desintegração de outros 
meios de acção concertada) tem uma importância especial, resultado de um maior nível de 
desestruturação permanente de outros tipos de acção comunitária. Nesta área, as relações de 
vizinhança são, muitas vezes, anteriores à vinda para Macau ou fruto de características comuns 
(mesma naturalidade, por exemplo), tendo uma relevância acrescida (Santos et al., 1998, pp. 406). 

Em áreas como o ambiente e a qualidade de vida a procura sócio-jurídica é ainda diminuta, 
apesar de, nos últimos anos, terem surgido novas organizações que dão resposta a este tipo de 
procura. Já em domínios como os direitos sociais ou as relações laborais tem-se assistido ao 
aparecimento de diversas organizações profissionais e políticas, bem como ao multiplicar de 
reivindicações por melhorias na lei do trabalho e pela implementação de uma lei sindical, e ao 
multiplicar de protestos públicos e manifestações de rua. Claramente, o papel das associações em 
Macau não se esgota na prestação de serviços sociais e de apoio directo às comunidades. Algumas 
destas organizações assumem-se como associações cívico-políticas, cuja influência e popularidade se 
prendem com a sua acção, é certo, mas também com a ausência de instituições políticas de facto e 
com fenómenos de injustiça social causados pelo rápido crescimento económico. 

Naturalmente, uma vez que se mantém um determinado nível de afastamento entre a 
Administração e a população no que se refere à resposta dada a alguns tipos de procura (entrevista ao 
Dr. Pereira Coutinho), e porque, como se teve oportunidade de referir, a população chinesa resolve, 
preferencialmente, os problemas no seio da sua “família alargada”, é compreensível que “parte da 
procura sócio-jurídica global circule no interior da sociedade-civil e seja captada por instâncias formais 
e informais, legais ou ilegais” com capacidade autónoma de resposta ou servindo de intermediários 
relativamente ao Estado (Santos et al., 1998, pp. 405-406). 

A RAEM conta com perto de sete anos de existência, sendo notória uma evolução positiva ao 
nível da consciência cívica dos cidadãos, patente no aparecimento de inúmeras associações de âmbito 
político, pró-democráticas ou não, de defesa do património construído e cultural, de defesa ambiental e 
até de associações de protecção dos animais, todas elas envolvidas na reivindicação de um melhor 
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quadro de direitos para os habitantes de Macau, de melhorias na sua qualidade de vida e de medidas 
de protecção do seu património histórico e cultural, o que deixa perceber uma maior consciência cívica 
e a constituição de comunidades políticas (Friedmann, 1996) que reclamam a sua inclusão na 
estrutura da sociedade. Mesmo as associações mais tradicionais e conservadoras sentiram 
necessidade de criar estruturas paralelas, promovendo uma maior aproximação a alguns grupos da 
população e adequando o seu discurso, estratégias de adaptação que deixam perceber algumas 
transformações na população-alvo e visam reverter o processo de perda de associados/participantes.   

A lista de Associações fornecida pelos Serviços de Identificação da RAEM permite perceber o 
dinamismo e a riqueza do movimento associativo em Macau, ainda que muitas associações tenham 
sido constituídas sem que nunca tenham sido 
registadas e que a data de registo de muitas 
destas organizações não coincida exactamente 
com o início das suas actividades (é o caso, 
por exemplo, da Associação Geral dos 
Operários de Macau que surge registada em 
1983, mas comemorou o seu 50º aniversário 
em 2000). Por outro lado, a lista não fornece 
informações sobre a extinção das associações. 
De acordo com esta fonte, calcula-se que 
existam perto de 3530 associações, sejam elas 
cívico-políticas, comunitárias ou assistenciais, 
corporativas ou profissionais, culturais ou 
recreativas, religiosas, desportivas, de 
protecção ambiental, ou de outras áreas, por vezes difíceis de classificar.  

Entre 2000 e 2007, foram criadas em média 258 associações/ano. Estimamos que existam 
cerca de 3.000 associações – uma por cada 170 pessoas18. Todavia o avolumar de associações 
parece ter outra explicação, distante do grau de consciência cívica (garantidamente maior) da 
                                                 

17 No âmbito do estudo que serve de base a esta comunicação efectuámos uma periodização do registo das 
associações para isolar fases importantes da história mundial, chinesa e local, por exemplo as duas Grandes 
Guerras, a Revolução Cultural, a assinatura da Declaração Conjunta Luso-Chinesa e a passagem da 
Administração do Território para a RPC. 

18 Fizemos um exercício para aferir as que entretanto teriam sido extintas cuja explanação ultrapassa os 
objectivos desta comunicação. 

Quadro 1: Periodização do registo de associações17 

Períodos 
N.º de associações 

registadas 
Média anual 

(associações/ano) 

1885-1918 11 0,3 

1919-1939 51 2,6 

1940-1945 26 5,2 

1946-1965 76 4,0 

1966-1976 61 6,1 

1977-1987 353 35,3 

1988-1999 1148 104,4 

2000-2007 1804 257,7 

TOTAL 3530 28,9 

Fonte: Listagem de associações, Serviços de Identificação 
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população ou da sua vontade de participar e de se fazer ouvir – a eleição de deputados à Assembleia 
Legislativa por sufrágio indirecto19. 

Não é fácil estabelecer a classificação funcional das associações em Macau, não só pela sua 
diversidade, mas também pela pluralidade da sua acção e pelo facto de serem estruturas muito 
fechadas. A classificação em função da sua actividade principal é claramente um equívoco. 

As associações de moradores (as kaifong) são as instituições tradicionais por excelência, com 
forte ascendente sobre as comunidades que servem, razão pela qual têm sido escolhidas como 
parceiro pelos gabinetes sociais do Estado. Existem 24 associações de moradores, organizadas, desde 
1984, numa estrutura de cúpula, a União Geral das Associações de Moradores de Macau (UGAM), que 
se mantém como uma das mais influentes e interventivas organizações de Macau, com uma 
preponderância política clara. A actividade das kaifong faz-se em três áreas principais de que a mais 
importante é, na actualidade a intervenção social comunitária (centros de dia, centros para jovens, 
escolas, clínicas, jantares, convívios festivos, excursões, organização de funerais, controle de 
incêndios, etc.).  

Também de natureza tradicional, as associações de beneficência (algumas muito influentes), 
as associações de mútuo auxílio, as associações de apelido (destinadas a ajudar os descendentes do 
mesmo antepassado) e as associações de conterrâneos podem igualmente considerar-se 
assistenciais, ainda que constituam ainda a base das redes comerciais (estudámos a Associação Geral 
dos Conterrâneos de Mei Zhou).  

Na generalidade, as organizações chinesas tradicionais têm um sistema de funcionamento 
informal, assente num conjunto de benfeitores e com um corpo dirigente constituído pelos seus 
fundadores e que não é substituído por meio de processos eleitorais. Habitualmente o presidente da 
                                                 

19 A Lei Eleitoral da RAEM (Lei n.º 3/2001) define no seu Art.º 2º que a “capacidade eleitoral” para eleição 
de deputados para a Assembleia Legislativa é atributo das “pessoas singulares, residentes permanentes da Região 
Administrativa Especial de Macau, […] maiores de 18 anos”, no caso das eleições directas, e das “pessoas 
colectivas representativas dos interesses sociais respectivos, que tenham adquirido personalidade jurídica há, 
pelo menos, três anos e estejam registados”. São eleitos por sufrágio indirecto, secreto e periódico, dez 
Deputados em representação dos interesses sociais organizados, divididos em quatro colégios eleitorais. Cada 
associação ou organismo tem direito a um número máximo de onze votos, exercidos por outros tantos votantes 
com capacidade eleitoral activa, escolhidos de entre os membros dos respectivos corpos sociais ou gerentes, em 
exercício à data da marcação das eleições. Desta forma, têm sido criadas inúmeras associações que, não tendo 
actividade, procuram cumprir o estipulado por Lei para poderem participar nas eleições indirectas. Quantas mais 
associações forem controladas pelos grupos políticos, através da sua criação, de redes de influência ou de apoio 
financeiro, maiores as probabilidades de eleger um deputado. Com doze deputados eleitos por sufrágio directo e 
sete nomeados pelo Chefe do Executivo, o garantir de que a maioria dos dez deputados eleitos por sufrágio 
indirecto fica mais próxima do modelo de governação, é essencial (entrevistas a Dr. Pereira Coutinho, Dr. Ng 
Kuok Cheong, Dr. Salles Marques). 
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organização é uma pessoa influente e rica que contribui financeiramente e zela pela associação, ainda 
que nem sempre o benfeitor da associação seja o seu presidente. Os benfeitores são pessoas com boa 
posição económica, não raras vezes ligadas a outras organizações (económicas e comerciais, por 
exemplo). Nas kaifong são realizadas eleições regulares de dois em dois, ou três em três anos, ainda 
que isto não signifique uma mudança na direcção. Nas outras associações de cariz tradicional, não 
existem, grosso modo, formas democráticas de eleição.  

A relação entre as associações económicas e as assistenciais é um facto incontornável no 
associativismo em Macau – muitos dos líderes de associações económicas, são-no também em 
assistenciais. Esta situação, em que há um “desdobramento do económico em assistencialismo, é tão 
importante que confere à estrutura de influência social em Macau uma característica especial que 
poderíamos designar de plutocracia paternalista” (Santos et al., 1998, p.416). Com base nas 
entrevistas que realizámos e nas conclusões do estudo que nos serve de base, atrevemo-nos a propor 
que a influência das associações é, essencialmente, função da sua implantação e ascendente junto da 
população, da sua importância junto dos órgãos da administração da RAEM, da sua proximidade à 
República Popular da China ou ao Partido Comunista Chinês e do seu poder económico. 

Aliás, as associações que, dentre as chinesas mais conservadoras e influentes, mantêm uma 
ligação mais forte ao Partido Comunista Chinês ou ao próprio Governo da República Popular da China, 
foram assumidas nos últimos anos como parceiros estratégicos pelo Executivo de Macau, mantendo ou 
alargando a sua influência política. São as associações que obedecem ao princípio “Amar a Pátria, 
Amar Macau”. O Governo assume inclusivamente a importância destas organizações e a sua 
responsabilidade em explicar à população as decisões e projectos pensados pelo Executivo (entrevista 
de Dominic Sio Chi Wai, presidente do Centro de Pesquisa Estratégica para o Desenvolvimento de 
Macau, ao jornal «Hoje Macau» a 27 de Julho de 2006). Há, segundo Santos e Gomes (1998, pp.417-
418), uma aparente correlação entre orientação/colaboração comunista e influência social. 

As associações de matriz portuguesa, atravessam, na generalidade, um problema que se 
coloca na definição do tipo de valências a providenciar e do perfil a assumir (assistencial, cultural, 
recreativo, etc.), mas também ao nível do posicionamento político. As associações de matriz 
portuguesa são estruturas relativamente fechadas e conservadoras, que mantêm a sua direcção 
inalterada (com alguma rotação de cadeiras) há bastante tempo, não sendo visível qualquer tentativa 
de aproximação às camadas mais jovens da comunidade macaense ou portuguesa (alguns recém-
chegados), nem sequer uma adequação do discurso ou do tipo de actividades organizadas. 
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Com os dados disponíveis é praticamente impossível aferir quantas associações políticas 
existem, ainda que grande parte das associações em Macau alinhe numa determinada direcção 
política, o que, aliás, é relativamente fácil de determinar pelos cargos desempenhados pelos seus 
líderes. Na listagem de associações publicada na Imprensa Oficial, estas associações surgem 
classificadas como “Outras” – é o caso da Associação Comunista de Macau, da Associação da Nova 
Era de Macau, do Centro Democrático de Macau ou da Aliança para o Desenvolvimento de Macau. 
Analisámos a Associação Novo Macau Democrático que foi criada em 1992 para concorrer às eleições 
directas e rege-se de acordo com princípios democráticos que quer ver aplicados na RAEM. Apoia o 
trabalho dos dois deputados à Assembleia Legislativa que fazem parte do seu corpo dirigente. 

A consolidação do Território como plataforma de ligação à República Popular da China, 
potenciou o surgimento de inúmeras associações comerciais e de relações exteriores com diversos 
países. O papel assumido especificamente pelo Fórum para a Cooperação Económica e Comercial 

entre a China e os Países de Língua Portuguesa (PLP), contribuiu para o reactivar ou surgir de 
associações amizade Macau-Países Lusófonos, como é o caso da Associação Angola-Macau, que 
inclusivamente alterou os seus estatutos e o seu posicionamento face aos órgãos de governação para 
garantir o seu lugar no processo de afirmação de Macau como plataforma de comunicação entre a 
RPC e os PLP (entrevista à Dr.ª Rita Santos, coordenadora do Fórum para a Cooperação Económica e 

Comercial entre as China e os Países de Língua Portuguesa e ao Dr. Correia da Silva, Presidente da 
referida associação). 

Os dados da Imprensa Oficial listam qualquer coisa como 650 associações desportivas. É 
sabido que muitas já não existem, outras já não estão activas e outras ainda nunca tiveram qualquer 
actividade relacionada com o âmbito com que se inscreveram. “Nalguns casos o objectivo 
expressamente formulado não visa senão esconder o objectivo real e mesmo dar-lhe cobertura legal no 
caso em que as actividades efectivamente prosseguidas para o atingir estão à margem da lei. 
Sabemos, por exemplo, que algumas associações desportivas [particularmente de artes marciais] são a 
fachada legal para a actuação das seitas”, tal como algumas firmas comerciais de importação e 
exportação (Santos et al., 1998, p.414 e p.476). 

As associações profissionais são, essencialmente, produto das duas últimas fases da 
periodização que referimos atrás. Existem em Macau cerca de 120 associações classificadas como 
“Profissionais” e de 160 classificadas como de “Trabalhadores”. 
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Grande parte das associações recorre a subsídios estatais para financiar o seu funcionamento, 
a organização de actividades, a aquisição de equipamentos, a realização de obras, etc.. Para Leong 
Tak Wai, vice-director de uma Associação de Moradores, uma “questão importante é o financiamento 
das associações, demasiado dependentes dos subsídios do Governo” o que o leva a concluir que têm 
que recorrer mais a financiamento próprio “já que o apoio do Governo não é ilimitado” como os obriga 
muitas vezes “a organizar actividades em consonância com os objectivos do Governo” (declarações ao 
jornal «Hoje Macau», 29-1-2007). De facto, sabemos que uma maior dependência no financiamento do 
Estado, conduz as associações a um nível de vulnerabilidade mais alto, reduzindo o seu espaço de 
manobra. Esta questão é muito óbvia em Macau. Nas entrevistas que realizámos, nem todos 
pareceram muito à vontade para partilhar opiniões que considerassem menos “adequadas”. Das nove 
associações que analisámos no âmbito deste estudo, sete recebiam subsídios estatais através da 
Fundação Macau, e uma directamente do gabinete do Chefe do Executivo. 

Para melhor aferir a real importância do associativismo em Macau, para percebermos a forma 
como é percepcionado pela população e para identificarmos algumas das suas principais 
características, decidimos implementar um inquérito, simples, sem perguntas articuladas, e cujo 
propósito era indagar as pessoas residentes em Macau de forma aleatória, ainda que procurando 
garantir a conformidade da amostra. Das 336 pessoas inquiridas, 52% consideram que as associações 
são “Muito importantes” ou “Importantes”, mas só 34% estão efectivamente inscritas em associações. É 
particularmente em áreas como o “bem-estar social, apoio às camadas mais carenciadas da 
população” que os inquiridos atribuem maior relevância às associações, o que, afinal, é compreensível 
tendo em conta as limitações da RAEM em matéria de protecção e segurança social. As gerações mais 
novas reconhecem já importância às associações na “defesa do património, ambiente e qualidade de 
vida”. São as associações comunitárias-assistenciais que reúnem mais associados da nossa amostra – 
39%, sendo que a grande maioria reside nas zonas Norte e Centro da Península, o que é 
compreensível uma vez que é aqui que reside a maior parte da população e é aqui que existem mais 
problemas sociais a justificar uma maior procura sócio-jurídica na área da assistência social. Os 
resultados deixam claro que a procura efectiva fica aquém das 3000 associações contabilizadas, mas, 
por outro lado, comprovam a importância destas instituições para a sociedade de Macau. 
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CONCLUSÃO 
Ainda que existam lógicas comunitárias de desenvolvimento, não nos parece possível falar-se 

em desenvolvimento local ou em desenvolvimento alternativo em Macau, processos que, 
inclusivamente, dependeriam de alterações relativamente a duas questões centrais: a atitude cultural 
de subserviência, que privilegia o funcionamento em círculos fechados onde a lealdade ao grupo e o 
forte respeito pelas hierarquias são norma; e, simultaneamente, a existência de um sistema político-
administrativo que não é baseado numa democracia plena, mas numa rígida cadeia de poder 
associada a um Estado pesado e centralizador que, no limite, “desconcentra” sem nunca 
“descentralizar”. Por outro lado, a existência de um terceiro poder, associado à dimensão oculta de 
Macau e ao funcionamento das seitas (sociedades secretas) inviabiliza o desenvolvimento local. Em 
Macau, as actividades criminosas principais destas organizações ocorrem à volta da economia de 

casino, mas a intervenção das seitas na sociedade abrange outras áreas – imigração ilegal e 
documentos falsos, extorsão ou protecção, cobrança de dívidas, desocupação e despejos, resolução 
de conflitos (direito das seitas), etc. (Santos et al., 1998, pp.480-488). 

Neste sentido, a autonomização das comunidades na resolução dos seus problemas e 
necessidades à custa do seu potencial endógeno e com base numa democracia participativa e 
na aprendizagem social pela experiência, está seriamente comprometida. 

O processo de empowerment político e social deve, segundo Friedmann (1996), reequilibrar a 
estrutura de poder na sociedade, tornando a acção do Estado mais sujeita à prestação de contas 
(“accountability”), aumentando os poderes da sociedade civil na gestão dos seus próprios assuntos e 
tornando o negócio empresarial mais responsável. Ora, em Macau há um longo caminho a percorrer, 
pois nem mesmo o sistema político e governativo está assente em eleições democráticas e universais. 
Na realidade, a acção dos doze deputados à Assembleia Legislativa eleitos por sufrágio directo é 
limitada pelos deputados eleitos por sufrágio indirecto e pelos deputados nomeados pelo Chefe do 
Executivo (entrevista a Ng Kuok Cheong), muito próximos do Governo da RAEM e dos interesses 
económicos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a proposta de Lei Sindical apresentada por José 
Pereira Coutinho (chumbada pela maioria dos deputados que consideraram que não era oportuna e 
que “uma legislação do género só aumentaria os conflitos, abalando a harmonia”, «Hoje Macau», 6-7-
2007). Simultaneamente, os processos de decisão não são transparentes e nem sempre são prestadas 
contas à população sobre matérias que a implicam directamente. Os casos de corrupção provada e as 
acusações de gestão danosa sucedem-se (no primeiro semestre de 2007, foram registados vinte 
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crimes cometidos no exercício de funções públicas, contra seis registados no mesmo período do ano 
anterior, «Hoje Macau», 15-8-2007) 

A sociedade civil em Macau, mesmo materializada em associações (o que, teoricamente, dá 
maior visibilidade aos grupos de interesse), não acede com facilidade aos patamares de decisão e 
não vê que a sua opinião tenha força para mudar o andamento das coisas.  

Concomitantemente, a influência social das associações é, no essencial, função do seu poder 
económico, da sua proximidade à Administração da RAEM e da RPC e do seu ascendente sobre as 
populações, não estando directamente associada a processos de empowerment das comunidades que 
representam, até porque estas não têm grande influência ou participação na gestão das organizações 
associativas a que pertencem. 

Isto não significa que não haja um tímido processo de self-empowerment em curso. 
Algumas organizações comunitárias, com larga tradição e história em Macau, são disto um exemplo, 
mas também o são, talvez até mais, as associações cívicas, as organizações políticas e os movimentos 
populares de protesto que, nos últimos anos, se têm tornado mais frequentes e participados. A 
tentativa que as autoridades levaram a cabo para diminuir o impacte da manifestação do 1º de Maio de 
2007, dividindo os manifestantes em grupos e impedindo a sua passagem pela zona turística da 
cidade, acabou por ter o efeito contrário – as imagens foram transmitidas em diversas televisões 
asiáticas e, posteriormente, em inúmeros canais pelo mundo fora. De facto, ainda que a participação 
da população chinesa em manifestações públicas seja fortemente criticada pelas estruturas de poder, 
quer em Macau, quer na RPC, associações como a Novo Macau Democrático têm sido extremamente 
importantes na mobilização das pessoas em acções de protesto que constituem, afinal, exemplos de 
resistência (Friedmann, 1996) ao modelo económico e que, lentamente, vão tendo o seu impacte no 
nível de empowerment político e social das comunidades, particularmente daquelas que se encontram 
em situação mais frágil. A cultura de subserviência vai dando lugar à reivindicação de melhores 
condições de vida. 

As associações cívicas, por seu turno, têm tido um papel essencial na promoção da 
articulação entre as “valorações sociais” e as “valorações abstractas do mercado” (Friedmann, 
1996, pp.56-57), articulação essa que é vital nesta fase de rápido crescimento económico que tem 
ditado a aprovação e execução de inúmeros projectos imobiliários e turísticos que põem em causa o 
património histórico e cultural, fragilizam a qualidade de vida e dependem da entrada constante de 
novos trabalhadores, em quem é preciso desenvolver sentimentos de pertença. Estas organizações 
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têm a sua acção apoiada em princípios de sustentabilidade e de legado para as gerações vindouras e 
na exigência de melhores condições de vida, sendo, também elas, como referimos, fruto de um 
processo social de empowering (Friedmann, 1996, p.38). 

Um sério entrave ao empowerment das comunidades em Macau e, consequentemente, ao 
surgimento de iniciativas de desenvolvimento local, está, então, relacionado com a atitude de 
subserviência que é traço comum a algumas sociedades asiáticas, mas uma característica ainda 
muito presente na cultura chinesa (ainda que, obviamente, existam situações muito diversas e que se 
tenham registado algumas mudanças), que vai buscar justificação e força à tradição confucionista que 
impõe um respeito pelas hierarquias e cadeias de poder. Como vimos, o ensino também não privilegia 
o raciocino crítico, a criatividade ou o empreendedorismo, o que seria fundamental na medida em que 
as iniciativas de desenvolvimento local são projectos de base territorial que privilegiam a participação e 
dependem da capacidade de mobilização e inovação e da iniciativa das comunidades. A criação de 
soluções inovadoras é essencial ao processo de desenvolvimento local e pressupõe que o ensino 
estimule estas capacidades nas pessoas. O sistema de ensino é, afinal, o ponto de partida do processo 
de empowerment das populações, cultivando dinâmicas de participação, promovendo a cidadania e 
valorizando a capacidade de inovação. A título de exemplo, veja-se que os dois deputados chineses 
eleitos por sufrágio directo que pertencem à New Macau estudaram em Hong Kong. 

Outro dos factores que impede a descolagem de iniciativas de desenvolvimento e de processos 
de empowerment das comunidades e das estruturas por si criadas é o financiamento estatal de que 
grande parte das organizações depende. Não há dúvida de que esta situação cerceia a capacidade e 
o espaço de manobra das instituições e se, por um lado, parece facilitar a sua actividade e contribuir 
para a melhoria da qualidade dos serviços prestados e das valências disponibilizadas, por outro 
constitui um bloqueio a que sejam encontradas outras formas de financiamento e a que sejam 
desenvolvidas estratégias mais sustentadas de gestão dos recursos, condicionando, por fim, a acção 
das instituições, receosas de que a fonte de financiamento deixe de as considerar. 

Neste sentido, se os princípios fundamentais de boa governância incluem o respeito pelos 
direitos humanos, o respeito pela lei, a abertura política, a participação, a tolerância, a confiança, a 
transparência e a capacidade e eficiência administrativa e burocrática, a construção de um sistema de 
governância descentralizada na actualidade será substancialmente difícil em Macau – será muito 
complicado construir novas formas de trabalho entre o sector público, o sector privado e a sociedade 
civil em que todas respeitem o espaço das restantes, em que todas se façam ouvir e em que todas se 
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constituam como parceiros, uma vez que o Estado faz questão de manter a “gerência” dos processos a 
todos os níveis. Finalmente, é necessário progredir em matéria de “cidadania social”, isto é, “na 
conquista de direitos sociais, no domínio das relações de trabalho, da segurança social, da saúde, da 
educação e da habitação” (Santos, 1994, p.210). 

Não há em Macau uma cultura cívica de participação, o que é perceptível na dificuldade em 
conseguir a colaboração das pessoas no inquérito que realizámos, mas também na forma como são 
olhados os indivíduos ou associações que, com maior frequência, fazem ouvir as suas vozes de 
descontentamento, logo acusados de “pôr em causa a harmonia”. 

Macau é, afinal, um dos locais onde a participação da população é encorajada apenas 
como “acto ritual” – o Estado administra de forma centralizadora e fechada, de costas voltadas para 
aqueles que na comunidade política não fazem parte do seu quadro de “eleitos”, e que vê como uma 
ameaça. Há inclusivamente alguma insensibilidade e falta de transparência ao lidar com situações que 
implicam o bem-estar dos cidadãos e o funcionamento das instituições do Estado. A deputada Kwan 
Tsui Hang dirigiu uma interpelação escrita ao Governo em que acusava o Instituto de Promoção do 
Comércio e Investimento de Macau de ocultar informação, ignorando diversos pedidos de 
esclarecimento que havia dirigido a esta instituição, que, em sua opinião, mantém uma atitude 
arrogante, envolta em burocracia, e ignora as funções dos deputados na supervisão do trabalho do 
Executivo («Hoje Macau», 14-8-2007). 

Por estas razões, não se reconhecem em Macau condições que permitam o surgimento de 
iniciativas de desenvolvimento local ou alternativo, nem foi possível encontrar iniciativas que caibam 
neste conceito. 

Contudo, julgamos ajustado afirmar que algumas organizações assistenciais e sociais em 
Macau podem ser enquadradas na Economia Social. Com efeito, ao contrário do que se passa nos 
países ocidentais em que, como resultado da crise de financiamento do Estado-providência, entre 
outras razões, se tem assistido a uma gradual transferência de funções do Estado para instituições 
privadas, em Macau desde sempre as comunidades construíram estruturas assistenciais para 
responder aos seus problemas e necessidades. A origem destas estruturas está associada, 
primariamente, a factores culturais que fazem da sociedade chinesa uma sociedade colectivista, que 
funciona e decide em grupo, segundo lógicas fechadas e familistas. Mas outros factores terão 
contribuído para que, até à actualidade, mantivessem a sua importância junto das populações.  
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Evidentemente em Macau, um território ocupado por uma potência colonial durante 450 anos, a 
sociedade civil estranha20 (Santos, 1994, p.16) teve razões de sobra para se valer a si mesma e para 
investir em estruturas independentes que respondessem de forma cabal e mais efectiva às suas 
necessidades, e de acordo com o seu contexto cultural.  

Finalmente, a manutenção destas organizações na actualidade encontra explicação, não só 
nos aspectos culturais que referimos, mas também no baixo nível de protecção e segurança social 
garantido pelo Estado (vale a pena recordar os resultados do inquérito que realizámos, uma vez que, 
dos indivíduos inscritos em associações, 39% pertencem a associações comunitárias-assistenciais; 
aliás, o “Bem-estar social, apoio às camadas carenciadas da população e idosos” surge em primeiro 
lugar na avaliação feita ao contributo das associações). 

Organizações como as kaifong e as associações de auxílio mútuo, mas também, não raras 
vezes, as associações de conterrâneos e de apelidos, funcionam segundo lógicas de Economia Social, 
ainda que, na generalidade, sejam geridas com base em estruturas permanentes de poder e de forma 
paternalista e autoritária, e não segundo princípios democráticos. Desempenham, contudo, duas das 
três funções definidas por Ferrão (2000, p.22): promovem a coesão social, através da integração na 
comunidade dos novos moradores, particularmente de imigrantes recém-chegados a Macau, apoiando, 
inclusivamente, a sua legalização; e promovem a coesão económica, ao facilitar o acesso, gratuito ou a 
preços reduzidos, a serviços e valências da sua responsabilidade, ao apoiar economicamente 
indivíduos em situação precária ou ao encaminhar as pessoas nos pedidos de apoio que dirigem às 
organizações estatais. Já a terceira função apontada pelo autor, e que corresponde à promoção de 
uma cultura de participação cívica, não é desempenhada pelas kaifong – a atitude paternalista 
assumida quer pelas associações individuais, quer pela estrutura de cúpula que, inclusivamente, é uma 

                                                 
20 As sociedades coloniais, ou de raiz colonial, “caracterizam-se, em geral, por uma grande distância política 
cultural, social e institucional entre o Estado colonial e as sociedades ou comunidades locais” que são, 
usualmente, “multi-étnicas e multiculturais, o que multiplica a distância e a torna mais labiríntica”. Esta situação 
“traduz-se numa profunda desigualdade de poder” e contribui “para que os problemas e as carências das 
populações não sejam susceptíveis de ser formulados numa única forma de procura sócio-jurídica”. Neste 
contexto, a procura que é dirigida ao Estado e à Administração é uma ínfima parte da procura global das 
populações (Sousa et al., 1998, pp. 10-11). Boaventura de Sousa Santos (1994, p.16), na impossibilidade de se 
falar em sociedade civil num contexto como este, distingue sociedade civil íntima (constituída pelos sectores que 
têm acesso quase ilimitado aos recursos políticos e administrativos e que facilmente transformam os seus 
interesses em interesses globais) de sociedade civil estranha (composta pelos estratos dominantes da população, 
cujo acesso aos recursos políticos e administrativos do Estado é escasso e precário e que muitas vezes só é 
permitido com intervenção da sociedade civil íntima, que com ela interage de forma paternalista). 
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organização muito distante das comunidades e bastante próxima dos órgãos governamentais, não 
promove a cidadania e a participação das populações. 

Estas organizações de Economia Social satisfazem, através das diversas valências que 
disponibilizam e dos equipamentos que dirigem (e que vão desde creches, a centros de acolhimento, a 
centros comunitários, passando por lares de idosos ou centros de dia) as necessidades dos diversos 
estratos da população, razão pela qual o Estado as apoia – afinal são infraestruturas já implantadas e 
geridas de forma independente, o que representa um custo menor para o erário público e permite 
“ampliar as condições de resposta a problemas sociais locais” (Oliveira das Neves, 2000, pp.10-11). As 
parcerias assim constituídas, resultam numa economia de recursos e competências (Nunes, 2002, 
p.61).  

Assim sendo, embora actuem junto das comunidades, as associações tradicionais, e muito 
concretamente as kaifong, não chegam a constituir Associações de Desenvolvimento Local, ainda que 
a sua acção integrada com serviços públicos e privados contribua para uma actuação territorial de 
maior alcance e para a ampliação da capacidade de resposta e do poder de intervenção. 

Em suma, o défice democrático das estruturas e funcionamento do Estado, a sua acção 
centralizadora e controladora, a atitude de liderança que é assumida pelas instituições públicas 
(enquanto entidades financiadoras), a atitude paternalista e autoritária dos dirigentes das associações, 
a existência de uma cultura de subserviência e a fortíssima dependência das estruturas associativas 
dos subsídios atribuídos pela Fundação Macau leva a que não seja possível desenvolver novos 
mecanismos de governância, a que as parcerias se constituam incompletas (uma vez que há um 
desequilíbrio de poder que resulta da subordinação das associações às entidades estatais, quando a 
constituição de parcerias assenta exactamente na igualdade entre os parceiros), e a que, em última 
análise, as organizações de economia social tenham em Macau um funcionamento um pouco sui 

generis, o que condiciona e dificulta o processo de empowerment das populações. Que futuro será de 
prever? 

O quadro jurídico-institucional da RAEM foi construído nos últimos anos que antecederam a 
passagem da Administração para a RPC, mas a sua aplicação acarreta um peso acrescido às 
estruturas do Estado (muito dependentes de profissionais portugueses e de importantes e complicados 
processos de tradução – o Direito português assenta no rigor da língua, o que cria dificuldades 
acrescidas na sua transposição para o chinês) o que faz temer pela sua continuação após os 50 anos 
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de transição previstos na Lei Básica. Esta situação configura um cenário preocupante ao nível da 
garantia dos direitos e liberdades individuais em Macau. 

Por outro lado, o facto da Lei Básica da RAEM não prever a passagem do sistema político a 
uma democracia plena (sufrágio universal), como acontece na Lei Básica de Hong Kong, faz depender 
a evolução política da intervenção e vontade da República Popular da China (como aliás sempre 
aconteceu). Em Hong Kong, e apesar da calendarização prevista pelo Chefe do Executivo apontar para 
que a passagem a sufrágio universal se faça de forma muito gradual nos próximos anos, a população 
tem vindo a exigir o agilizar do processo, através da organização de movimentos de protesto e através 
da intervenção de organizações políticas e de representantes políticos eleitos. Ora em Macau, apenas 
a Associação Novo Macau Democrático tem vindo a intervir de forma mais consistente neste sentido, 
tendo preparado uma proposta com vista a que a transição para um regime democrático se faça 
também na RAEM. Todavia, esta proposta não parece ter colhido grande eco junto dos órgãos 
governamentais ou da população, ainda muito distante dos níveis de participação e cidadania de Hong 
Kong. 

Finalmente, podemos efectuar uma leitura mais abrangente e desenhar algumas pistas para a 
compreensão da sociedade chinesa a partir da análise de Macau e da sua comparação pontual com 
Hong Kong. 

Em primeiro lugar, e ainda que os conceitos de desenvolvimento local tenham sido já aplicados 
a sociedades e culturas diversas daquelas em que foram desenvolvidos (é o caso do conceito de 
desenvolvimento alternativo, proposto por Friedmann para a América Latina), a sua aplicação a uma 
sociedade tão diversa como é a chinesa, implica, por certo, um maior esforço de adaptação aos 
contextos locais e sociais.  

Por outro lado, a situação vivida em Hong Kong permite perceber a influência que o ensino e 
o estímulo da participação cívica têm na sociedade e na forma como ela se organiza e exige 
intervir. Parece-nos também que esta intervenção é razão do grau de abertura das estruturas de 
Estado – a forma como as pessoas se sentem representadas pelos órgãos governativos, o modo como 
estes órgãos acolhem a sua opinião e a transparência dos processos de gestão, análise e decisão são 
pedras basilares no fomentar de maiores níveis de participação cívica. Assim, em Hong Kong o 
processo de empowerment da população é uma realidade, e cedo irá tornar-se mais efectivo com a 
introdução de eleições directas e universais. 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local 

4 a 6 de Julho de 2008 
 

 

 96

Em Macau, a segunda Região Administrativa Especial, acepção do “segundo Sistema”, há um 
percurso um pouco mais longo a percorrer na produção de empowerment, na automização das 
comunidades e na implementação de um sistema democrático. Macau pode beneficiar do processo 
desenvolvido em Hong Kong, mas dependerá em maior grau da vontade da República Popular 
da China (historicamente, foi sempre assim) e da sua própria capacidade para inovar o sistema de 
Ensino. 

Dito isto, e tendo em mente a comparação entre Macau e Hong Kong e, muito concretamente, 
o posicionamento das duas RAE face a processos de democratização e empowerment, será então 
possível produzir empowerment e promover a autonomização das comunidades na República 
Popular da China ou em comunidades chinesas na diáspora? Obviamente, isto é matéria para 
novos estudos, mas consideramos estar em condições de propor algumas pistas. 

Vimos que, no essencial, há duas dimensões a exigir uma abordagem diferenciada: uma 
dimensão cultural, associada ao forte enraizamento da tradição confucionista na sociedade chinesa, e 
uma dimensão política, resultado do modelo comunista implantado na República Popular da China. A 
forma como estas duas dimensões se articulam e a identificação de possíveis respostas para o 
desenvolvimento de lógicas locais e comunitárias exige uma análise aprofundada destas temáticas que 
extravasa o conteúdo deste trabalho. 

Que espaço haverá para o desenvolvimento de iniciativas locais?  Até que ponto é 
possível congregar as comunidades na resolução de problemas comuns? A RPC é um país 
vasto, de uma enorme diversidade e com diferentes graus de abertura ao exterior. Contudo, é o 
primeiro dos “dois sistemas políticos”, de base socialista e com uma estrutura de Estado altamente 
centralizada e autoritária. Já as comunidades chinesas na diáspora estão expostas a valores 
diferentes, a sistemas de ensino diversos, podendo beneficiar de estruturas de Estado mais 
permeáveis e democráticas. Ainda assim, parece-nos exequível admitir como hipótese que, mesmo na 
RPC, em comunidades mais isoladas (quer geográfica, quer institucionalmente) será possível tirar 
partido das lógicas de funcionamento em “família alargada” e do maior afastamento das estruturas do 
Estado no que se refere à resolução de problemas das comunidades locais, para autonomizar as 
populações na criação das suas próprias respostas, ainda que este processo possa depender em 
grande medida da intervenção de animateurs e do grau de flexibilidade da “hierarquia social”.  

Até onde chega a autoridade estatal? Será possível estabelecer parcerias público-
privadas na RPC? Uma análise futura poderia explorar a hipótese de que não é possível estabelecer 
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parcerias efectivas e verdadeiras deste tipo na RPC, uma vez que é de prever que a tradição 
confucionista que dá primazia ao respeito pelas hierarquias, idade e posição social, seja mais forte no 
continente chinês, e que a autoridade estatal se faça sentir de forma muito consistente. 

Em que medida a tradição confucionista impede a criação de lógicas de 
desenvolvimento local? Que evolução se pode esperar no nível de enraizamento futuro do 
Confucionismo tendo em conta os objectivos de desenvolvimento económico da RPC? Que 
papel terá o sistema de ensino na alteração da psicologia social chinesa? Existirão, por certo, 
alguns casos de desenvolvimento local na China, tal como acontece noutros países asiáticos de raiz 
confucionista (é o caso do Vietname). Seria importante identificar que aspectos contribuem para o seu 
sucesso e que factores põem em causa o seu desenvolvimento. 

Este pode ser um contributo importante na compreensão do posicionamento das comunidades 
chinesas face a processos de democratização e empowerment, mas também um ponto de partida para 
novas pesquisas que permitam compreender melhor a sociedade chinesa e as transformações por que 
está a passar na actualidade, assim como perceber que importância terá o percurso do “segundo 
sistema” nessa evolução.  
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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo analisar o desenvolvimento local sustentável como base em dois 
de seus elementos: o planejamento e a participação social. Primeiramente, faz-se necessário o 
acompanhamento da evolução do conceito de desenvolvimento, pois é dessa transformação que surge 
o termo “desenvolvimento sustentável”. A análise desse termo é de fundamental importância para que 
se possa entender a questão da sustentabilidade do desenvolvimento local. Com relação à noção de 
desenvolvimento local sustentável, cabe ressaltar a proximidade desse conceito com o movimento de 
descentralização, o qual possibilita um processo de desenvolvimento endógeno, que representa uma 
de suas principais características Além disso, o seu conceito e as suas características indicam a 
necessidade de utilização do instrumento do planejamento participativo para elaborar políticas públicas 
de desenvolvimento que visem potencializar seus recursos naturais, econômicos e sociais. Essa 
ferramenta acaba sendo uma forma de democratizar a participação no estabelecimento de diretrizes e 
valores para o desenvolvimento local. Para isso, torna-se necessária a criação de espaços públicos 
que favoreçam as interações entre os agentes envolvidos nesse processo. 
 
Introdução 
 

Constantemente, na atualidade, o desenvolvimento sustentável é propagado imbuído da idéia 
de agir localmente para contribuir com os resultados globais. Nesse sentido, para que o processo 
global realmente possua uma base adequada é essencial que sejam discutidos os processos de 
desenvolvimento local. 
 Embora, a priori, possa-se imaginar que todo processo de desenvolvimento apresente as 
mesmas características, isso não se confirma na realidade, pois o desenvolvimento local apresenta 
certas peculiaridades que não se encontram em um processo de âmbito nacional. Esse é o principal 
motivo para que se busque aqui analisar as particularidades do desenvolvimento local sob a lente da 
sustentabilidade.  
 Como as discussões envolvendo o termo “desenvolvimento sustentável” já ganharam tamanha 
proporção e diferentes sentidos, antes de se passar a analisar a sustentabilidade do desenvolvimento 
local e as suas principais características é imperioso que a primeira parte deste texto seja dedicada a 
repassar a evolução do conceito de desenvolvimento e o surgimento da noção de desenvolvimento 
sustentável que servirá de alicerce para essa abordagem. 
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 Na seqüência, passa-se então a avaliar diretamente o processo de desenvolvimento local 
sustentável, guardando maior atenção para o seu conceito e principais características, bem como para 
o movimento de descentralização, o qual se demonstra fundamental para a ampliação das discussões 
sobre o desenvolvimento local. 
 Além disso, como última parte deste texto, será analisado ainda o instrumento do planejamento 
participativo, o qual é concebido como um dos meios mais adequados para se atingir o 
desenvolvimento local sustentável em sua essência. 
 Desta forma, além de apresentar a concepção de desenvolvimento local sustentável, o 
presente artigo busca ressaltar a importância de algumas de seus elementos, quais sejam: o 
planejamento e a participação social, que neste caso serão analisados conjuntamente na forma do 
planejamento participativo. 
 
Conceito de Desenvolvimento 
 

A conceituação de desenvolvimento nunca se apresentou com uma simples tarefa, o que se 
torna visível diante das expressivas divergências de entendimento dos autores que tratam sobre esse 
assunto. Desta forma, é difícil chegar a um consenso sobre o significado de desenvolvimento, se é que 
isso seja possível.  
 Buscando apresentar as diferentes visões a cerca do assunto, José Eli da Veiga (2005) 
apresenta três vertentes de pensamento que formariam a base dessa discussão: 

• Desenvolvimento como crescimento econômico: essa vertente é formada pelos 
fundamentalistas, e entende o desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico. É 
representada fielmente pelo calculo do desenvolvimento através do PIB, o qual leva em 
consideração apenas variáveis econômicas. Embora essa visão venha sendo bastante 
questionada na atualidade, ainda prevalece sobre as demais; 

• Desenvolvimento como mito: essa vertente é representada pelos pós-modernistas, dentre os 
quais pode-se citar Giovanni Arrighi, Oswaldo de Rivero, Majid Rahnema e Gilbert Rist. Esses 
autores, cada um de acordo com as suas perspectivas, negam a existência do 
desenvolvimento, tratando-o como um mito; 
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• Desenvolvimento como liberdade: essa vertente tem como principal mentor a figura de Amartya 
Sen, e passa a ser mais discutida após o primeiro Relatório do Desenvolvimento Humano em 
1990. Nesse entendimento o desenvolvimento só poderia ocorrer se fossem garantidos, a 
todas as pessoas, os seus direitos individuais, que consequentemente efetivariam a sua 
liberdade. A liberdade nesse caso não poderia se restringir as questões econômicas, devendo 
envolver também questões sociais e culturais.  
Esses três entendimentos representam um resumo da evolução de desenvolvimento que bem 

pode ser vista na obra de José Eli da Veiga (2005).  
Em análise dessa evolução, Gilson Batista de Oliveira (2006) menciona que os primeiros 

questionamentos em torno do desenvolvimento como crescimento econômico passaram a ocorrer a 
partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente em razão dos inúmeros problemas de desigualdade 
política, econômica e social apresentados na época.  

Essa nova conscientização apresentada, seguindo sua própria evolução, culminou na grande 
quantidade de discursos apresentados a partir de 1990, os quais buscavam dar lugar ao 
desenvolvimento humano e não simplesmente econômico. (OLIVEIRA, 2006). 

Embora essa noção de desenvolvimento humano tenha ganhado maiores proporções a partir 
do ano de 1990, o conceito de desenvolvimento já havia sofrido importantes alterações antes mesmo 
dessa data.  

Nesse sentido, inquestionável é a participação de Celso Furtado como um dos autores que 
mais tempo dedicou a análise do desenvolvimento, tendo contribuído de forma extraordinária para sua 
compreensão.  

Celso Furtado (1980) traz para o centro da discussão do desenvolvimento as questões do 
acumulo de cultura (capacidade de transformar o mundo), do domínio da tecnologia e da apropriação 
dos excedentes, que, dependendo da forma como ocorressem, seriam responsáveis pela estratificação 
social e pela dominação, as quais serviriam para explicar a diferença entre o desenvolvimento e o 
subdesenvolvimento. 

Em sua análise do mito do desenvolvimento econômico, diferentemente da visão apresentada 
pelos pós-modernistas (segunda vertente ora apresentada), Celso Furtado (1996) compara um mito 
com um farol, o qual possibilita a visão de alguns pontos enquanto deixa outros obscuros. Essa 
comparação é feita com o intuito de demonstrar que enquanto o farol está apontando apenas para o 
desenvolvimento no sentido econômico deixa obscuros sentidos sociais, culturais e físicos.  
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Como se pode ver, fica claro que o conceito de desenvolvimento passa a se tornar mais amplo 
conforme as discussões que vão sendo realizadas a seu respeito, e mesmo que ainda tenha 
hegemonia o pensamento econômico, isso não é motivo para que o mesmo não seja novamente 
questionado. 

Nesse contexto é que Amartya Sen traz a idéia de desenvolvimento como liberdade, 
defendendo que: 

 
O enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais restritas de 
desenvolvimento, como as que identificam desenvolvimento como crescimento do 
Produto Nacional Bruto (PNB), aumento de rendas pessoais, industrialização, 
avanço tecnológico ou modernização social. O crescimento do PNB ou das rendas 
individuais pode ser muito importante como um meio de expandir as liberdades 
desfrutadas pelos membros da sociedade. Mas as liberdades dependem também 
de outros determinantes, como as disposições sociais e econômicas (por exemplo, 
os serviços de educação e saúde) e os direito civis (por exemplo, a liberdade de 
participar de discussões e averiguações públicas) (SEN, 2000, p. 17).  

   
 Essa visão mais ampla de desenvolvimento que deixa de envolver simplesmente questões 
econômicas e passa a levar em consideração dimensões sociais, culturais, espaciais e ambientais 
traduz, de certa forma, o que hoje se discute sobre desenvolvimento sustentável (SILVA, 2006), e que 
representa o momento atual do conceito de desenvolvimento, o qual será analisado na seqüência. 
Desenvolvimento Sustentável 
 
 A conceituação do desenvolvimento sustentável tem como marco o ano de 1987, quando o 
então presidente da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Gro Harlem 
Brundtland, apresentou para a Assembléia Geral da ONU o documento “Nosso Futuro Comum”, que 
ficou conhecido como Relatório Brundtland (VEIGA, 2005, p. 191).  
 Nesse Relatório o desenvolvimento sustentável foi conceituado como sendo “aquele que 
atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem a suas próprias necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 46). 
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 Embora tenha esse momento como marco de sua conceituação, a noção de desenvolvimento 
sustentável representou uma evolução de conceitos anteriormente elaborados, sendo o principal deles 
o “ecodesenvolvimento”, o qual vinha sendo defendido desde 1972, ano de realização da Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, em Estocolmo (SACHS, 2004, p. 36).  
 Para José Eli da Veiga (VEIGA, 2005, p. 189), a diferenciação básica entre a noção de 
desenvolvimento sustentável e ecodesenvolvimento é que enquanto este trazia a idéia de que não era 
possível a compatibilidade entre o crescimento econômico e a proteção ambiental, aquele preza pela 
compatibilidade, defendendo ser possível associar o crescimento econômico com a conservação 
ambiental.  
 A construção desse conceito de desenvolvimento sustentável recebeu diversas críticas. Para 
Marcionila Fernandes (2003, p. 131 e 137), o termo é constituído de algumas “categorias abstratas”, 
como por exemplo: “gerações futuras e a humanidade”, que impedem que seja realizada uma análise 
que respeite as diferenças sociais apresentadas entre os países. A intenção seria a de alcançar uma 
aceitação global que representasse certo consenso, não destinando a devida atenção intelectual para o 
enfrentamento de discussões concretas indispensáveis para o assunto. 
 Ainda, fazendo referência a essa ambivalência do discurso do desenvolvimento sustentável, 
Enrique Leff  expõe que: 
 

A ambivalência do discurso do desenvolvimento sustentado/sustentável se expressa 
já na polissemia do termo sustaintability, que integra dois significados: o primeiro, 
traduzível como sustentabilidade, implica a incorporação das condições ecológicas – 
renovabilidade da natureza, diluição de contaminadores, dispersão de dejetos – do 
processo econômico; o segundo, que se traduz como desenvolvimento sustentado, 

implica a perdurabilidade no tempo do progresso econômico (LEFF, 2006, p. 137). 
 

Nesse mesmo sentido, como crítica a banalização da utilização do adjetivo sustentabilidade, 
José Elí da Veiga (2005, p. 188) diz que após ter entrado em moda, a sustentabilidade passou a ser 
entendida como algo firme, durável, possibilitando que em muitos casos fosse utilizada para 
caracterizar um crescimento econômico duradouro, operando, assim, uma completa desvirtuação do 
seu real significado.  
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 Embora tenha sofrido essas e outras severas críticas, o desenvolvimento sustentável 
conseguiu se manter na crista das discussões, precisando sofrer as devidas refinações, que vieram a 
lhe garantir um importante avanço epistemológico (SACHS, 2004, p.36). 
 Visualizando toda essa evolução, e contextualizando o seu conceito de acordo com as 
discussões realizadas, Christian Luis da Silva entende o desenvolvimento sustentável como sendo o 
 

(...) resultado da interação social em um determinado espaço, com bases 
culturais “cultivadas” no decorrer do tempo, com finalidades econômicas e 
obedecendo às instituições reconhecidas naquela sociedade e considerando a 
manutenção do estoque ambiental existente (SILVA, 2006, p. 17). 

 
 Tendo conceituado o desenvolvimento sustentável, passou-se a buscar medidas para a sua 
efetiva implementação. Nesse sentido, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (CNUMAD), que ocorreu no rio de Janeiro no ano de 1992, e ficou conhecida como 
Rio-92, dentre os inúmeros documentos produzidos no evento (Declaração do Rio, Declaração de 
Princípios sobre o Uso das Florestas, Convenção sobre a Diversidade Biológica e Convenção sobre 
Mudanças Climáticas), destacou-se a Agenda 21, a qual buscava promover o desenvolvimento 
sustentável (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (b), 2007).  
 O processo de elaboração dessa Agenda não se restringiu ao prazo de duração da 
Conferência, sendo elaborada durante os dois anos antecedentes a esta. E a Agenda 21 tem como 
objetivo estabelecer uma nova orientação para o padrão de desenvolvimento do século XXI, 
respeitando concomitantemente a sustentabilidade ambiental, social, econômica e político-institucional. 
Nesse sentido, traz em seu preâmbulo: 
 

A humanidade se encontra em um momento de definição histórica. Defrontamos-
nos com a perpetuação das disparidades existentes entre as nações e no interior 
delas, o agravamento da pobreza, da fome, das doenças e do analfabetismo, e 
com a deterioração contínua dos ecossistemas de que depende nosso bem-estar. 
Não obstante, caso se integrem as preocupações relativas a meio ambiente e 
desenvolvimento e a elas se dedique mais atenção, será possível satisfazer 
às necessidades básicas, elevar o nível da vida de todos, obter ecossistemas 
melhor protegidos e gerenciados e construir um futuro mais próspero e 
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seguro. (grifo nosso). (Preâmbulo da Agenda 21) (MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE (a), 2007) 
 

Isso vem fortalecer a necessidade de se analisar de forma integrada e equilibrada as questões 
que envolvam tanto o meio ambiente como o desenvolvimento, substituindo as concepções anteriores 
sobre os dois temas.   

Embora o termo “Agenda” traga o sentido de desejo, intenção, o documento não apresenta 
somente proposições teóricas e abstratas, estabelecendo ações concretas, metas, recursos e 
responsabilidades de forma bem definida. 
 Trabalha com processos de planejamento participativo em âmbito mundial, nacional, estadual, 
municipal e até mesmo regional, tendo com meta o alcance do desenvolvimento na forma sustentável.  

Dessa forma, a Agenda 21 não se apresenta como algo rígido, engessado, inflexível, e sim 
como algo bastante flexível e dinâmico dependendo das discussões realizadas entre os que participam 
de sua elaboração (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (a), 2007). Além do que, ela não é um 
documento único que deve ser aplicado a todos os lugares, sendo incentivado que cada cidade, bairro, 
clube, escola elabore a sua própria Agenda 21 local. 
 Esse incentivo para a elaboração de Agendas 21 locais corrobora com a importância da análise 
do desenvolvimento local de acordo com características sustentáveis. Assim, com base nessa breve 
análise do conceito de desenvolvimento sustentável, passa-se a avaliar a questão da aplicação dessa 
noção no desenvolvimento local. 
 
Desenvolvimento Local Sustentável  
 

Sobre o desenvolvimento local, cabe ressaltar que tal assunto passou a receber maior atenção 
a partir da idéia de descentralização do poder da União. Embora o termo “desenvolvimento local” e 
“descentralização” não representem a mesma coisa, sendo independentes, ambos podem ser 
entendidos de maneira complementar (BUARQUE, 2004, p.41).  

Para Sérgio C. Buarque (2004, p. 43), a descentralização representa uma “mudança da escala 
de poder para unidades menores com repasse de autonomia e poder decisório entre instâncias 
públicas e para instituições privadas”. 
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Nesse sentido, deparando-se com a impossibilidade da União atender todas as demandas 
sociais em seu território, algumas das responsabilidades que antes lhe pertenciam passaram a serem 
atribuídas para os estados e os municípios. Nesse sentido, os municípios passaram a possuir maior 
autonomia com relação a suas decisões, o que levou a discussão do desenvolvimento para o interior 
de cada município, passando-se, assim, a tratar do desenvolvimento em âmbito local (BUARQUE, 
2004, p. 42). 
 Essa descentralização também teve fundamental importância dentro dos próprios municípios, 
pois possibilitou que a população local tivesse maior participação no desenvolvimento de seu 
município, garantindo assim novas iniciativa endógenas, as quais representam uma maior 
democratização na forma de gestão e auxiliam ainda mais na obtenção da autonomia de decisão 
municipal (BUARQUE, 1999, p. 16). 
 Para Enrique Leff, os próprios preceitos do ecodesenvolvimento, propostos por Sachs nos anos 
1970, já indicavam a “descentralização dos processos produtivos com base nas condições ecológicas e 
geográficas de cada região, incorporando os valores culturais das comunidades na definição de seus 
projetos de desenvolvimento e seus estilos de vida” (LEFF, 2006, p. 414). 
 Defendendo essa lógica, Gilson Batista de Oliveira e José Edmilson de Souza-Lima (2006, p. 
32) tratam o desenvolvimento local dentro do paradigma “desde baixo”, ou seja, onde as forças 
endógenas são as principais responsáveis por esse desenvolvimento. Substituem, assim, o 
entendimento clássico de que são as variáveis exógenas as únicas fontes desencadeadoras do 
desenvolvimento (paradigma “centro-abaixo”). 

Ainda com relação à descentralização, Sérgio C. Buarque (2004, p.43) atenta para a 
necessidade de diferenciação desse processo da situação de desconcentração, em que não ocorre a 
transferência do poder decisório e nem da autonomia de escolha. 

Entendida essa questão da descentralização e da importância das forças endógenas para o 
processo de desenvolvimento local, agora é importante focar o estudo na análise do conceito desse 
desenvolvimento.  

São inúmeros os autores que conceituam o desenvolvimento local ou regional, porém, é 
possível notar certa similaridade entre os elementos constantes desses conceitos.  Assim, na visão de 
Dinizar F. Becker: 
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(...) devemos entender o desenvolvimento regional como um processo de 
transformações econômicas, sociais e políticas, cuja dinâmica é originada de dentro 
para fora e por iniciativa própria desses sujeitos (inovadores tecnológicos e 
criadores ideológicos) coletivos regionais, manifesta nas mudanças estruturais ou 
qualitativas que um processo de desenvolvimento regional sofre a partir de 
alterações endógenas (BECKER, 2003, p. 61 e 62). 

 
 Para demonstrar a permanência de elementos como modificações econômicas e sociais; 
processo endógeno; organização social etc. na conceituação de diferentes autores, pode-se observar o 
entender de Sérgio C. Buarque (1999), para o qual: 
 

(...) desenvolvimento local é um processo endógeno registrado em pequenas 
unidades territoriais e agrupamentos humanos capaz de promover o dinamismo 

econômico e a melhoria da qualidade de vida da população. Representa uma 
singular transformação nas bases econômicas e na organização social em nível 
local, resultante da mobilização das energias da sociedade, explorando as suas 
capacidades e potencialidades específicas. 

 
Ainda com base no mesmo autor e de acordo com a conceituação acima apresentada, o 

desenvolvimento local está alicerçado por três pilares: a organização da sociedade, a governança e a 
forma de distribuição de ativos sociais. Esses três pilares sustentam a interação necessária entre a 
eficiência econômica, a qualidade de vida e a gestão pública eficiente (BUARQUE, 2004, p. 27).  

A organização social é representada pela formação do capital social, a qual depende do grau 
de organização e cooperação da sociedade local. Auxiliando esse aspecto, tem-se a importância da 
criação de espaços institucionais de negociação e gestão (BUARQUE, 2004, p. 27). 

No caso da governança, o fator de maior importância é a reestruturação e a modernização do 
setor público local, buscando, assim, elevar a eficiência e eficácia da gestão exercida. Além disso, 
outra questão que também merece destaque é a descentralização das decisões, pois é uma das 
características peculiares do desenvolvimento local (BUARQUE, 2004, p. 27). 

O outro pilar, a distribuição dos ativos sociais, está relacionado com a oferta de conhecimento 
e informações, a qual se dá principalmente pelo aumento da escolaridade e da capacitação tecnológica 
da sociedade local. Para que tudo isso seja concretizado, faz-se necessária a criação de um ambiente 
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de inovação, possibilitando o desenvolvimento das capacidades individuais e coletivas (BUARQUE, 
2004, p. 27). 

Com essa noção básica do desenvolvimento local, pode-se afirmar que ele também deve ser 
analisado dentro da característica de sustentabilidade, pois visa a qualidade de vida (social), a 
organização econômica e a conservação do meio ambiente (BUARQUE, 1999, p. 29). De acordo com 
essa visão, Francisco de Oliveira (2001, p. 13) entende que “o desenvolvimento local é uma noção 
polissêmica, e necessariamente comporta tantas quantas sejam as dimensões em que se exerce a 
cidadania”.  

Nesse sentido, Sérgio Buarque (1999, p. 9) analisa que para o desenvolvimento local ser 
consistentemente sustentável ele precisa atender concomitantemente questões sociais e de economia 
local, e, ao mesmo tempo em que busca elevar a renda e a riqueza, deve garantir a proteção dos 
recursos naturais. Buscando conceituar o tema, o mesmo autor acredita que; 

 
O desenvolvimento local sustentável é o processo de mudança social e elevação 
das oportunidades da sociedade, compatibilizando, no tempo e no espaço, o 
crescimento e a eficiência econômicos, a conservação ambiental, a quanlidade de 

vidae a equidade social, partindo de um claro compromisso com o futuro e a 
solidariedade entre gerações (BUARQUE, 1999, p. 31). 

 
Corroborando com tal entendimento, Antoninho Caron defende que o desenvolvimento local 

sustentável deve atentar para o “(...) desenvolvimento do ser humano que possibilita a constante 
inovação e renovação do processo de desenvolvimento econômico, social, cultural, político, 
institucional (CARON, p.5 e 6). 

Em outro aspecto, o processo de desenvolvimento local serve também para “proporcionar um 
diagnóstico das potencialidades da região e de seus recursos econômicos, ambientais, humanos, 
sociais, culturais, etc., que nem sempre estão explícitos, propondo uma utilização racional e integrada” 
(FRANÇA, et. al, 2002, p. 10). 

Porém, o conhecimento dessas potencialidades não é suficiente por si só, pois é preciso 
entender que “o desenvolvimento local está inserido em uma realidade mais ampla e complexa com a 
qual interage e da qual recebe influências e pressões positivas e negativas” (BUARQUE, 2004, p. 34). 
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Nesse sentido, embora o desenvolvimento local tenha como uma de suas principais 
característica a exaltação das qualidades locais, é fundamental que ele respeite a integração existente 
entre o contexto regional, nacional e até mesmo internacional. Assim: 

 
A capacidade de o local se tornar universal é uma conquista das forças vivas locais 
que se mobilizam e articulam para empodeirar-se e desenvolverem-se a partir das 
potencialidades e competências locais, das habilidades de articulação e 
negociação dos interesses locais junto aos poderes de governo e econômicos de 
outras regiões. (CARON, p.3)  

 
Outra questão que surge com a globalização é a discussão sobre a possibilidade de 

uniformização e padronização dos mercados. Geralmente essa é uma das características que mais 
gera contradição na relação do desenvolvimento local com a globalização. Porém, Sergio C. Buarque 
(2004, p. 36) ressalta o outro lado da questão, mencionando que o mesmo processo de globalização 
pode proporcionar também a diversificação e flexibilização da economia, o que é bastante favorável 
para o processo de desenvolvimento local.  

 
Planejamento Participativo 
  

Na busca desse desenvolvimento sustentável local a utilização do instrumento do planejamento 
é fundamental, principalmente pelo fato de ele servir de base para a implementação de políticas 
públicas. Como preza pela maior participação da sociedade local e visa garantir questões que 
influenciam diretamente essa população, a essencialidade do planejamento está no fato dele dever ser 
bastante participativo e dialógico, ou seja, estabelecendo negociações entre todos os atores envolvidos 
nesse processo (autoridades públicas, empresas, organizações de trabalhadores e sociedade civil 
organizada) (SACHS, 2004, p. 33). 

Para Sérgio C. Buarque (2004, p. 81 e 82), o processo de planejamento deve envolver 
aspectos técnicos e políticos, servindo de síntese técnico-política para o desenvolvimento local. A parte 
teórica é de extrema importância para a correta fundamentação do planejamento, garantindo maior 
credibilidade para o mesmo. Em complemento, a questão política envolvida diz respeito à sustentação 
do planejamento, pois é decorrente de uma negociação entre todos os atores envolvidos. 
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Nesse sentido, o planejamento participativo pode ser entendido como: 
 

(...) o processo de tomada de decisões pela sociedade em relação ao futuro, 
envolvendo, portanto, escolha entre alternativas e definição de objetivos coletivos 
que orientam a ação. Passa por uma negociação de múltiplos e diversificados 
interesses dos membros da sociedade que planeja, confrontando percepções da 
realidade, vontades e expectativas sobre o que se pretende alcançar no futuro 
(BUARQUE, 2004, p.81).  

 
Esse processo de planejamento do desenvolvimento local, até mesmo por valer-se de ampla 

participação social e por obrigar-se a respeitar as características e potencialidades locais, em nenhum 
momento poderá ser único e estático. Para Ignacy Sachs: 

 
A enorme diversidade das configurações socioeconômicas e culturais, bem como 
das dotações de recursos que prevalecem em diferentes micro e mesorregiões, 
excluem a aplicação generalizada de estratégias uniformes de desenvolvimento. 
Para serem eficazes, estratégias devem dar respostas aos problemas mais 
pungentes e às aspirações de cada comunidade, superar os gargalos que 
obstruem a utilização de recursos potenciais e ociosos e liberar as energias sociais 

e a imaginação (SACHS, 2004, p. 61). 
 
 Além disso, toda essa dinamicidade presente no processo de desenvolvimento local permite 
que existam espaços para o diferente, o plural, a divergência, o conflito, auxiliando assim, o próprio 
processo de democratização (BECKER, 2003, p. 53). 
 Assim, o planejamento acaba sendo uma forma de democratizar a participação no 
estabelecimento de diretrizes e valores para o desenvolvimento local, almejando até mesmo, quem 
sabe, alcançar uma nova teoria da democracia, onde ocorra a redefinição e ampliação do campo 
político e a participação da sociedade na política não se restrinja simplesmente ao voto (SANTOS, 
2006, p. 270 e 271). 
 Ao analisar algumas experiências de democracia participativa no Brasil Colômbia, Índia, África 
do Sul, Moçambique e Portugal, Boaventura de Sousa Santos e Leonardo Avritzer apresentaram uma 
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conclusão que deve ser levada em conta por todo processo de desenvolvimento local que almeje se 
aproximar de uma democracia participativa. Para os autores essas práticas devem procurar: 
 

(...) levar a sério a aspiração democrática, recusando-se aceitar, como 
democráticas, práticas que são a caricatura da democracia e, sobretudo, recusando 
aceitar como fatalidade a baixa intensidade democrática a que o modelo 
hegemônico sujeitou a participação dos cidadãos na vida política. De maneira muito 
distinta, essas práticas buscam intensificar e aprofundar a democracia, que 
reinventando a legitimidade da democracia participativa, quer pressionando as 
instituições da democracia representativa no sentido de as tornar mais inclusivas, 
que ainda, buscando formas de complementaridade mais densas entre a 
democracia participativa e a democracia representativa. (SANTOS; AVRITZER, 
2005, p. 73) 

 
Dessa forma, para que esse planejamento seja efetivamente participativo é preciso que 

existam espaços onde a população local possa se reunir a fim de discutir os parâmetros do 
desenvolvimento, exercendo, assim, a democracia direta, através de um papel ativo (SACHS, 2004, p. 
61). 
 O problema é que justamente nesse ponto que as maiores dificuldades são encontradas. 
Embora seja reconhecido o fato de que a comunicação entre os indivíduos (agentes) envolvidos nesse 
processo é fundamental, isso não tem ocorrido da melhor forma possível. A lógica de mercado 
hegemônica na atualidade apresenta tamanha intrusão na vida humana, que acaba por inviabilizar “a 
criação de espaços sociais em que os indivíduos possam participar de relações interpessoais 
verdadeiramente autogratificantes” (RAMOS, 1989, p. 23). 

Isso acaba por gerar perturbações a integração social, podendo causar a redução da 
solidariedade presente entre os agentes envolvidos, dando lugar a existência de conflitos (FERREIRA, 
2000, p. 102). Esse fenômeno se apresenta bastante prejudicial, pois é do somatório das idéias de 
solidariedade e justiça que deriva a noção da responsabilidade de todos pelo bem-estar do próximo; 
proteção do meio ambiente; liberdade e autonomia dos indivíduos, entre outros (FERREIRA, 2000, p. 
137). 
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Assim, para que se possa atingir a efetiva participação de todos os agentes envolvidos, é 
necessário que sejam superadas as dificuldades de interação entre eles. Isso se deve ao fato de que a 
atuação de toda sociedade é de fundamental relevância para o desenvolvimento local e, dessa forma, 
deve-se cobrar a participação de diferentes atores, como por exemplo, o governo, as organizações 
civis, os sindicatos, representantes populares, entre outros (FRANÇA, et al, 2002, p. 8).  
 Trabalhando com a interação entre o planejamento e a aprendizagem social, Sérgio C. 
Buarque (2004, p.88) entende que: 
 

O processo de planejamento, como uma reflexão estruturada sobre a realidade, 
seu contexto e as possibilidades do futuro, representa também uma contribuição 
fundamental para a capacitação e o desenvolvimento sociopolítico e cultural da 
sociedade local. Na medida em que promove uma interação e negociação de 
saberes e interesses, estimula a aprendizagem social, ampliando a capacidade da 
sociedade local de adaptar-se e responder aos desafios e às mudanças globais 

 
 Demonstrando a comprovação prática da necessidade de participação social, um estudo sobre 
experiências de desenvolvimento local realizado pelo Instituto Polis concluiu que:  
 

(...) nas iniciativas fomentadas por atores locais, o histórico de participação político-
social das comunidades envolvidas e seu grau de organização e envolvimento com 
as iniciativas parecem constituir fatores preponderantes para o êxito. (FRANÇA, et 
al, 2002, p.7). 

  
 Nesse mesmo sentido, Dinizar F. Becker (2003, p. 61) defende que o sucesso das estratégias 
de desenvolvimento local está diretamente ligado a participação de organizações e instituições das 
comunidades regionais enquanto formuladoras e executoras dessas estratégias. Ainda, para 
Boaventura de Sousa Santos e Leonardo Avritzer, na maioria dos casos, o êxito das práticas 
participativas está diretamente “(...) relacionado à capacidade dos atores sociais transferirem práticas e 
informações do nível social para o nível administrativo” (SANTOS; AVRITZER, 2005, p. 54). 

Assim, é indiscutível a importância desse instrumento – planejamento – para o 
desenvolvimento local. Ainda, é fundamental que esse planejamento se apresente participativo, pois só 
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assim é capaz de gerar a aprendizagem da sociedade envolvida e de elevar o sentido de eficácia 
política de cada indivíduo, que é representado pelo sentimento de capacidade de influenciar nas 
decisões políticas locais (PATEMAN, Carole, 1992, p. 66).  
 
Considerações Finais 
 

Da mesma forma como as teorias sobre o desenvolvimento, as evoluções no que diz respeito a 
análise da sustentabilidade do desenvolvimento vêm ocorrendo a muito tempo. Têm-se as 
proximidades do ano de 1972 como um dos primeiros momentos onde essa discussão se apresentou 
de forma mais concreta com as idéias do ecodesenvolvimento. A partir desse marco, outras realizações 
tiveram grandes importâncias, como foi o caso da conceituação do desenvolvimento sustentável pela 
Comissão sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987, através do Relatório de Brundtland. 
 Em seqüência, a busca pela concretização do desenvolvimento sustentável deu vez a criação 
da Agenda 21 na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada 
no Rio de Janeiro no ano de 1992, que ficou conhecida como Rio 92. Sendo essa busca foi reafirmada 
com a Rio+10 (Cúpula do Desenvolvimento Sustentável, em 2002 em Joanesburgo).  
 Todo esse refinamento é que garante a evolução pela qual vêm passando o conceito de 
desenvolvimento sustentável. E de acordo com todo esse aprimoramento é que ele deve ser analisado 
também no âmbito local. Pois não restam dúvidas de que também o desenvolvimento local precisa 
atentar para as características da sustentabilidade.  
 Assim, com base em suas características peculiares, pode-se notar que o alcance do 
desenvolvimento sustentável local demanda essencialmente a participação de toda a sociedade local 
nas discussões sobre as diretrizes e os valores que devem servir de norte para as políticas públicas a 
serem implantadas na região. 
 Assim, para que essa participação possa ser efetivada em um planejamento adequado é 
necessário que sejam criados espaços públicos que favoreçam as interações entre os agentes 
envolvidos no processo de desenvolvimento local, buscando fortalecer o espírito de solidariedade que 
é essencial para o comprometimento social em relação a um projeto comum de desenvolvimento. 
 O fortalecimento desses agentes através da aprendizagem social e da eficiência política, 
gerados com o planejamento participativo, possibilitará que eles estejam mais preparados para 
enfrentar as discussões envolvendo a sustentabilidade do desenvolvimento local, podendo, assim, 
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atuar de forma bastante positiva para a ampliação da força endógena, que é responsável por um 
desenvolvimento respeitador das circunstancias ambientais, econômicas, sociais, culturais, espaciais e 
políticas de cada região.  
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Abstract 

O presente estudo pretende analisar o capital social e a governança local, dos jovens de 12º Ano da 
cidade de Lisboa (N=145).  
Trata-se de um trabalho enquadrado na recente investigação sobre o capital social, que reformula a 
Teoria da Proximidade (Coleman, 1990), e encara os jovens como tendo um papel activo na produção 
de capital social (Holland, Reynolds & Weller, 2007; Offer, 2007; Bassani, 2007; Morrow, 2005). O 
envolvimento dos jovens nos assuntos da vida comunitária, tem sido avançado como uma política 
prioritária no seu desenvolvimento e na construção de comunidades mais saudáveis (Zeldin, S. et al., 
2003, 2007). 
A literatura tem identificado três razões principais que justificam a importância do envolvimento dos 
jovens na governança local: 1) assegurar a justiça social; 2) a construção de uma sociedade civil 
verdadeiramente sólida e representativa; 3) o desenvolvimento dos jovens (Zeldin, S. et al. 2003, 
2007). 
Observou-se que que o envolvimento efectivo dos jovens, em certos grupos como a família e os 
amigos, a escola e a vizinhança tem um importante papel no seu bem estar, definido através do 
sentimento de felicidade e do valor da vida. 
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Introdução 
Este estudo pretende analisar o capital social comunitário dos jovens na cidade de Lisboa, antes da 
entrada na vida adulta. 
Trata-se de um trabalho que parte de uma concepção recente de Capital Social Comunitário, que dá 
relevo ao papel activo que os jovens podem ter na construção do capital social e na construção de 
comunidades mais saudáveis. 
Pensou-se que seria interessante analisar de que modo as várias dimensões do capital social se 
correlacionam entre si. Falamos da confiança, da participação, da pró-actividade, das ligações na 
família e amigos, das ligações na vizinhança, das ligações na escola, do valor da vida e da tolerância 
da diversidade. 
Partindo da concepção de Boyden e Ennew (1997), que encara a participação a dois níveis um mais 
efectivo, outro menos efectivo, analisou-se com maior profundidade esta questão. A participação dos 
jovens foi encarada em dois níveis diferentes, um que parte da análise correlacional com as outras 
dimensões do questionário e outro que pela inferência estatística relaciona a participação com as 
variáveis socio-demográficas – votar, confiança nos políticos, interesse pela política e felicidade. 
 

Enquadramento Teórico 
A teoria do capital social tem vindo a tornar-se cada vez mais popular nas ciências sociais, dada a sua 
utilidade para explicar o bem-estar dos indivíduos e dos grupos. Só recentemente, investigação na área 
do capital social tem sublinhado o papel do capital social no desenvolvimento das crianças e dos 
adolescentes (Offer, S., 2007). 
Entendendo o capital social como o produto das relações sociais (confiança, lealdade, segurança, auto-
confiança) percebemos que os jovens ao estarem inseridos em certos grupos como a família, a escola 
e outras organizações comunitárias, têm um importante papel no desenvolvimento do seu bem-estar, 
se tivermos em conta que bem-estar poderá ser definido como saúde global, onde estão inseridas as 
componentes comportamental e cognitiva (Bassani, 2007).  
Vários estudos têm analisado o efeito do capital social no bem-estar das crianças e dos jovens – 
sucesso dos jovens na prevenção de comportamentos de risco; taxas de abandono escolar; adaptação 
emocional por parte dos jovens em vizinhanças de risco mais elevado; resultados comportamentais e 
desenvolvimentais das crianças do pré-escolar – (Furstenberg & Hughes, 1995; Garbarino & Sherman, 
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1980; Johnson, 1999; Morrow, 2000; Putnam, 2000; Runyan et al, 1998; Sampson, Morenoff & Earls, 
1999; Swanson, 2001).  
O modelo centrado no jovem não minimiza a importância do adulto no capital que os jovens utilizam 
(e.g. capital humano dos pais ou capital financeiro) (Bassani, 2007). 14 
Só tendo em conta a distinção entre recurso e capital é que é possível perceber as influências directas 
e indirectas que o capital social possui na promoção do bem-estar. É a mobilização dos recursos que 
cria capital, capital este, que é precursor do bem-estar (Bassani, 2007).  
Os recursos são mobilizados em capital social quando uma síntese dos recursos sociais estruturais e 
funcionais ocorre num grupo (Bassani, 2007).  
Fica claro que o capital social não influencia apenas directamente o bem estar, influencia também 
indirectamente devido a este papel mobilizador. É importante que se dê relevância a este ponto, apesar 
de não ser habitualmente referido na literatura, mas estar contido em certos trabalhos (Bassani, 2007; 
Putnam, 2000).  
Embora a literatura reforce a importância do capital social na formação do bem-estar (Parcel & Dufur, 
2001; Guzman et al., 2003), a transformação dos recursos sociais em capital social não é fácil de 
delinear, visto os humanos serem multidimensionais e de o seu comportamento estar condicionado por 
factores contextuais, culturais e históricos (Bassani, 2007). Esta dificuldade sentida pelos teóricos do 
capital social passa-se tanto ao nível da conceptualização, como ao nível da operacionalização 
(Bassani, 2007). 
É importante que pensemos o capital social como possuindo duas componentes fundamentais inter-
relacionadas: uma estrutural (quem pertence ao grupo) e uma funcional (como é que as pessoas do 
grupo interagem) (Bassani, 2007).  
Tentando perceber como é que de facto os recursos são mobilizados sob a forma de capital, num 
primeiro momento, importa pensar que o capital social se desenvolve em grupos onde as eficiências 
dos recursos sociais, estruturais e funcionais, estão presentes e onde as deficiências não (Bassani, 
2007). 
O acesso ao capital social é determinado pelas oportunidades para interagir com os outros, pelas 
características dos indivíduos que compõem a rede social e pela própria configuração da rede (Offer, 
S., 2007). Coleman (1990) identifica a proximidade social como a estrutura da rede que conduz à 
criação do capital social. A proximidade social é definida como a densidade dos laços da rede.  
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O engajamento dos jovens na governança comunitária, tem sido avançado como uma política prioritária 
para a promoção do desenvolvimento dos jovens e para a construção de comunidades mais saudáveis 
(Zeldin, S. et al., 2003, 2007).  
A literatura tem referido que as comunidades trabalham melhor quando os diversos membros estão 
envolvidos, possuem voz e competência e estão envolvidos na identificação e mobilização dos 
recursos comunitários (Camino & Zeldin, 2002 ; Minkler & Wallerstein, 1997). 
Tal facto, vem reforçar a ideia de que o envolvimento dos jovens pode ser uma estratégia para o 
desenvolvimento dos jovens, das organizações e das comunidades (Zeldin et al., 2002).  
Será portanto útil retomar as questões básicas sobre a participação das crianças e dos jovens no 
contexto das estruturas hierárquicas, nas quais e pelas quais, as suas vidas são guiadas (Morrow, V., 
2005).  
Boyden e Ennew (1997) no seu trabalho sobre a participação juvenil e os métodos de investigação 
nesta área, conceberam duas definições de participação, uma no sentido de fazer parte ou estar 
presente e outra relacionada com uma forma de participação mais activa. Estas duas definições estão 
inter-ligadas e é difícil alcançar a segunda sem a primeira (Morrow, V., 2005).  
O pertencer a uma comunidade, a um grupo ou instituição, e o poder participar activamente, intervindo 
na tomada de decisões, é sempre algo positivo que aumenta a auto-eficácia, a auto-estima, a 
consciência das escolhas e o controlo sobre a vida social, sendo um enorme contributo para o aumento 
do bem-estar e melhoria da saúde, em particular (Morrow, V., 2005).  
A participação dos jovens nos concelhos de jovens torna-os mais aptos a participar noutras actividades 
cívicas. Os membros dos concelhos de jovens, têm mais altos níveis de votação, de participação em 
campanhas políticas e de participação filantrópica (Robinson, H., 1997). 
O sentido de participação pode ser promovido desde cedo se se incluir os mais jovens nos processos 
de tomada de decisões, na vizinhança ou nas escolas, mas parece claro que para que tal aconteça, 
muitas das estruturas e práticas (levadas a cabo pelos adultos) carecem de mudança efectiva (Morrow, 
V., 2005).  
O facto de as crianças poderem ser ouvidas varia de acordo com o nível micro (nas famílias), o nível 
meso (nas instituições como as escolas e na sua vizinhança) e é também afectado ao nível individual, 
pelas características individuais de cada criança (Morrow, V., 2005).  
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Os jovens são normalmente vistos como barreiras na mudança comunitária e mesmo muitas vezes 
encarados como a causa da deterioração social das comunidades, que conduz à alienação dos jovens 
(Burgess, J., 2002).  
A mudança comunitária virá quando os jovens se organizarem no sentido de mostrarem aos adultos 
que devem ser envolvidos. Isto significa que se devem construir pontes entre as organizações de 
adultos e as organizações de jovens, não ouvindo apenas os estudantes mas também os outros jovens 
e construir programas onde os jovens possam desenvolver recursos (Burgess, J., 2002).  
A literatura tem identificado três razões principais que justificam a importância do envolvimento dos 
jovens na governança local (Zeldin, S. et al., 2003, 2007): 1) assegurar a justiça social e a 
representação dos jovens; 2) a construção de uma sociedade civil; 3) e o desenvolvimento dos jovens.  
A primeira justificação para o engajamento dos jovens, prende-se com facto de estes serem sujeitos 
com direitos, ao mesmo tempo que recebem a protecção dos adultos. Esta razão que está relacionada 
com a justiça social está reconhecida pela  Convenção dos Direitos das Crianças das Nações Unidas. 
Pretende-se o balanço entre os direitos individuais e as responsabilidades, balanço esse, que contribui 
para o bem comum. O objectivo é criar espaços de interacção social e solidariedade, nas 
comunidades, de modo que todos os membros, incluindo os jovens, tenham oportunidades legítimas 
para influenciar as decisões tomadas em prole do grupo colectivo (Etzioni, 1998; Flanagan & Faison, 
2001).  
As organizações que promovam o empowerment e a participação podem ser um complemento para 
uma política mais alargada de iniciativas que suportem a participação dos cidadãos nas sociedades 
civis, embora não consiga substituí-la totalmente (Zeldin et al., 2002).  
Contextos que promovam um apropriado balanço de escolhas, segurança, suporte e desafio têm sido 
bem sucedidos no envolvimento dos adolescentes (Zeldin et al., 2002).  
Os adolescentes mais novos, os adolescentes mais velhos, os novos adultos necessitam de diferentes 
oportunidades e suportes. É importante que a investigação estude os diferentes papéis e suportes nos 
diferentes grupos etários.  
Também deve ser motivo de preocupação saber se os jovens envolvidos reflectem ou não, a 
diversidade das comunidades ou organizações (Zeldin et al., 2002).  
Compreender melhor os tipos de interacção entre os jovens e os adultos que promovam as parcerias e 
as oportunidades, ajudará as organizações no árduo trabalho de sustentar o envolvimento dos jovens, 
trazendo novos adultos e novos jovens para o processo (Zeldin & Calvert, 2002).  
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Um estudo realizado na área da psicologia política, revela dados importantíssimos sobre as relações 
que os jovens estabelecem com os outros. Assim, relações próximas com a família, a participação 
religiosa e participação nas actividades extra-curriculares são indicadores de um maior envolvimento 
político e cívico na adultícia (Smith, E., 1999). 
Os jovens desenvolvem relações mais fortes com a sua comunidade e estão mais aptos a explorar e a 
desenvolver as suas competências pessoais (Zeldin, S., 2004). O benefício dos jovens que advém do 
envolvimento sustentável nas posições de liderança e da experiência de governança, enquanto 
catalisadores na procura da sua identidade, tem consequências positivas na sua auto-estima (Zeldin, 
S., 2004).  
Os jovens têm um efeito positivo nos adultos, nas organizações de que fazem parte. Trabalhar com os 
jovens promove nos adultos o seu sentido de eficácia e o seu sentido de envolvimento organizacional 
(Zeldin, S., 2004).  
Nos programas que envolvem os jovens na governança, os processos de tomada de decisões são 
efectivamente mais colectivos e mais representativos, promovendo as ligações com uma maior 
diversidade de jovens e um melhor aproveitamento da diversidade no nível organizacional (Zeldin, S., 
2004).  
Existem estratégias para a promoção do engajamento dos jovens que podem partir de estruturas 
governamentais formais ou de processos menos formais e podem incluir: investigação e consulta; 
gestão feita pelos  jovens; representação dos jovens na gestão; projectos de acção local; programas 
monitorizados por jovens e organizações levadas a cabo por jovens. A qualidade e a eficácia das 
estratégias de promoção do engajamento dos jovens, são determinadas pela autenticidade e pelo grau 
de participação dos jovens. 

Método 
Este estudo contou com a participação de 145 estudantes de 12º ano, da cidade de Lisboa, oriundos 
de várias escolas da cidade. 

Utilizou-se como instrumento de análise um questionário proposto Onyx e Bullen (1998), o mais usado 
questionário para avaliar o capital social comunitário que inclui diversos elementos, dispostos através 
de 8 dimensões distintas: 1) Participação na comunidade local; 2) Pro-actividade no contexto social; 3) 
Sentimentos de Confiança e Segurança; 4) Ligações na vizinhança; 5) Ligações com os amigos e com 
a família; 6) Tolerância e Diversidade; 7) Valor da vida; 8) Ligações na Escola. 
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O procedimento adoptado cumpriu as regras básicas de tradução de questionário para aplicação na 
amostra pretendida. Numa primeira fase realizou-se um pré-teste para que fossem corrigidos alguns 
erros e depois foi então aplicado na amostra de 145 alunos. 

Resultados 

No que respeita à análise correlacional das várias dimensões que fazem parte da escala de Capital 
Social utilizada, verificaram-se várias correlações das quais se destacam as que possuem valores mais 
significativos. 

Deste modo, percebe-se que existem fortes correlações entre a participação e a pró-actividade 
(p=0.000;r=0.675), entre a pró-actividade e as ligações –  na escola (p=0.000; r=0.937) e na 
família/amigos (p=0.000; r=0.480) – e entre a pró-actividade e o valor da vida (p=0.000; r=0.292). 
Também se verifica uma correlação significativa entre o valor da vida e as ligações na escola (p=0.000; 
r=0.447). Por outro lado, as ligações com a família/amigos estão significativamente correlacionadas 
com as ligações na escola (p=0.000; r=0.393). 

Nas dimensões Confiança (p=0.013), Pró-Actividade (p=0.003), Tolerância da diversidade (p=0.021), 
Ligações na Vizinhança (p=0.006), Ligações na Escola (p=0.013) existem diferenças significativas 
entre as pessoas que nunca confiam nos políticos e as pessoas que sempre confiam nos políticos. É 
possível verificar que são as pessoas que confiam nos políticos que têm níveis mais elevados em todas 
as dimensões citadas anteriormente. 

As dimensões Pró-actividade (p<0.001) e Ligações com a Família e Amigos (p<0.001) possuem 
diferenças significativas entre as amostras dos indivíduos que nunca votam e os indivíduos que sempre 
votam, ou que quase sempre votam nas eleições da escola. A análise das médias, permite-nos 
perceber que os indivíduos que sempre votam ou que quase sempre votam, têm níveis mais altos de 
pró-actividade e de ligações com a família e amigos. 

Na dimensão do Valor da Vida (p<0.001) existem diferenças significativas entre as amostras dos 
indivíduos que nunca votam e os indivíduos que quase sempre votam e entre os indivíduos que quase 
nunca votam e os que sempre votam. Pela análise das médias verifica-se que os sujeitos que votam, 
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possuem níveis mais elevados de Valor da Vida, do que os sujeitos nunca votam ou os sujeitos que 
quase nunca votam. 

Nas Ligações com a vizinhança (p<0.001) também se verificam diferenças significativas entre os 
indivíduos que quase nunca votam e os indivíduos que quase sempre votam. Com a observação das 
médias constata-se que os sujeitos que quase sempre votam possuem níveis mais elevados de 
ligações na vizinhança do que os sujeitos que quase nunca votam. 

Por último, nas Ligações na Escola (p<0.001) existem diferenças significativas entre as amostras dos 
indivíduos que nunca votam e os indivíduos que sempre votam, constatando-se pela observação das 
médias, que as pessoas que sempre votam têm mais ligações na Escola do que as pessoas que nunca 
votam. 

As dimensões Confiança (p=0.010), Pró-Actividade (p<0.001), Participação (0.002); Ligações com a 
Família e Amigos (p<0.001), Valor da Vida (p<0.001) e Ligações na Escola (p<0.001) possuem 
diferenças significativas entre os indivíduos que se consideram muito felizes e os indivíduos que se 
consideram pouco felizes. Assim, pela observação das médias podemos também perceber que os 
indivíduos que se consideram muito felizes apresentam níveis mais elevados em todas as dimensões 
anteriormente referidas. 

Discussão 

A literatura tem encarado o capital social como uma activo das comunidades para que estas alcancem 
os seus objectivos através das suas potencialidades, tendo em conta as normas de reciprocidade, de 
confiança mútua, de solidariedade, alargando o poder de participação dos cidadãos. Parte-se da ideia 
de que a construção de comunidades mais saudáveis, não passa apenas pelas estruturas de 
institucionalidade, mas também pelo exercício real da cidadania. 

Quanto maior for a representatividade e a diversidade dos segmentos participantes na formação do 
capital social, maior é também a probabilidade de sucesso de uma dada comunidade (Abramovay, 
2000; Granovetter, 1985). 
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Partindo de uma ideia de participação que contempla dois níveis, um no sentido de fazer parte, outro 
referente a uma participação mais efectiva, que requer mais envolvimento e mais iniciativa (Boyden & 
Ennew, 1997), o instrumento utilizado, Questionário do Capital Social Comunitário (Onyx e Bullen, 
2000), permite-nos aceder a estes dois níveis, através de duas dimensões: participação e pró-
actividade. 

Neste estudo é possível perceber uma forte correlação entre a participação e a pró-actividade, 
remetendo-nos para a íntima relação entre estes dois conceitos que se dá de forma biunívoca. 

A bibliografia aponta para o facto de o envolvimento na comunidade e o participar activamente, terem 
um papel importantíssimo no desenvolvimento dos jovens e das comunidades (e.g. Morrow, 2005; 
Pittman 2003; Scheve et al., 2006; Zeldin et al., 2002; 2003; 2007). 

Este trabalho aponta para o facto de os jovens com mais confiança nos políticos e mais interesse pelos 
assuntos da política nacional serem também mais pró-activos, isto é, participarem de forma mais 
efectiva na comunidade em que se inserem. 

Neste estudo, salienta-se uma correlação significativa entre a pró-actividade e o valor da vida, que é 
uma dimensão que se aproxima da percepção que o indivíduo tem do seu bem estar e do quanto a 
vida o satisfaz. 

Para além da correlação existente entre a pró-actividade e o valor da vida, importa salientar que 
existem diferenças significativas entre as amostras das dimensões pró-actividade e participação, tendo 
em conta a variável felicidade. Quer isto dizer que os indivíduos que se consideram mais felizes têm 
também, níveis mais elevados de participação e de pró-actividade. 

Zeldin (2004) adianta que a participação dos jovens funciona como um catalisador na procura de uma 
identidade sólida e tem reflexos ao nível da auto-estima. 

Neste trabalho, foi possível encontrar uma correlação muito forte entre a pró-actividade e as ligações 
estabelecidas na escola e as ligações estabelecidas com amigos e a família. 
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Também se verificou que os jovens que mais votam, que têm mais confiança nos políticos e que 
possuem mais interesse pela política têm níveis mais elevados nas ligações estabelecidas na escola e 
nas ligações estabelecidas na família. 

No que toca à correlação entre a pró-actividade e as ligações na escola, esta apresenta um valor 
elevado, indo ao encontro de resultados adiantados por outros estudos anteriores (eg. Bassani, 2007; 
Offer, 2007).   

É conveniente analisar estes resultados à luz do conceito de Proximidade (Coleman, 1988, 1990) 
definido pela densidade dos laços que constituem a rede e do conceito de bonding, proposto por 
Putnam (1995, 2000), que vai na mesma linha de pensamento. Quanto mais forte é a densidade dos 
laços da rede entre os jovens, mais oportunidades e potencialidades surgem (Sampson et al., 1999). 
Esta proximidade referente aos processos bonding diz essencialmente respeito, às redes estabelecidas 
informalmente (Perkins et al., 2002). 

A proximidade acarreta consigo outros factores que estimulam as potencialidades dos jovens, tais 
como: o controlo social informal, a reciprocidade e o suporte mútuo (Sampson et al., 1999).  

A densidade dos laços estabelecidos na escola, entre pares, merece toda a atenção na medida em que 
se trata de um recurso que pode ser mobilizado sob a forma de capital. Segundo Bassani (2007), os 
recursos são mobilizados sob a forma de capital quando ocorre uma junção dinâmica entre os recursos 
sociais estruturais e os recursos sociais funcionais. 

Esta questão da proximidade e da densidade dos laços está presente também nas ligações 
estabelecidas com a família e amigos e na vizinhança.  

É importante compreender como é que os recursos podem ser mobilizados sob a forma de capital. De 
facto, o capital social desenvolve-se em grupos cujos recursos sociais sejam eficientes, sejam eles 
funcionais ou estruturais (Bassani, 2007). Deste modo, o estabelecimento de relações e ligações 
saudáveis, traduz-se na eficiência dos recursos, funcionando como verdadeiras fontes de capital social. 

Estas ligações podem-se dar nos três contextos aqui analisados: escola, família/amigos e vizinhança. 
Em cada um destes três contextos é necessário ter em conta o conceito de proximidade e a eficiência 
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dos recursos sociais. Embora os recursos sociais estruturais sejam de grande importância, os recursos 
funcionais também têm a sua relevância, estando ligados directamente ao bem-estar auto-percebido 
(Bassani, 2007). 

A família, restrita e alargada, também é um ponto que figura no instrumento utilizado, estando contido 
na dimensão ligações com a família e amigos, sendo uma importante fonte de suporte social (Coleman 
& Hoffer, 1987). Vários autores encaram o suporte social como uma forma de capital social (Offer, 
2007). A construção das redes sociais dá-se com o objectivo de produzir e reproduzir benefícios, sejam 
eles simbólicos ou materiais. Offer (2007), refere que as pessoas investem nas relações sociais no 
sentido e obterem suporte, posteriormente. Offer (2007) salienta a importância das relações na 
promoção da participação e do envolvimento dos jovens nos assuntos comunitários. 

Na escola, é possível perceber que as redes de amizade mais fortes e mais consistentes se assumem 
como recursos activos que promovem a mudança (Holland, Reynolds & Weller, 2007), e são úteis no 
estabelecimento de novas pontes e oportunidades. Por outro lado, as ligações estabelecidas entre 
pares, na escola, podem funcionar também como uma rede de suporte que poderá ajudar os jovens na 
resolução dos problemas e na promoção das potencialidades do grupo. 

No presente trabalho, nota-se uma correlação forte entre as ligações na escola e o valor da vida, o que 
nos faz pensar que a densidade dos laços que os jovens estabelecem é um importante contributo para 
o seu bem-estar, do mesmo modo que o bem-estar também está relacionado com o estabelecimento 
de relações. Esta ideia ganha ainda mais consistência se pensarmos que os sujeitos que se sentem 
mais felizes, são também os que têm maiores níveis de ligações na escola. 

Bassani (2007) refere que a família se assume como o grupo primário ao qual os jovens se ligam de 
forma mais permanente, mas existem muitos outros grupos, secundários, a escola e a vizinhança, entre 
outros. Deste modo o capital social, gerado no grupo primário, funciona como recurso, que pode ser 
mobilizado pelos demais grupos secundários. 

Aqui será importante ter em conta para além do conceito de bonding (relações dentro de um mesmo 
grupo), o conceito de bridging (entre grupos), proposto por Putnam (1995). As pontes entre o grupo 
primário e os outros grupos secundários funcionam como uma mais valia na produção de capital social.  
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Verificou-se que os sujeitos com níveis mais altos de felicidade auto-percebida têm também níveis mais 
altos de confiança, o que nos faz pensar na íntima relação desta dimensão com o bem-estar dos 
indivíduos. 

Para Perkins & Long (2002), a ideia de confiança comunitária, formal ou informal, é fundamental no 
desenvolvimento de comunidades saudáveis. A confiança que obedece obviamente, às regras 
fundamentais da reciprocidade, condiciona a prosperidade e o grau de democracia, bem como a 
capacidade de uma dada sociedade de competir economicamente (Fukuyama, 1995). 

Segundo Putnam (1995) a confiança é um fenómeno relacional que favorece a cooperação e a 
acumulação de capital social. 

Este estudo reconhece a importância das relações sociais que presidem certas dinâmicas de 
desenvolvimento, como parte do contorno social e institucional desses processos. 

O conceito de capital social é visto como um activo que oferece às comunidades a possibilidade de 
alcançar e consolidar as suas metas, através das suas próprias potencialidades e capacidades, 
exercidas e discutidas por laços de solidariedade e de confiança mútua, expandindo desta forma o 
poder de participação. 
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Resumo: A crise do Estado nacional-desenvolvimentista ocorrida nos anos oitenta acarretou 
importantes transformações econômico-sociais no Brasil, dentre elas, a descentralização política, 
administrativa e fiscal. Essa descentralização ocasionou um novo paradigma de desenvolvimento 
econômico, pensado no âmbito local, que nos anos noventa representou para o estado do Rio Grande 
do Sul a formação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento Econômico (COREDES). O objetivo 
central dos COREDES é a promoção do desenvolvimento regional, compatibilizando competitividade, 
eqüidade e sustentabilidade. Com base nessa nova divisão do território gaúcho, consegue-se obter 
dados mais precisos no que se refere às condições sócio-econômicas da população local. O presente 
artigo trata deste processo de descentralização política, administrativa e fiscal no país retratado pela 
formação dos COREDES no estado e pela evolução dos seus índices de desenvolvimento sócio-
econômico no período 2000-2004, período no qual o Índice de Desenvolvimento Sócio-Econômico para 
o Rio Grande do Sul (IDESE) foi calculado para os COREDES. Além disso, este artigo também analisa 
o desenvolvimento sócio-econômico do estado do Rio Grande do Sul entre 1991 e 2006 e do Corede 
Vale do Rio dos Sinos (e dos municípios que o integram) entre 1991 e 2004 no que refere se à 
Educação, Renda, Saneamento Básico e Saúde. 
Palavras-chave: Descentralização Política; Desenvolvimento; COREDES. 
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24 Doutora em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA/UFRRJ) e Coordenadora do Curso de 
Ciências Econômicas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) – angelicam@unisinos.br 
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1 Introdução 
Por um lado, os países têm dado importância para a necessidade de se alcançar um melhor 

padrão de vida para sua população, de se ter uma renda mais eqüitativa, de se erradicar o 
analfabetismo e as doenças transmissíveis por falta de condições mínimas de moradia, entre outros, e 
há, neste sentido, um esforço em alcançar tais metas. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é 
uma forma de verificar o avanço que está sendo alcançado em cada país, mesmo não abrangendo 
todas as dimensões do desenvolvimento econômico. Este índice, portanto, permite comparar o estágio 
sócio-econômico dos países bem como ter um conhecimento melhor das “condições de cada 
agrupamento social, nacional, regional ou local. Isto permite que os condutores de políticas públicas 
notem que a acumulação de riquezas é tão importante quanto a garantia de uma boa qualidade de vida 
aos seus cidadãos” (PRADO, 2007, p. 22). Por outro lado, a crise do Estado nacional-
desenvolvimentista ocorrida nos anos oitenta acarretou importantes transformações econômico-sociais 
no Brasil, dentre elas, a descentralização política, administrativa e fiscal. Essa descentralização 
ocasionou um novo paradigma de desenvolvimento econômico, pensado no âmbito local, 
representando para o estado do Rio Grande do Sul (Brasil), nos anos noventa, a formação dos 
Conselhos Regionais de Desenvolvimento Econômico (COREDES). Estas questões demonstram a 
relevância do tema do desenvolvimento sócio-econômico e este artigo pretende analisar, a partir da 
constituição dos Conselhos Regionais, o avanço do desenvolvimento sócio-econômico do estado, dos 
Coredes que o compõem e do Corede Vale do Rio dos Sinos ao longo do período 1991-2004.  

Neste estudo são utilizados os índices de desenvolvimento sócio-econômico do estado e dos 
municípios integrantes do Corede em relação às categorias Educação, Renda, Saneamento Básico e 
Saúde. O Corede Vale do Rio dos Sinos foi escolhido para a análise, pois tem importância econômica 
dentro do estado, já que sozinho é responsável por mais de 15% do PIB estadual. Os índices utilizados 
são o Índice de Desenvolvimento Sócio-Econômico para o Rio Grande do Sul (IDESE), calculado pela 
Fundação de Economia e Estatística (FEE)25, e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-

                                                 
25 A metodologia utilizada no cálculo do IDESE é a agregação de quatro blocos de indicadores: Condições de 
Domicílio e Saneamento, Saúde, Educação e Renda. Cada bloco é composto de grupos de indicadores 
selecionados que, após serem transformados em índices, são agregados com pesos específicos, definidos pela 
equipe técnica, resultando no índice do respectivo bloco (FEE, 2007). No Anexo 1 são apresentados os pesos 
destinados a cada uma das variáveis que compõem os cálculos. 
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M), desenvolvido e calculado em parceria pelo Programa das Nações Unidas e Desenvolvimento 
(PNUD), Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicada (IPEA) e Fundação João Pinheiro26.  

Este artigo está dividido em três seções, sendo que na primeira é apresentado um retrospecto 
referente à reestruturação da economia nos anos oitenta e às mudanças no papel do Estado, dando 
ênfase ao processo de descentralização e à formação dos Coredes; na segunda seção verificar-se 
como ocorreu o crescimento do Rio Grande do Sul no período estudado, analisando o avanço dos 
índices de desenvolvimento sócio-econômicos do estado e dos Coredes que o compõem; e, por 
último, são analisados dados específicos do Corede Vale do Rio dos Sinos, assim como o 
progresso do IDESE e do IDH-M no período de 1991-2004 nos seus municípios. 

Como principais resultados, observa-se que a Educação obteve índices de desenvolvimento sócio-
econômico satisfatórios no período em todas as regiões e municípios analisados, atingindo sempre 
um valor acima de 0,800. No outro extremo encontra-se a área do Saneamento Básico, com baixos 
índices de desenvolvimento, variando entre 0,500 e 0,600, demonstrando que há necessidade de 
dar-se uma maior atenção dentro do estado ao setor. A área de Saúde obteve índices altos e ficou 
posicionada no alto desenvolvimento nas regiões estudadas. Já a Renda do estado e das regiões 
estudadas foi crescente neste período, porém o avanço foi pouco, já que houve falta de crescimento 
econômico, o principal dinamizador da Renda, no entanto, permanece classificada como médio 
desenvolvimento. Entretanto, ao se comparar os Coredes entre si, nota-se que os dados 
apresentados demonstram que há disparidades regionais. Além disso, o PIB e a população 
encontram-se concentrados na área metropolitana (Corede Metropolitano do Delta do Jacuí) e nas 
regiões limítrofes. 

2 Reestruturação Administrativa do Setor Público e a Formação dos Coredes do Rio Grande do 
Sul 

Os investimentos externos diretos e os créditos de organismos oficiais foram as principais 
fontes de recursos para a América Latina nas décadas de 1950 e 1960, pois os países tinham o 
objetivo de promover a industrialização e não possuíam recursos próprios para isso. Já nos anos 
setenta, os recursos tiveram origem, principalmente, em empréstimos de mercados privados de capitais 
e no crédito mundial abundante, acelerando o endividamento dos países em desenvolvimento. Nos 
                                                 
26 Assim como o IDH, o IDESE e o IDH-M também variam entre 0 e 1, sendo 0 quando não há desenvolvimento 
e 1 quando há desenvolvimento total (divididos em grupos: baixo desenvolvimento – até 0,499; médio 
desenvolvimento – entre 0,500 e 0,799; e alto desenvolvimento – maior do que 0,800). 
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anos oitenta, a América Latina enfrentou dificuldades para conseguir negociar a dívida externa, porém, 
tinha-se a ilusão de que, superado este problema, a região reencontraria o caminho do crescimento. 
Estes acontecimentos fizeram com que o período contemplado pela década de 1980 não fosse positivo 
para a continuação do crescimento da América Latina e, por isto, foi denominado de “década perdida” 
para demonstrar que os anos “80 representaram, em termos históricos, um ponto de inflexão entre o 
padrão de desenvolvimento precedente da América Latina e o que se delinearia a partir de então” 
(NERY, 2007, p. 70). O PIB Per Capita de 1989 foi 8% inferior ao registrado em 1980 e havia 
retrocedido ao nível de 1977. Este período marcou o esgotamento do modelo utilizado nas três 
décadas anteriores, que era baseado no setor externo dependente de produtos primários, no governo 
com um elevado investimento e na industrialização via mercado interno.  

Esta ruptura no processo de crescimento acima descrito para a América Latina ocorreu 
também no Brasil. A crise do Estado nacional-desenvolvimentista brasileiro ocorrida nos anos oitenta, 
originada pelo esgotamento das fontes de financiamento do setor público e pelas dívidas externa e 
interna altas, fez com que importantes transformações econômico-sociais ocorressem no país. No 
centro desta crise, dentre outros questionamentos, estavam as discussões sobre a descentralização 
política, administrativa e fiscal no Brasil (RÜCKERT, BORSATTO e RABELO, 2002). A 
descentralização é  

[...] definida como uma participação crescente das esferas sub-nacionais do governo na 
geração e/ou alocação dos recursos públicos na execução das despesas públicas... É um 
dos mais desejados requerimentos de um novo sistema de governo local, por ser uma forma 
de controle direto sobre a transparência das políticas públicas, que é um fator que ajuda a 
distribuir melhor os serviços públicos (MENEGHETTI NETO, 2005, p. 46).  

No Brasil, passou-se mais de uma década em uma disputa com um “governo autoritário e 
centralista contra propostas de redemocratização e de descentralização de recursos e de espaços de 
poder” (RÜCKERT, BORSATTO e RABELO, 2002, p.11). Então, em 1988, a Constituição protagonizou 
o que era necessário para uma reorganização política, administrativa e fiscal no país, “calcada no maior 
repasse de recursos para estados e municípios, a descentralização das políticas sociais objetivava, 
ainda, estimular a participação popular, através da criação dos conselhos municipais de saúde, de 
assistência social, etc.” (RÜCKERT, BORSATO e RABELO, 2002, p.11). A partir daí foi estabelecido 
que os estados e os municípios deveriam receber mais recursos por parte do governo federal e que 
haveria a descentralização de algumas obrigações, que seriam repassadas para os estados e os 
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municípios. Segundo Sperotto (2000), esta redefinição atribuiu aos municípios uma importante função 
de preparação de políticas públicas.  

Segundo Rückert, Borsatto e Rabelo (2002), no bojo do processo de descentralização se 
encontrava o pensamento econômico neoliberal. A partir desta concepção, a solução para as crises 
econômicas estaria no “sistema de mercado” e seria a melhor forma de alocação de recursos, 
satisfazendo de maneira mais eficaz as necessidades dos indivíduos. Em contrapartida, as obrigações 
referidas ao bem-estar social deveriam ser reduzidas, tendo o Estado somente a responsabilidade de 
manter o necessário para um estado “mínimo de pobreza” e também garantir os serviços coletivos. A 
privatização foi a alternativa para a entrada de recursos no Brasil e o destino destes recursos foi a 
redução da dívida interna. Nessa nova visão econômica, o investimento para a continuação e, no caso 
do Brasil, a retomada do crescimento econômico caberia ao setor privado (RÜCKERT, BORSATTO e 
RABELO, 2002). Segundo Prado (2007, p.55), no entanto, isso não ocorreu, como indicou:  

A conseqüente redução do peso do Estado na economia, suprimiu da economia brasileira 
um dos seus principais elementos de coordenação. Trata-se do investimento do setor 
produtivo estatal que, conjuntamente com os gastos públicos tradicionais, era indutor do 
gasto privado. As privatizações mudaram a natureza das decisões de investimento, 
reduziram o dinamismo do crescimento econômico e a estrutura da propriedade, diminuindo 
a participação do capital privado nacional em favor do estrangeiro. 

A descentralização ocorrida no Brasil teve uma concepção diferente da indicada como 
estratégia pela visão neoliberal, pois além da descentralização política, houve também a administrativa 
e a fiscal. A descentralização política representa a indispensabilidade de fortificar “a representação 
local e a participação popular”, enquanto a descentralização administrativa refere-se ao repasse de 
certas responsabilidades na execução de políticas públicas da instância federal para os estados e 
municípios e a descentralização fiscal representa a divisão das receitas do nível federal com os níveis 
sub-nacionais do governo (RÜCKERT, BORSATTO e RABELO, 2002). Esta concepção “surge como 
proposta integrante de um projeto político, construído num contexto de lutas populares e que tem como 
pressupostos fundamentais as mudanças das relações de poder, autonomia e repasse de recursos 
financeiros para as esferas sub-nacionais” (RÜCKERT, BORSATTO e RABELO, 2002, p. 17).  

A Constituição de 1988, além de legalizar o processo de descentralização, trouxe essenciais 
alterações ao sistema federativo brasileiro, destinadas a legitimar e disponibilizar uma melhor 
participação dos municípios nas receitas fiscais, já que estavam participando mais ativamente dos 
gastos com políticas públicas. Através da descentralização fiscal, a União passou de 62,3% das 
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receitas tributárias efetivamente disponíveis27, em 1988, para 56,5%, em 1998. Os estados tiveram 
pouca modificação na participação das receitas, passando de 26,9%, em 1988, para 26,7%, em 1998. 
Os municípios tiveram seu percentual de participação ampliado de 10,8%, em 1988, para 16,8%, em 
1998 (RÜCKERT, BORSATTO e RABELO, 2002). Segundo Coelho (2000, p. 8), a Constituição 
proporcionou uma maior autonomia política e financeira aos municípios, fazendo com que ampliassem 
“[...] as experiências de descentralização de serviços urbanos e de gestão local democrática, cujos 
exemplos mais significativos têm sido registrados nas experiências de orçamento participativo, do 
Sistema Único de Saúde e nas experiências de municipalização de áreas de transporte, habitação e 
saneamento básico”. Além de assegurar maiores repasses aos estados e municípios, a Constituição de 
1988 também constituiu direitos à sua população, independente de qual esfera do governo devesse 
proporcioná-la (SEPLAG, 2007). Um destes é o direito de todos à saúde e dever do Estado de 
proporcionar através de políticas sociais e econômicas que objetivem a diminuição do risco de doenças 
e de outros danos, além de garantir o acesso de todos, de forma igualitária, aos serviços que visassem 
a promoção, proteção e recuperação da saúde (SAÚDE, 2007). Outro princípio contido na Constituição 
é a promoção de construção de moradias, além da necessidade de melhorar as condições 
habitacionais e de saneamento básico. Desta forma, para saber o que deve ser melhorado nas 
habitações brasileiras deve-se dimensionar as necessidades existentes, que se concentram na 
população de baixa renda. Portanto, como política pública, é importante tornar as prestações dos 
imóveis compatíveis com a renda familiar e isto tem sido o maior desafio dos agentes públicos, sejam 
eles federais, estaduais ou municipais (PINHEIRO, 2007). Sperotto (2000) salienta que após a 
descentralização se evidenciou nas áreas de habitação e de saneamento a falta de um rumo específico 
no que diz respeito ao investimento e à divisão dos encargos destinados a área. A maioria dos planos 
nesse setor não é universal, ocorre somente em alguns estados e municípios. Em relação ao 
saneamento, sofreu um processo de privatização em alguns estados e município e, segundo a autora, 
“esbarra em dificuldades legais, motivadas principalmente por sindicatos” (SPEROTTO, 2000, p. 83). 
Onde continua estatal, o problema é a falta de recursos por parte dos municípios e a disputa política 
para “abrir mão de suas agências executoras” (SPEROTTO, 2000, p. 83). Além da saúde e da moradia, 
a Constituição também define que a educação é um direito de todos e deve ser promovida pelo Estado 

                                                 
27 A receita tributária disponível inclui os tributos arrecadados diretamente em cada nível de governo e as 
transferências constitucionais de impostos. Para o cálculo da receita disponível em cada nível de governo, 
adiciona-se às receitas próprias os repasses recebidos e descontam-se os concedidos. 
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e pela família. A sociedade tem um papel importante, pois cabe a ela ajudar a promover e também 
incentivar a população, objetivando, assim, desenvolver o cidadão para o convívio em sociedade e 
para ser qualificado para o trabalho. Os estados devem atuar, prioritariamente, no ensino fundamental 
e médio. Assim sendo, a missão primordial dos governos estaduais é erradicar o analfabetismo e 
universalizar o ensino fundamental e médio. Os direitos da sociedade, acima citados, devem ser 
promovidos via políticas públicas, pois os mesmos são pré-requisitos para o desenvolvimento de um 
país, “pois somente um bom grau de instrução da população é capaz de gerar cidadãos plenamente 
capacitados de exercer seus direitos e deveres e capazes de alcançar o intelecto para acompanhar os 
avanços tecnológicos, viabilizando assim, o desenvolvimento econômico e social de sua comunidade e 
estado” (EDUCAÇÃO, 2007). Após a descentralização, a área da educação foi uma das primeiras a 
receber uma determinação mais específica sobre o percentual mínimo que deveria ser gasto com ela. 
Desta forma, além da descentralização ter se desenvolvido, verificou-se que se alcançou uma melhora 
qualitativa no ensino, como, por exemplo: alcançou-se um melhor nível de eqüidade, melhores 
conteúdos e processos mais organizados. 

Segundo Sperotto (2000), há críticas tanto contra quanto a favor da descentralização nas áreas 
sociais, como: saúde, educação, habitação, saneamento e assistência social. O principal aspecto 
desfavorável é o de que a descentralização é incompetente em relação à sustentação financeira de 
estados e municípios, pois gerenciar recursos necessita de capacidade financeira, operacional e 
técnica e somente os estados com mais recursos conseguem de fato fazê-lo. Outra questão relevante 
é a significativa desigualdade entre os estados brasileiros, tanto no que se refere ao econômico, social, 
político quanto à capacidade administrativa. Em detrimento disto, não é suficiente simplesmente 
transferir receita da União aos estados e municípios e exigir que eles tenham responsabilidade nos 
gastos sociais, pois os mesmos não têm aptidão para gerenciar este gasto. Outra questão importante 
apontada por Meneguetti Neto (2005) é o grande aumento no número de municípios do Brasil, só o Rio 
Grande do Sul teve um aumento de 50% no período 1992-2005. O autor menciona que sob a ótica das 
contas públicas, este aumento encarece a manutenção da máquina pública, pois a maioria dos 
municípios se emancipou sem a mínima infra-estrutura administrativa, criando assim duplicidade 
administrativa, ou seja, a soma das despesas dos dois municípios (o emancipado e o que possuía o 
município) é maior do que a despesa anterior ao desmembramento. Sobre o ocorrido nos municípios 
gaúchos, o autor afirma:  
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Só para se ter uma idéia, os 30 municípios gaúchos que se emanciparam no começo de 
2001 continuam tão pobres quanto antes, com a diferença de que, agora, seus habitantes 
trabalham para sustentar estruturas burocráticas... Uma pesquisa acadêmica sobre as 12 
emancipações ocorridas em 1982, no Rio Grande do Sul, revelou que, nos primeiros seis 
anos, em média, a Renda Per Capita desses municípios diminuiu e a despesa pública 
aumentou em quase 50%, particularmente os gastos com pessoal; e a dependência das 
transferências de receitas estaduais e federais ficou ainda maior (MENEGUETTI NETO, 
2005, p. 52). 

Entre as críticas favoráveis à descentralização nas áreas sociais, estão as questões referentes 
às políticas sociais nos anos 1990, que “alcançaram resultados qualitativos e quantitativos positivos, 
embora haja ainda muito a ser feito em todas as áreas” (SPEROTTO, 2000, p. 81). Outra questão 
positiva abordada pela autora refere-se ao maior enfoque dado aos indivíduos com maior necessidade, 
“à margem da sociedade, excluídos por fatores predominantemente econômicos” (SPEROTTO, 2000, 
p. 81). E em relação ao posicionamento positivo no que se refere ao aumento do número de 
municípios, Meneguetti Neto (2005) considera alguns argumentos e aponta que também são 
importantes e devem ser considerados, como “o poder público fica mais próximo da população; o 
desmembramento pode proporcionar o desenvolvimento; a administração numa área menor é sempre 
mais eficiente e também recebe uma maior colaboração da comunidade” (MENEGUETTI NETO, 2005, 
p. 51). Como exemplo de organização territorial menor e com participação ativa da comunidade pode-
se citar os Conselhos Regionais de Desenvolvimento Econômico (Coredes) no Rio Grande do Sul. A 
fundação dos Coredes pode ser considerada um rompimento da forma tradicional da gestão pública, 
ocasionada como “uma resposta concreta e local aos processos sociais de transformações ocorridos a 
partir da década de 80, no Brasil e no mundo” (DALLABRIDA, 2007, p.13). Estas transformações 
referem-se “a descentralização da administração pública, à ampliação da esfera pública e às iniciativas 
de cooperação em gestão pública, entre sociedade política e sociedade civil” (DALLABRIDA, 2007, 
p.13).  

Segundo Dallabrida (2007), os Coredes foram oficializados em 1994 durante o governo de 
Alceu Collares (1991-1994), após debates entre a Assembléia Legislativa, o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul e a sociedade civil, resultando na Lei no 10.283, de 17 de outubro de 1994. No entanto, 
eles já existiam desde 1991, porém não de forma regulamentada. Segundo Becker (2001), sua criação 
tinha “a finalidade de constituírem-se em canais de comunicação entre os segmentos organizados da 
sociedade das regiões – e deles com a Administração Estadual – para possibilitar a participação da 
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comunidade na formulação e na implementação de iniciativas de promoção do desenvolvimento 
regional” (BECKER, 2001, p. 25). Sua missão é ser um espaço, em nível regional, que se destine a 
construir parcerias tanto econômicas quanto sociais, apropriando-se da articulação política que tenha 
interesse local e regional e que se centre em montar estratégias específicas para o desenvolvimento do 
Rio Grande do Sul (BECKER, 2001).  

Segundo Rumos 2015 (2006), os Coredes representam a realidade de seus municípios 
integrantes e por isto têm conquistado as comunidades como meio de articulação regional e 
determinação de uma melhor estratégia de desenvolvimento de cada uma das 22 regiões em que é 
dividido o estado (RUMOS 2015, 2006). Segundo Becker (2001), é justamente esta a visão dos 
Coredes, a necessidade de articular os atores sociais, econômicos e políticos, ajudando-os a se 
organizar, para então, poderem formular sozinhos seus próprios modelos de desenvolvimento regional. 
O objetivo central dos Coredes é a promoção do desenvolvimento regional, compatibilizando 
competitividade, eqüidade e sustentabilidade. E sua ação “deve contribuir para estreitar os laços de 
confiança, estimular a cooperação e viabilizar o estabelecimento de parcerias entre os diferentes 
segmentos da sociedade civil da região, bem como entre esses segmentos e as várias instâncias da 
administração pública, na busca do desenvolvimento regional” (CONSINOS, 1999, p. 22). Os Coredes 
devem integrar a sociedade civil e as instâncias públicas, de modo que os problemas sejam discutidos 
no Corede da sua região. A representatividade e a penetração dos Coredes junto à sociedade são 
importantes para que os segmentos ainda não integrados sejam articulados e incorporados ao 
Conselho (CONSINOS, 1999). Os Conselhos devem colaborar “com os órgãos estaduais na área de 
planejamento, instituições de ensino superior e outras entidades públicas e privadas na elaboração e 
discussão de diagnósticos regionais, visando à preparação do Plano Estadual e dos Planos Regionais 
de Desenvolvimento e suas respectivas alterações e atualizações” (CONSINOS, 1999, p. 25). Além 
disto, a identificação das principais necessidades regionais para que o atendimento do Estado seja 
feito de maneira mais focada e eficaz, inclusive fiscalizando para verificar se os serviços públicos são 
qualificados e buscando a colaboração de fontes alternativas para o financiamento dos investimentos. 
Segundo Bandeira (1998, p. 48), os Coredes ainda são frágeis, conforme se observa neste trecho:  

Ao contrário do que ocorre na escala municipal, não existem modelos consolidados de 
articulação abrangente da comunidade ao planejamento do setor público em escala 
geográfica mais ampla. Além disso, pode-se observar que as características sócio-culturais 
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de algumas regiões tornam mais difícil o enraizamento de iniciativas desse tipo. Esses 
obstáculos, no entanto devem ser superados.  

No Pró-RS III, lançado pelos quinze anos de criação dos Coredes, foi possível observar que 
esta situação de fragilidade está sendo superada, pois em uma pesquisa realizada pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 2001, em relação à opinião dos Delegados do Orçamento 
Participativo frente à importância dos Coredes para o Rio Grande do Sul, sendo necessário atribuir uma 
nota de zero a um, a média alcançada ficou em 6,69. Em 2004 e 2005, a UFRGS efetuou outra 
pesquisa, na qual foi feita a mesma pergunta da pesquisa anterior, porém desta vez junto ao público 
das Assembléias Regionais, que são responsáveis em sistematizar as propostas que serão votadas na 
Consulta Popular28, identificando que as médias alcançadas subiram para 8,45 em 2004 e 8,34 em 
2005. Os resultados são positivos, considerando que há um baixo índice de confiança quando se 
aborda temas referentes à política no Brasil, demonstrando a credibilidade que os Coredes alcançaram 
desde 1991 (COREDES, 2006).  

Através de Rumos 2015 (2006, p. 34), o estado foi analisado a partir de várias dimensões 
relacionadas à “dinâmica econômica e social, ao meio ambiente, à informação e conhecimento, às 
infra-estruturas, à dinâmica demográfica, aos aspectos político-institucionais-legais, às finanças e 
investimentos públicos e à organização territorial”, sendo possível verificar as disparidades regionais 
existentes. Os Coredes foram divididos em cinco grupos principais: Dinâmicos, Emergentes, Estáveis, 
em Transição e em Dificuldades, conforme se pode observar na figura 1. 

Figura 1 – Agrupamento dos Coredes segundo seu 
desempenho 

Para conseguir dividir o estado 
nessas regiões, o estudo avaliou aspectos 
referentes ao desenvolvimento econômico 
dos Coredes e alguns indicadores que 
foram importantes, como: a análise da 
porcentagem de pobres na população 
(definidos como famílias com renda média 
de até dois salários mínimos); Educação 

                                                 
28 A Consulta Popular do Rio Grande do Sul foi criada em 1998 a partir da Lei Estadual no 11.179, de 25 de 
junho de 1998, pelo Governo do Estado que objetivava promover a participação da população nas decisões 
referente a elaboração do orçamento (COREDES, 2006).  

Fonte:Rumos 2015 (2006). 
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(resultado da presença de analfabetos com 15 anos ou mais); mortes no parto (utilizado como meio 
para se medir o acesso à saúde); percentagem de domicílios com computador e a proporção de 

pessoas com idade entre 18 e 35 anos freqüentando algum curso superior (utilizado para avaliar 
aspectos como informação e conhecimento, pois ambas estimulam o empreendedorismo); acesso a 

serviços públicos, como telefonia, água e esgoto (serviços públicos de boa qualidade podem 
compensar níveis de renda insatisfatórios). Junto a esses dados foram adicionadas variáveis 
correspondentes às potencialidades dos Coredes, como Empreendedorismo, Infra-Estrutura de 
Transportes e Infra-Estrutura de Energia e o conjunto destes resultados gerou o mapeamento do 
estado em regiões distintas entre desenvolvimento econômico e potencialidades. 

Os dados que cada Corede apresentou, no que se refere ao desenvolvimento econômico, 
podem ser vistos na tabela 1. Os dados assinalados representam aqueles que ficaram abaixo da média 
do estado, sendo que, de 192 dados apurados, 48 estão a baixo da média. O PIB e a população estão 
concentrados na área metropolitana (Corede Metropolitano do Delta do Jacuí) e nas regiões limítrofes. 
Desta forma, os Coredes Metropolitano Delta do Jacuí, Serra e Vale do Rio dos Sinos possuem em 
torno de 42% da população gaúcha e produzem cerca de 50% do PIB estadual, revelando as 
disparidades regionais e a concentração. Segundo Rumos 2015 (2006), a tendência tem reforçado 
essa concentração, ocorrendo, desta forma, a expansão da região metropolitana para seus vizinhos.  
 
Tabela 1 – Indicadores Utilizados para Verificar as Disparidades entre os Coredes -2000/2002 

Coredes 

Renda Per 
Capita, 

R$/pessoa x 
ano (2000) 

% Mortes Ocorridas 
no Parto e Doenças 

Originadas no 
Período Perinatal 

(2002) 

% de 
Analfabetos 
Acima de 14 
anos (2000)  

% Domicílios com 
Computador 

% Pessoas de 18 a 
35 anos Freqüentam 

a Universidade 

% Domicílios 
Rurais com 

Telefone 

% Domicílios 
Urbanos com 

Atendimento da 
Rede de 

Abastecimento de 
Água 

% de Domicílios 
Urbanos com 

Atendimento da 
Rede de Coleta de 

Esgoto 

Alto Jacuí 4.024 3,47 6,63 8,15 8,32 13,77 95,51 14,51 

Campanha 3.301 2,49 8,89 6,46 5,45 9,99 97,92 44,59 

Central 4.012 2,00 6,86 10,86 8,18 12,98 93,15 38,83 

Centro Sul 2.883 2,08 11,09 5,42 4,31 6,23 92,80 36,83 

Front. Oeste 3.169 3,78 8,04 6,09 4,14 4,50 94,54 29,17 

Front. Noroeste 2.983 1,54 6,13 7,11 6,77 18,09 95,95 14,45 

Hortênsias  3.713 2,42 7,02 7,54 4,70 14,12 92,13 36,06 

Litoral 3.456 2,09 8,07 6,74 5,13 13,65 75,04 16,19 

M. A. Uruguai 2.351 3,63 12,80 4,31 6,14 4,63 76,35 15,10 

M. Delta Jacuí 6.309 1,73 4,54 18,80 10,83 19,77 94,86 40,32 

Missões 2.851 2,71 8,72 5,51 6,41 7,53 95,95 15,04 

Nordeste 3.046 1,68 9,71 4,81 4,43 8,66 94,12 39,38 

Nor. Colonial 2.954 1,78 8,36 5,92 7,06 8,30 91,68 10,78 

Norte 3.311 1,84 6,90 7,14 5,93 17,81 90,29 27,45 
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Par. Enc. Serra 3.492 1,42 6,44 6,02 4,88 9,13 66,09 19,24 

Produção 3.979 3,02 7,14 9,55 7,18 23,56 87,06 23,63 

Serra 5.449 1,88 4,24 14,30 9,58 49,08 96,83 54,88 

Sul 3.590 2,21 8,60 8,56 6,28 15,12 93,87 34,18 

Vale do Caí 3.825 1,28 4,93 8,03 6,29 21,89 73,41 20,87 

V. Rio dos Sinos 4.189 1,91 4,81 12,01 7,56 7,33 85,77 19,13 

V. Rio Pardo 3.195 2,17 9,02 7,04 5,42 9,95 90,12 10,07 

V. Taquari 3.881 1,27 6,04 8,39 6,78 27,51 85,80 11,16 

RS 4.299 2,10 6,65 11,02 7,55 16,48 90,98 30,23 

Fonte: Rumos 2015 (2006). Nota: Valores marcados correspondem aos resultados inferiores à média estadual. 

 

A partir da tabela 2, consegue-se notar que o único Corede que alcançou o alto desenvolvimento 
humano, em todos os anos calculados, foi o da Serra. Também se nota que os Coredes 
Metropolitano Delta Do Jacuí, Serra e Vale do Rio dos Sinos possuem os três maiores índices e 
permaneceram assim ao longo do período pesquisado. O Corede Alto Jacuí teve grande progresso 
no período, passando da 13ª posição em 2000 para 4ª em 2004 e o Corede Médio Alto Uruguai 
ficou na última colocação em todos os anos pesquisados. Importante salientar o grande número de 
Coredes que tiveram, em todos os anos, o índice abaixo do IDESE estadual, sendo que somente 
três Coredes ficaram acima durante 2000 a 2002 e quatro de 2003 a 2004. No entanto, nenhum 
Corede obteve a classificação de baixo desenvolvimento. 
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Tabela 2 – IDESE dos Coredes em ordem decrescente no período 2000-2004 
 Corede 2000  Corede 2001  Corede 2002  Corede 2003  Corede 2004 
1o Serra 0,801 1o Serra 0,798 1o Serra 0,801 1o Serra 0,802 1o Serra 0,805 

2o M. D. Jacuí 0,791 2o M. D. Jacuí 0,789 2o M. D. Jacuí 0,790 2o M. D. Jacuí 0,792 2o M. D. Jacuí 0,793 

3o V. R. Sinos 0,767 3o V. R. Sinos 0,764 3o V. R. Sinos  0,768 3o V. R. Sinos 0,769 3o V. R. Sinos 0,773 

4o F. Noroeste* 0,746 4o F. Noroeste* 0,747 4o Nordeste* 0,748 4o F. Noroeste 0,763 4o Alto Jacuí # 0,767 

5o Produção* 0,743 5o Norte* 0,742 5o F. Noroeste* 0,747 5o Nordeste* 0,752 5o F. Noroeste* 0,759 

6o Campanha* 0,738 6o Produção* 0,741 6o Produção* 0,747 6o Produção* 0,751 6o Produção* 0,752 

7o F. Oeste* 0,737 7o F. Oeste* 0,737 7o Campanha* 0,739 7o Alto Jacuí* # 0,750 7o Hortênsias* 0,752 

8o Nordeste* 0,737 8o Nordeste* 0,737 8o Central* 0,737 8o Norte* 0,746 8o Central* 0,751 

9o Central* 0,736 9o Campanha* 0,736 9o Alto Jacuí* # 0,736 9o Campanha* 0,745 9o Campanha* 0,747 

10o Sul* 0,733 10o Central* 0,736 10o F. Oeste* 0,736 10o Missões* 0,745 10º F. Oeste* 0,743 

11o Norte* 0,733 11o Sul* 0,730 11o Missões* 0,734 11o Central* 0,744 11º Missões* 0,739 

12o Hortênsias* 0,728 12o Alto Jacuí* # 0,730 12o Norte* 0,733 12o F. Oeste* 0,740 12º V. Taquari* 0,738 

13o Alto Jacuí* # 0,727 13o Missões* 0,729 13o Sul* 0,731 13o Sul* 0,734 13º Norte* 0,738 

14o Missões* 0,725 14o N. Colonial* 0,725 14o V. Taquari* 0,727 14o V. Taquari* 0,731 14º Sul* 0,736 

15o Vale do Caí* 0,725 15o Vale do Caí* 0,723 15o Hortênsias* 0,725 15o N. Colonial* 0,731 15º Nordeste* 0,731 

16o V. Taquari* 0,722 16o Hortênsias* 0,722 16o N. Colonial* 0,722 16o Vale do Caí* 0,730 16º N. Colonial* 0,731 

17o Centro-Sul* 0,711 17o V. Taquari* 0,720 17o Vale do Caí* 0,720 17o Hortênsias* 0,727 17º Vale do Caí* 0,731 

18o N. Colonial* 0,710 18o Centro-Sul* 0,712 18o Centro-Sul* 0,716 18o Centro-Sul* 0,718 18º Centro-Sul* 0,723 

19o Litoral* 0,701 19o Litoral* 0,699 19o Paranhana* 0,696 19o Litoral* 0,699 19º Litoral* 0,719 

20o Paranhana* 0,698 20o Paranhana* 0,694 20o Litoral* 0,695 20o V. R. Pardo* 0,695 20º V. R. Pardo* 0,707 

21o V. R. Pardo* 0,686 21o V. R. Pardo* 0,687 21o V. R. Pardo* 0,694 21o Paranhana* 0,691 21º Paranhana* 0,695 

22o M.A.Uruguai* 0,655 22o M.A.Uruguai* 0,654 22o M.A.Uruguai* 0,657 22o M.A.Uruguai* 0,664 22º M.A.Uruguai* 0,666 

  RS 0,752  RS 0,751  RS 0,753  RS 0,757  RS 0,760 

Fonte: Elaboração dos autores a partir de FEE (2007). Legenda: (1) Dados em Cinza: não modificaram a posição ao longo dos anos; (2) # Obteve grande 
progresso; (3) * Estão abaixo do IDESE estadual.  

 
Para verificar como estão evoluindo os dados sócio-econômicos nos Coredes, fez-se uma 

análise dos dados do IDESE disponibilizados a partir de 2000 e seu progresso nas áreas de Saúde, 
Saneamento, Educação e Renda para cada Corede. O Corede que apresenta o melhor índice na área 
da Educação foi o Fronteira Noroeste, passando de 0,871, em 2000, para 0,888, em 2004. E o pior 
índice ficou com o Corede Alto Médio Uruguai, que passou de 0,804, em 2000, para 0,819, em 2004. O 
índice do estado na Educação estava em 0,838, em 2000, passando para 0,854 em 2004. Cabe 
ressaltar que os valores obtidos ultrapassam 0,800 e se enquadram no alto desenvolvimento, além 
disto, outra questão relevante refere-se ao fato de que todos os Coredes alcançaram melhores índices 
em 2004 dos que aqueles obtidos em 2000. No que se refere à Saúde, todos os índices também 
ultrapassam 0,800 e se enquadram como alto desenvolvimento. O Corede melhor posicionado 
novamente foi o Fronteira Noroeste, que obteve, em 2000, o índice de 0,903 e baixou para 0,895, em 
2004, continuando na primeira posição. O Corede com o menor índice foi Campanha, com 0,832, em 
2000, e baixou para 0,809, em 2004. O IDESE Saúde do estado diminuiu nesses cinco anos 
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calculados, passando de 0,852, em 2000, para 0,846, em 2004, o que pode ter relação com os baixos 
índices de saneamento apurados para o estado. Na área do Saneamento, o estado e os Coredes 
apresentaram índices baixos. Nenhum Corede obteve um índice superior a 0,687, que foi alcançado 
pelo Corede Serra em 2004. O Corede Médio Alto Uruguai teve o desempenho mais baixo no período, 
passando de um índice de 0,298, em 2000, para 0,307, em 2004. Cabe ressaltar que dos 22 Coredes 
existentes, 11 estavam com seus índices inferiores a 0,499 em 2000, ou seja, metade dos Coredes 
apresentava índices que se enquadravam em baixo desenvolvimento. Em 2004 a diferença é pequena, 
pois 10 Coredes ainda tinham índices inferiores a 0,499, sendo que os Coredes Alto Jacuí e Hortênsias 
conseguiram alcançar o médio desenvolvimento, no entanto, o Corede Nordeste regrediu para um 
índice de 0,466, em 2004. Em relação ao IDESE Renda, um Corede que obteve uma melhora foi o Alto 
Jacuí, que em 2000 obteve um índice de 0,743 (quinta posição) e em 2004 subiu para 0,829 (segunda 
posição). O Corede com melhor desempenho é o Vale do Rio dos Sinos, que em 2000 tinha um índice 
de 0,823 e em 2004 aumentou para 0,837. O Corede Alto Médio Uruguai obteve o pior índice em 2000, 
com 0,635, no entanto, em 2004, o Corede Paranhana ficou com o pior índice, após retroceder no 
período analisado, passando de 0,682, em 2000, para 0,657, em 2004.  

Após a apresentação destes dados, verifica-se que a melhora alcançada não atinge todas as 
regiões do estado, já que alguns Coredes retroagiram em determinados índices de desenvolvimento 
sócio-econômico, porém, de modo geral, os índices obtiveram uma pequena elevação. Nota-se, no 
entanto, que os índices possuem dados bastante distintos ao se comparar os blocos entre si, 
mostrando que o estado possui um bom desempenho sócio-econômico em algumas áreas, enquanto 
apresenta índices baixos em outras, como Saneamento.  
3 Evolução do padrão de vida da população gaúcha no período 2000-2004 

Segundo Prado (2007), em um estudo feito em 1991, se verificou que dentre todos os estados do 
Brasil, o Rio Grande do Sul detinha as melhores condições de vida. A explicação encontrada era 
que a distribuição da propriedade da terra e a educação básica deveriam preceder a aceleração do 
crescimento econômico, pois a distribuição conseguiria evitar o aprofundamento das desigualdades 
sociais. O Rio Grande do Sul teve, no seu processo de colonização, a divisão das terras em 
pequenas propriedades rurais, utilizando na maior parte o trabalho familiar, o que favoreceu a 
divisão eqüitativa da renda. Outra questão importante relacionava-se com as políticas públicas 
estaduais no período da Primeira República que se destinaram à escolarização infantil e ao ensino 
profissional, fazendo com que o estado conseguisse ter um melhor nível de desenvolvimento. Estas 
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circunstâncias diferenciaram o processo de desenvolvimento do estado em relação às outras 
regiões do país. Outro fator que também contribuiu refere-se à formação de mercado, enquanto a 
maioria dos estados brasileiros iniciou sendo agro-exportador, o Rio Grande do Sul voltou-se 
primeiramente para o mercado nacional e, posteriormente, para o regional, estimulando a formação 
da indústria e o consumo local e reduzindo a concentração de renda.  

Segundo Accurso (2002), o Rio Grande do Sul, assim como o Brasil, teve seu crescimento 
econômico estagnado nos anos oitenta. A economia gaúcha vinha crescendo a um ritmo de 8% a.a. 
nos anos setenta, conseguindo, desta forma, conquistar uma posição entre as quatro principais 
economias do país. De acordo com SCP (2003), consegue-se afirmar que o baixo crescimento do 
Brasil na década de 1980, que foi de 2,9% a.a., foi ainda pior na década seguinte, pois ficou em 1,7% 
a.a. Comparando o crescimento gaúcho na primeira metade da década de 1980 com o crescimento 
brasileiro, o desempenho gaúcho foi inferior, apresentando uma taxa média de 2,7% a.a. contra 3,5% 
a.a. do Brasil. A oscilação entre o crescimento alcançado pelo Brasil e pelo Rio Grande do Sul é 
observada através da tabela 3 no período 1991-2006. Segundo SCP (2003), o Rio Grande do Sul se 
mostra mais resistente à crise e mais precoce é a sua reação quanto ao crescimento, notando-se que a 
taxa de crescimento é mais volátil no estado. Um exemplo é o crescimento atingido em 1992 (final da 
crise do Plano Collor) de 8,3% a.a., enquanto que o país decresceu 0,5% a.a. A explicação seria que a 
indústria gaúcha é mais destinada aos bens de consumo não-duráveis, que possuem uma menor 
elasticidade-renda. Porém, pode-se verificar também que após a estabilização da moeda, o Plano Real 
ocasionou problemas para o desenvolvimento da região. A abertura da economia em 1990 e a 
apreciação cambial trouxeram uma grande concorrência para o estado, que não estava preparado com 
tecnologia avançada nem com custos competitivos e acabou enfrentando problemas em alguns 
setores, como o coureiro-calçadista, com queda nas exportações e reestruturação da planta produtiva. 
Já em 1995, a dependência dos preços das commodities, que estavam em baixa, ocasionou uma 
queda de 5,0% no PIB de 1995, comparando com 1994. Já para a queda de 5,2% sofrida em 2005, em 
relação ao ano de 2004, a explicação é o desempenho negativo da indústria de transformação e a 
quebra da safra agrícola ocasionada por uma estiagem no estado.  

Tabela 3 – Taxas de Crescimento do Brasil e do Rio Grande do Sul – 1991-2006 

Região/Ano 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Brasil 1 -0,5 4,9 5,9 4,2 2,7 3,3 0,1 0,8 4,4 1,3 1,9 0,5 4,9 2,3 2,9 
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RS -2,2 8,3 10,8 5,2 -5 0,5 6,1 -0,5 3 4,4 3,1 1,1 4,8 3,4 -5,2 2,7 

Fonte: Elaboração dos autores a partir de SCP (2003). 

Ao verificar o avanço do PIB Per Capita brasileiro e gaúcho no período 1991-2004, nota-se que 
houve pouco avanço. O Rio Grande do Sul teve um incremento de 26,75%, de 1991 a 2004. Já o Brasil 
obteve um acréscimo de 15,64%, de 1991 a 2004, no entanto, o PIB Per Capita gaúcho foi sempre 
superior ao nacional. A partir do objetivo de analisar o avanço dos índices de desenvolvimento sócio-
econômico, avaliou-se a evolução do PIB Per Capita estadual e do IDESE Renda do estado no 
período, no gráfico 1, e verificou-se que houve uma simetria entre ambos, o que pode ser considerado 
esperado, já que nas contas macroeconômicas, Renda e PIB são iguais. O IDESE teve somente uma 
queda em 2001, após este período, foram três anos de índice e PIB Per Capita crescentes. 

Gráfico 1 – Comparação da evolução do IDESE Renda do RS e o PIB Per Capita do Estado de 1991 a 2004 
Fonte: 

Elaboração dos autores a partir de FEE (2007) para os dados referentes ao IDESE e IPEADATA (2007) para os dados referentes ao PIB Per Capita. Nota: 
PIB per capita deflacionado ano base (R$ de 2000).  

 

Para conseguir um parâmetro de julgamento com os outros índices foi realizada uma análise entre a 
Despesa Orçamentária Total do estado em relação às Despesas nas áreas específicas abordadas 
neste artigo e pode ser observado na tabela 4. Comparando qual o percentual que esses gastos 
representavam dentro das despesas orçamentárias totais do governo do estado, verifica-se que os 
percentuais são bastante baixos. 
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Tabela 4 – Comparação dos gastos com “Educação e Cultura”, “Habitação e Urbanismo” e “Saúde e Saneamento” com as 
Despesas Orçamentárias Totais de 1998-2006 

Ano 
Despesa Orçamentária Total 

(R$) Educação e Cultura (R$) % 
Habitação e Urbanismo 

(R$) % Saúde e Saneamento (R$) % 

1998 12.062.182.056,00 1.130.647.857,00 0,09 15.361.100,00 0,0013 382.636.347,00 0,03 

1999 8.097.858.443,00 1.135.998.176,00 0,14 15.684.639,00 0,0019 423.299.139,00 0,05 

2000 9.394.421.654,00 1.973.018.530,26 0,21 27.936.630,85 0,0030 477.677.369,25 0,05 

2001 10.393.177.320,00 1.535.079.925,04 0,15 14.978.693,89 0,0014 500.411.200,88 0,05 

2002 11.336.606.378,00 2.533.168.521,88 0,22 9.552.784,81 0,0008 484.474.388,13 0,04 

2003 11.911.317.336,00 2.695.293.610,06 0,23 9.252.614,47 0,0008 547.528.035,49 0,05 

2004 13.023.092.981,00 2.277.265.206,29 0,17 15.051.849,28 0,0012 929.117.429,17 0,07 

2005  14.864.691.547,00 1.782.178.098,43 0,12 7.579.132,32 0,0005 953.911.501,28 0,06 

2006  15.988.867.783,00 1.941.376.047,09 0,12 10.664.067,87 0,0007 1.002.363.581,62 0,06 

Fonte: Elaboração dos autores a partir de SEFAZ (2007). Nota: Os dados informados no Balanço até 1999 mantinham as áreas acima mencionadas juntas. 
A partir daí começou a ser informado separadamente. Para manter o padrão, os dados foram somados. Os dados estão em valores correntes. 

As áreas de “Habitação e Urbanismo” obtêm o mais baixo resultado de todos, pois a relação ficou 
em 0,00%, e “Educação e Cultura” o mais alto, ficando, em média, com 0,16% das despesas 
orçamentárias totais e “Saúde e Saneamento” ficou em média com 0,05% do total dessas despesas. 
Analisando os gastos da tabela 4 com a respectiva evolução do IDESE nas áreas específicas, 
verifica-se que o índice da Educação do estado está aumentando no período, conforme se pode 
verificar no gráfico 2.  

Gráfico 2 – Comparação do IDESE Educação RS com a participação dos gastos públicos estaduais destinados a essa área de 
2000-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de FEE (2007) referente ao IDESE e SEFAZ (2007) para os Gastos Públicos.  
Nota: Para se analisar o IDESE da Educação utilizou-se os gastos destinados somente à Educação.  

 
A situação dos gastos destinados à Saúde é distinta da observada na Educação, pois o índice 

reduziu-se de 2000 a 2004, passando de 0,852 para 0,846, enquanto que os gastos permaneceram 
estáveis nos três primeiros anos e de 2003 a 2004 aumentaram em 71%, conforme se observa no 
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gráfico 3. Se os gastos públicos influenciam de forma favorável nos índices, poderá se notar esta 
evolução nos próximos cálculos do IDESE. Segundo a SEPLAG (2007, p. 2), a saúde do povo gaúcho 
está no caminho certo, pois houve uma “redução no índice de mortalidade infantil; a expectativa de vida 
estabilizou-se e é a maior do país; as mortes prematuras ocorridas em idades abaixo da expectativa 
média de vida encontram-se estáveis”. 

 
 
 

Gráfico 3 - Comparação do IDESE Saúde RS com a participação dos gastos públicos estaduais destinados a essa área de 2000-

2004 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de FEE (2007) referente ao IDESE e SEFAZ (2007) para os Gastos Públicos. Nota: Para se analisar o IDESE da 
Saúde utilizou-se os gastos destinados somente à Saúde. 

 

Dentre as avaliações que o IDESE faz, está a evolução da infra-estrutura no que diz respeito ao 
Saneamento básico do estado e dos municípios. A evolução do IDESE desta área e a participação 
dos gastos públicos estaduais podem ser acompanhadas no gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Comparação do IDESE Saneamento RS com a participação dos gastos públicos estaduais destinados a essa área de 

2001-2004 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de FEE (2007) referente ao IDESE e SEFAZ (2007) para os Gastos Públicos.  
Nota: Para se analisar o IDESE Saneamento utilizou-se os gastos destinados somente ao Saneamento. 

Os gastos públicos estaduais evoluíram no período, na qual sua participação nas despesas 
orçamentária totais passou de 0,0008%, em 2000, para 0,0012%, em 2004. A área de Saneamento 
é importante para que se consiga atingir um bom nível de saúde para as crianças, conforme 
destacado pelo PNUD (2007), no qual consta que morrem mais crianças devido à falta de água 
potável e de instalações sanitárias do que por qualquer outra causa e acabam destruindo mais vidas 
humanas do que qualquer conflito armado. Portanto, este continua sendo um setor que necessita 
ser analisado no estado, já que o índice apurado corresponde ao médio desenvolvimento e 
representa os menores valores apurados pelo IDESE.  

Segundo SEPLAG (2007), no que se refere à satisfação do povo gaúcho com os serviços prestados 
pelo estado em relação à Educação e à Saúde, enquanto que a primeira tem uma variação negativa 
entre 2003 e 2004 de 3,4%, a segunda tem uma variação positiva de 0,1% e conclui que “As 
políticas públicas de saúde têm gerado efeitos sobre a população, enquanto as políticas destinadas 
à melhoria da renda ainda não surtiram efeito” (SEPLAG, 2007, p. 10). Um dos motivos que pode 
explicar esta situação refere-se ao fato de que a Saúde pode ser promovida pelo estado via gastos 
públicos, já a renda não, ela é dinamizada pelo crescimento econômico e o mesmo não está 
ocorrendo substancialmente no estado. No entanto, cabe ressaltar que comparando os índices de 
1991 com os índices após 2000, em todas as áreas houve evolução, mostrando que ocorreu 
melhora no desenvolvimento sócio-econômico nos anos noventa, conforme se pode observar na 
tabela 5. 
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Tabela 5 – Evolução do IDESE do RS – 1991-2004 
IDESE / Ano 1991 2000 2001 2002 2003 2004 Var. % 91/00 Var. % 91/04 

IDESE 0,688 0,752 0,751 0,753 0,757 0,760 9,37 10,47 

IDESE - Saúde 0,821 0,852 0,848 0,844 0,841 0,846 3,78 2,99 

IDESE - Educação 0,765 0,838 0,841 0,847 0,853 0,854 9,53 11,61 

IDESE -Saneamento 0,457 0,561 0,563 0,564 0,565 0,566 22,88 23,89 

IDESE - Renda 0,708 0,757 0,753 0,758 0,769 0,773 6,99 9,24 

Fonte: Elaboração dos autores a partir de FEE (2007). 

 

A área Saneamento teve o maior avanço, com um aumento de 23,89% no seu índice, no entanto, 
permanece com a menor posição no que se refere ao desenvolvimento econômico. Este aumento 
permitiu que setor avançasse do baixo desenvolvimento em 1991 para o médio desenvolvimento 
após 2000. O menor avanço ficou com a área da Saúde, que obteve acréscimo no seu índice na 
década de 1990, porém, após 2000, seu valor foi decrescente. Após essa análise do estado, a 
próxima seção será destinada ao estudo do Corede Vale do Rio dos Sinos. 

4 Desenvolvimento no COREDE Vale do Rio dos Sinos no período 1991-2004 
O Corede Vale do Rio dos Sinos (CONSINOS) situa-se ao leste do Rio Grande do Sul e sua área 

representa 0,5% do território do estado, contendo 1.398,5 km2. O CONSINOS é composto por 14 municípios e 
totaliza uma população de 1.328.991 habitantes (2006) (SINOS, 2007), sendo sua densidade demográfica 24,6 
vezes maior do que a média do estado (BORDIGNON, 2006). Os municípios integrantes do Corede são: Araricá, 
Campo Bom, Canoas, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Ivoti, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, 
Portão, São Leopoldo, Sapiranga e Sapucaia do Sul. O Corede possui uma das melhores condições sócio-
econômicas do estado, com uma taxa de analfabetismo de 4,8% (2000) (SINOS, 2007), 72,2% a menos do que 
a do estado (BORDIGNON, 2006), a expectativa de vida ao nascer do Corede, em 2000, estava em 71,76 anos 
(SINOS, 2007), representando 0,29 anos a menos do que a do estado, “possivelmente devido à elevada 
densidade demográfica e/ou condições ambientais mais precárias” (BORDIGNON, 2006, p. 1). O coeficiente de 
mortalidade infantil é de 11,73 por mil nascidos (2006) (SINOS, 2007), o que representa 1,95 por mil a menos do 
que o coeficiente do estado (BORDIGNON, 2006). O PIBpm do CONSINOS, em 2003, representou 15,22% do 
PIB do estado, sendo que seu PIB Per Capita foi R$ 3.341,00 superior a média do PIB Per Capita médio do 
estado (BORDIGNON, 2006). A participação do CONSINOS no PIB do Rio Grande do Sul era mais 
representativa nos anos noventa, como pode ser observado na tabela 6.  
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Tabela 6 – Participação do CONSINOS no PIB do Rio Grande do Sul – 1990-2003 
Ano 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Percentual 17,8955 16,1499 16,9515 15,8062 15,9202 17,1265 16,6194 15,8473 15,3535 

Fonte: Elaboração dos autores a partir de FEEDADOS (2007). 

 
Nota-se que sua contribuição teve grandes oscilações no período, no entanto, tem sido cadente. 

Segundo Bordignon (2006, p. 4), foi observado que “a região tem se caracterizado por sua pujança dentro do 
Estado, porém torna-se necessário um olhar mais agudo, já que este espaço vem diminuindo ano a ano, seja por 
questões de economia do Estado seja por falta de novos investimentos na região”. Comparando o crescimento 
do PIB obtido pelo estado e pelo Corede, verifica-se a tendência de avanço obtida pelos dois é a mesma bem 
como o avanço dos índices de desenvolvimento sócio-econômico, conforme pode se observar no gráfico 5. 

Gráfico 5 – Índice de Crescimento Rio Grande do Sul e do CONSINOS – 1996-2004 
Fonte: 

Elaboração dos autores a partir de FEEDADOS (2007). Notas: (1) Os dados do Corede divulgados vão de 1996 a 2004. (2) 1996 = 100.  

 
Em Rumos 2015 (2006) foi descrito que o PIB do CONSINOS cresceu 1,5% a.a. no período de 

1990 a 2002 e o PIB Per Capita é um dos mais altos do estado, atingindo 40% a mais do que a média 
estadual. O Corede é responsável por um quarto da produção industrial do estado e absorve 50% da 
mão-de-obra regional, porém com sua “especialização coureiro-calçadista vem sofrendo os efeitos da 
concorrência de outros pólos de produção, o que vem determinando taxas progressivamente menores 
do crescimento do PIB industrial” (BORDIGNON, 2006, p. 4).  

Na tabela 7 consegue-se notar que os dados apurados para o IDESE nas áreas de Educação, 
Renda, Saneamento, Saúde, e o próprio IDESE, tanto para o estado quanto para o Corede, são 
muito semelhantes, mostrando que o CONSINOS pode ser considerado, previamente, uma amostra 
que demonstra a tendência do estado.  
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Tabela 7 – Comparação do IDESE do RS e do CONSINOS – 2000-2004 
Área/Região_Ano Corede-00 RS-00 Corede-01 RS-01 Corede-02 RS-02 Corede-03 RS-03 Corede-04 RS-04 

Educação 0,836 0,838 0,838 0,841 0,843 0,847 0,847 0,853 0,85 0,854 

Renda 0,823 0,757 0,814 0,753 0,823 0,758 0,83 0,769 0,837 0,773 

Saneamento 0,553 0,561 0,555 0,563 0,555 0,564 0,556 0,565 0,556 0,566 

Saúde 0,857 0,852 0,849 0,848 0,849 0,844 0,844 0,841 0,849 0,846 

IDESE 0,767 0,752 0,764 0,751 0,768 0,753 0,769 0,757 0,773 0,76 

Fonte: Elaboração Própria com dados a partir da FEE (2007). 

 

A área com necessidade de mais investimentos continua sendo a de Saneamento, pois seu índice 
está bem abaixo das outras e está classificado como médio desenvolvimento. Apesar do baixo 
crescimento obtido pelo Corede e pelo estado, as áreas de Educação e Saúde estão bem 
posicionadas em relação ao IDESE, colocando-se no alto desenvolvimento. O crescimento 
econômico, possivelmente, influenciaria diretamente na qualidade de ambas as áreas, 
aperfeiçoando e qualificando melhor os profissionais das áreas, que, por conseguinte, prestariam 
um melhor serviço à população. Para uma análise mais específica do CONSINOS, o gráfico 6 
apresenta um conjunto de dados: o primeiro mostra o bloco da Saúde, que teve queda no período 
de 0,89%, única área que teve redução, passando de 0,857, em 2000, para 0,849, em 2004; ao lado 
observa-se o Saneamento, que teve um avanço pouco expressivo de 0,59% no período, passando 
de um índice de 0,553, em 2000, para 0,556, em 2004; a Renda do Corede passou de 0,823, em 
2000, para 0,837, em 2004, crescimento de 1,73% no período; por fim, a Educação, que foi a única 
área que não teve nenhuma queda no índice no período, passou de 0,836, em 2000, para 0,850, 
em 2004, aumentando 1,654%. Para Bordignon (2006, p. 7), “a maioria dos indicadores sociais 
relativos ao analfabetismo, educação, saúde e habitação permaneçam acima ou na média estadual, 
indicando padrões elevados de atendimento, problemas com saneamento são graves, 
especialmente na coleta de esgotos, que apresenta médias de quase a metade da estadual 
(19,2%)”. O autor argumenta que esta situação é ocasionada pela alta concentração de pobres do 
Corede, a quarta maior do estado (cerca de 45.000 em 2000), que pouco se reduziu na última 
década, além disto, o aumento do número de pessoas sem rendimento (de 2,4 mil, em 1991, para 
12,5 mil, em 2000) (BORDIGNON, 2006).  
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Gráfico 6 – Análise de cada bloco do IDESE com o avanço do PIB do CONSINOS – 2000-2004 
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Os 14 municípios que o compõem o CONSINOS possuem diferentes níveis de desenvolvimento 
sócio-econômico e, a seguir, analisa-se o avanço em cada município. Para verificar o 
desenvolvimento sócio-econômico, além do IDESE, utilizou-se o IDH-M, que é calculado para todos 
os municípios do Brasil. O IDH-M foi calculado nos anos de 1991 e de 2000 e, a partir deste cálculo, 
consegue-se observar a evolução ocorrida nos municípios integrantes do CONSINOS na década de 
1990 (BRASIL, 2007) e a tabela 8 abaixo lista os valores alcançados pelos municípios.  
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Tabela 8 – IDH-M dos Municípios do Corede Vale do Rio dos Sinos – 1991/2000 

Cod Município 
IDHM, 
1991 

IDHM, 
2000 

IDHM-Renda, 
1991 

IDHM-Renda, 
2000 

IDHM-Longevidade, 
1991 

IDHM-Longevidade, 
2000 

IDHM-Educação, 
1991 

IDHM-Educação, 
2000 

1 Ivoti 0,794 0,851 0,727 0,766 0,811 0,847 0,843 0,939 

2 Esteio  0,763 0,842 0,708 0,757 0,701 0,828 0,879 0,942 

3 Campo Bom 0,766 0,837 0,701 0,76 0,797 0,849 0,801 0,903 

4 Canoas  0,759 0,815 0,706 0,752 0,712 0,773 0,859 0,920 

5 Portão  0,711 0,831 0,642 0,736 0,714 0,852 0,778 0,905 

6 Dois Irmãos  0,76 0,812 0,705 0,747 0,747 0,788 0,828 0,901 

7 N. Hamburgo 0,758 0,809 0,732 0,769 0,732 0,752 0,811 0,906 

8 Estância Velha 0,749 0,808 0,711 0,740 0,707 0,775 0,828 0,909 

9 Sapiranga  0,727 0,806 0,669 0,725 0,736 0,814 0,776 0,879 

10 Sapucaia Sul  0,759 0,806 0,657 0,708 0,790 0,810 0,829 0,900 

11 São Leopoldo  0,757 0,805 0,719 0,760 0,715 0,733 0,838 0,922 

12 Nova Hartz  0,709 0,796 0,649 0,685 0,707 0,818 0,772 0,884 

13 Nova Sta Rita 0,706 0,789 0,655 0,713 0,701 0,775 0,763 0,878 

14 Araricá  0,709 0,784 0,609 0,674 0,753 0,810 0,765 0,868 

Fonte: Elaboração dos autores a partir de BRASIL (2007). 

 

Araricá obteve quedas na sua taxa de mortalidade infantil em 26,48%. Já a esperança de vida 
ao nascer aumentou 3,43 anos, atingindo 73,59 anos em 2000. Outro dado com significativa melhora 
foi a Renda Per Capita média, que cresceu 47,93% no período. A pobreza29 reduziu-se em 39,74%. No 
período 1991-2000, o IDH-M de Araricá cresceu 10,58% e passou de 0,709, em 1991, para 0,784 em 
2000. Em Campo Bom a taxa de mortalidade infantil também caiu no total de 28,33% no período 1991-
2000, a esperança de vida ao nascer cresceu 3,10 anos, atingindo 75,91 anos em 2000. A pobreza 
passou de 14,5%, em 1991, para 6,9%, em 2000. O IDH-M de Campo Bom cresceu 9,27% nesse 
mesmo período e atingiu 0,837 em 2000. Canoas obteve avanços na esperança de vida ao nascer em 
3,67 anos e na taxa de mortalidade infantil, que reduziu 25,08%. A Renda Per Capita média de Canoas 
também expandiu no total de 32% e a pobreza caiu 7,17% no período. O IDH-M de Canoas cresceu 
7,38%, passando de 0,759, em 1991, para 0,815, em 2000. Os indicadores de Dois Irmãos 
demonstram que a taxa de mortalidade infantil do município caiu 16,10% e a esperança de vida ao 
nascer que cresceu 2,46 anos. A Renda Per Capita média do município cresceu 28,71% e a pobreza 
reduziu-se mais que pela metade, atingindo 3,9%, em 2000 e desta forma, Dois Irmãos ultrapassou o 
IDH-M de 0,800. Estância Velha teve redução na sua taxa de mortalidade em 28,08% e a esperança de 
vida ao nascer cresceu 4,06 anos. A Renda Per Capita média do município cresceu 19,51%, já a 
pobreza diminuiu 15,37% no período. Com estes avanços, Estância Velha alcançou um IDH-M de 
                                                 
29 Proporção de pessoas com renda domiciliar Per Capita inferior a R$ 75,50, equivalente a metade do salário 
mínimo vigente em agosto de 2000. 
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0,808 em 2000. Esteio teve redução na sua taxa de mortalidade infantil em 54,48%, já a esperança de 
vida ao nascer cresceu 7,63 anos e atingiu 74,7 anos em 2000. A Renda Per Capita média do 
município cresceu 34,73% e a pobreza diminuiu 20,80%. Esteio alcançou um IDH-M de 0,842 em 2000, 
representando um aumento de 10,35% no período. A Educação de Ivoti atingiu o IDM-H de 0,939 no 
ano de 2000, no mesmo ano, a esperança de vida ao nascer ficou em 75,81 anos. A Renda Per Capita 
média do município cresceu 26,39% e a pobreza diminuiu 30,87%. Nova Hartz teve queda na sua taxa 
de mortalidade infantil em 48,35% e a esperança de vida ao nascer aumentou 10,21%, passando para 
74,06 anos em 2000. A Renda Per Capita média do município cresceu 24,06% e pobreza diminuiu 
32,12%. Nova Santa Rita teve redução de 35,70% na pobreza do município e a Renda Per Capita 
média cresceu 40,93%. O percentual da população com água encanada passou de 75,5% em 1991 
para 93,8% em 2000. Novo Hamburgo teve uma pequena redução na taxa de mortalidade infantil, de 
apenas 1,77% e também um pequeno aumento na esperança de vida ao nascer de 1,17 anos, 
atingindo 70,11 anos em 2000, mesmo assim o município atingiu um IDH-M de 0,809 em 2000. Portão 
possui o percentual da população municipal com água encanada de 95,4%. Sua Renda Per Capita 

aumentou 75,9% entre 1991 e 2000 e a longevidade aumentou 8,25 anos. São Leopoldo teve grandes 
progressos na Educação, alcançando um IDH-M na categoria de 0,922 e no Saneamento, quando 
97,6% da população obtinham água encanada em 2000. Sapiranga reduziu os índices de 
analfabetismo dos jovens de 7 a 24 anos de 11,3% para 7,2% e no quesito pobreza a proporção da 
população caiu de 15,9 para 10%. Sapucaia do Sul teve uma pequena queda na taxa de mortalidade 
infantil de 4,29% e a esperança de vida ao nascer também teve pouca melhora, cresceu somente 1,22 
anos entre 1991 e 2000. 

A partir dos dados apresentados para os municípios no que se refere ao IDH-M, verifica-se que 
todos os municípios avançaram em todos os quesitos. A Renda média do Corede passou de 
0,6850, em 1991, para 0,7351, em 2000, o que significa um aumento de 7,31%. No entanto, apesar 
do aumento, o quesito Renda do Corede permanece com a classificação de médio 
desenvolvimento. No que se refere à Longevidade média, o aumento foi de 8,73%, possibilitando 
que a média do Corede alcançasse a classificação de alto desenvolvimento, pois o índice passou de 
0,7373, em 1991, para 0,8017, em 2000. Os dados apurados para a Educação do Corede são 
positivos, já que a maioria dos municípios conseguiu alcançar o patamar de alto desenvolvimento e 
a média do Corede neste quesito passou de 0,8121, em 1991, para 0,904, em 2000, um aumento 
de 11,32%. O IDH-M geral também avançou, alcançando um índice de 0,814, em 2000, frente a um 
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índice de 0,745, em 1991, o que representa um aumento de 9,29% no período. No que se refere ao 
IDESE, o índice foi calculado para todos os municípios gaúchos nos anos de 1991 e de 2000 a 
2004. As variações encontradas dentro dos municípios do CONSINOS oscilam de acordo com a 
variável analisada e diferem dos dados encontrados pelo IDH-M, sendo o IDH-M sempre superior ao 
IDESE, mesmo quando os índices referem-se à mesma área de análise. A diferença obtida pelos 
índices gerais pode ser comparada na tabela 9. 

Tabela 9 – Comparação entre o IDH-M e o IDESE de 2000 e de 1991 
Índice Araricá Campo Bom Canoas D. Irmãos Est. Velha  Esteio Ivoti 

IDESE (00) 0,579 0,808 0,810 0,763 0,717 0,818 0,808 

IDH-M (00) 0,784 0,837 0,815 0,812 0,808 0,842 0,851 

Índice N. Hartz N.Sta. Rita N. Hamburgo Portão S. Leopoldo Sapiranga Sapucaia Sul 

IDESE (00) 0,644 0,630 0,737 0,668 0,753 0,693 0,739 

IDH-M (00) 0,796 0,789 0,809 0,831 0,805 0,806 0,806 

Índice Araricá Campo Bom Canoas D. Irmãos Est. Velha  Esteio Ivoti 

IDESE (91) ---- 0,713 0,730 0,676 0,665 0,750 0,692 

IDH-M (91) 0,709 0,766 0,759 0,760 0,749 0,763 0,794 

Índice N. Hartz N.Sta. Rita N. Hamburgo Portão S.Leopoldo Sapiranga Sapucaia Sul 

IDESE (91) 0,545 ---- 0,706 0,576 0,687 0,659 0,691 

IDH-M (91) 0,709 0,706 0,758 0,711 0,757 0,727 0,759 

Fonte: Elaboração dos autores a partir de BRASIL (2007) para os dados referentes ao IDH-M e FEE (2007) para os dados do IDESE. 

 

A diferença obtida entre o IDH-M e o IDESE pode ser explicada pelo bloco Saneamento, que não é 
considerado no IDH-M. O mesmo obteve um baixo desempenho em todas as análises feitas até 
aqui. Além disso, ao analisar o crescimento do PIB das cidades integrantes do Corede no período 
de 1985 a 2004, verifica-se que poucas alcançaram crescimento, conforme pode ser visto na tabela 
10. A exceção ficou com os municípios de Portão, que teve um aumento no seu PIB de 235%; 
Canoas (141%); Dois Irmãos (119%); e Esteio e Sapucaia (70% cada). Este pouco avanço no PIB 
parece que reflete de maneira mais clara o avanço verificado no IDESE dos municípios, que, ao 
contrário do IDH-M, poucos alcançaram o patamar de alto desenvolvimento econômico. Porém, 
cabe ressaltar que o IDESE foi calculado até 2004 e o IDM-H somente nos anos de 1991 e 2000 e 
consegue-se notar a partir da tabela 10 quedas no PIB de diversos municípios de 2000 a 2004 e o 
mesmo ocorre com o IDESE 2000 em comparação com o de 2003, como, por exemplo, Campo 
Bom (-12% no PIB e IDESE de 0,8085 para 0,8025), Esteio (-10%; de 0,8181 para 0,8165), Ivoti (-
74%; de 0,8078 para 0,7823), Nova Hartz (-18%; de 0,6445 para 0,6310), Nova Santa Rita (-3%; de 
0,6296 para 0,6108) e Sapiranga (-5%; de 0,6933 para 0,6877), ou seja, todas as cidades que 
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tiveram queda no seu PIB tiveram redução no seu IDESE. As cidades que alcançaram o índice de 
alto desenvolvimento econômico em 2004 foram apenas Campo Bom com 0,8130, Canoas com 
0,8200 e Esteio com 0,819. Entretanto, no ano de 2000 havia outro município que se enquadrava no 
alto desenvolvimento pelo cálculo do IDESE, Ivoti, que na avaliação pelo IDH-M alcançou o maior 
índice de desenvolvimento humano. Porém, houve uma brusca queda em seu PIB a partir de 2000, 
comparando o PIB de 1985 até 2000, o aumento já tinha alcançado 98%, mas ao verificar o 
incremento do PIB de Ivoti de 1985 a 2003 foi de 24%, representando uma queda de 73% no seu 
PIB de 2000 a 2004. O gráfico 7 apresenta a evolução do IDESE geral dos municípios do 
CONSINOS. 

Tabela 10 – Evolução dos PIB´s das cidades integrantes do Corede – 1985, 1996, 1999-2004 
Corede/Ano Araricá Campo Bom Canoas Dois Irmãos Estância Velha Esteio Ivoti 

1985 - 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 

1996 - 70,8452 147,9715 124,3090 104,2493 136,9775 95,7297 

1999 100,0000 134,5638 184,3907 189,2862 121,6878 184,9206 165,7761 

2000 99,3893 147,1598 220,2973 209,0984 129,0627 180,5049 198,0334 

2001 75,5026 148,6661 226,1293 222,9407 133,5329 179,1496 144,1242 

2002 84,6434 139,8068 219,0060 215,2324 136,0552 177,6288 123,7796 

2003 94,0644 123,0619 230,2872 205,3861 144,3631 176,5000 122,3673 

2004 103,9983 134,9915 241,0200 219,5131 129,5878 170,1202 124,1286 

Corede Ano Nova Hartz Nova Sta. Rita Novo Hamburgo Portão São Leopoldo Sapiranga Sapucaia do Sul 

1985 - - 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 

1996 100,0000 100,0000 86,1829 154,2479 123,2805 76,6072 134,7442 

1999 101,0467 98,2517 91,5587 194,7113 105,9535 125,5644 153,6622 

2000 117,6917 118,0436 101,0424 264,6080 111,9131 120,1011 169,0149 

2001 113,7135 110,5084 98,8198 325,4959 108,1650 117,6413 156,1794 

2002 109,6458 112,5668 100,3923 345,2847 105,2895 120,9091 155,4904 

2003 100,4690 114,3757 94,7542 316,5460 107,5261 112,9959 160,7961 

2004 99,7195 114,6878 101,9925 335,0711 113,7227 114,5873 176,3616 

Fonte: Elaboração dos autores a partir de IPEADATA (2007). Notas: (1) – PIB Municipal com ano base (R$ de 2000); (2) – As cidades de Nova Hartz e 
Nova Santa Rita têm sua base 100 no ano de 1996 e Araricá em 1999. 
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Gráfico 7 – Evolução do IDESE geral nos municípios do CONSINOS – 1991, 2000-2004 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração dos autores a partir de FEE (2007). Nota: Os municípios de Araricá e Nova Santa Rita não possuíam IDESE em 1991. 

 

Segundo Rumos 2015 (2006), dentro do CONSINOS, praticamente todos os indicadores sócio-
econômicos demonstram que há pouca disparidade entre as cidades mais pobres e as mais 
desenvolvidas, revelando o equilíbrio entre os municípios. A seguir, no gráfico 8, pode ser 
acompanhado o avanço dos índices nos Blocos de Saneamento, Saúde, Renda e Educação, 
notando-se que há blocos em que as disparidades são mais visíveis.  
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Gráfico 8 – Evolução de cada bloco do IDESE nos municípios do Corede - 1991, 2000-2004 
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Fonte: Elaboração dos autores a partir de FEE (2007). Nota: Os municípios de Araricá e Nova Santa Rita não possuíam IDESE em 1991. 

 

Pode-se notar que o primeiro índice calculado (1991) está abaixo dos índices atuais, demonstrando 
que houve avanço nas áreas na década de 1990, apesar da falta de crescimento por parte de 
muitos municípios neste mesmo período. No entanto, esse aumento ficou mais evidente na área de 
educação, que teve um aumento expressivo na década de 1990. O gasto público destinado à área 
poderia ser o indutor deste bom desempenho, todavia, conforme pode ser observado na tabela 11, 
onde se tem um percentual do gasto público em relação ao PIB municipal, o valor não está 
aumentando significativamente. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 11 – Expansão do Gasto Público nos Municípios do CONSINOS – 1996-2004 
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Ano / Município  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Araricá ---- 1,25% 2,90% 2,92% 2,93% ---- 4,09% 4,21% 4,41% 

Campo Bom 0,94% 0,73% 1,29% 1,27% 1,20% 1,27% 0,94% 1,35% 1,14% 

Canoas 1,17% 0,63% ---- ---- 0,58% ---- 0,96% 0,96% 0,79% 

Dois Irmãos 1,05% 0,63% 1,26% 1,19% 1,34% 1,25% 1,18% 1,24% 1,26% 

Estância Velha 1,65% 0,84% 1,59% 1,52% 1,57% 1,26% 1,43% 1,52% 1,78% 

Esteio 0,82% 0,57% 0,87% 0,98% 1,17% 1,17% 1,09% 1,40% 1,33% 

Ivoti 0,84% 0,70% 1,09% 1,05% 1,21% 1,73% 1,80% 1,91% 2,14% 

Nova Hartz 0,66% 0,45% 0,94% 1,54% 1,31% 1,42% 1,44% 1,50% 1,73% 

Nova Sta. Rita 0,78% 0,77% ---- ---- ---- ---- 1,79% 2,03% 2,13% 

N. Hamburgo 1,86% 1,22% 1,65% 1,87% 1,77% 1,90% ---- 1,71% 1,50% 

Portão 1,14% 0,95% 1,23% 1,25% 1,07% 0,59% 0,59% 0,67% 0,67% 

São Leopoldo 2,12% 0,90% 1,39% 1,61% 1,52% 1,71% 1,82% 2,01% ---- 

Sapiranga 0,94% 0,58% 1,13% 1,69% 1,86% ---- 1,72% 2,09% 2,25% 

Sapucaia Sul 0,90% 0,76% 0,94% 1,16% 1,21% 1,42% ---- 1,57% ---- 

Fonte: Elaboração dos autores a partir de FEEDADOS (2007) para o PIB municipal e IPEADATA (2007) para os dados referentes ao gasto público. Nota: A 
análise foi feita a partir de 1996 devido a disponibilidade dos dados. 

A Educação dos municípios do Corede está melhorando, apesar do baixo incremento dos 
gastos públicos para a área e do baixo crescimento da região. No entanto, o aumento significativo no 
índice foi notado de 1991 para 2000 e a análise da participação dos gastos públicos em relação ao PIB 
do município foi feita a partir de 1996, ou seja, pode ter ocorrido investimento antes do período 
analisado, refletindo no avanço do índice de Educação.  

No que se refere ao Saneamento nos municípios, segundo Rumos 2015 (2006), 11,52% dos 
domicílios localizados no CONSINOS, ou seja, aproximadamente 354.000 domicílios, “não possuem 
situação melhor do que a média estadual, com exceção à coleta de lixo” (RUMOS 2015, 2006, p. A-IV-
8). O abastecimento de água atinge 85,1% dos domicílios, no entanto, o percentual da população do 
Corede que tem sua residência conectada à rede coletora de esgoto é de apenas 18,9%. O serviço de 
limpeza é o que abrange o maior percentual, sendo considerado como quase universal, visto que 
beneficia 98,7% dos domicílios permanentes. Segundo Bordignon (2006), há problemas graves no que 
se refere ao tratamento e disposições de esgotos e resíduos. Em Novo Hamburgo, o lixão fica em céu 
aberto e o município não possui tratamento de esgotos; já Canoas, São Leopoldo e Sapucaia do Sul, 
não têm tratamento de resíduos sólidos, no entanto, os municípios possuem tratamento de esgotos, o 
que não é o suficiente, já que o não tratamento dos resíduos sólidos causa a poluição dos recursos 
hídricos. Ou seja, os quatro maiores municípios, ou conforme cita o autor, “os quatro maiores centros 
urbano-industriais” apresentam graves problemas. Estes dados apresentados se traduzem no IDESE 
de Saneamento baixo conquistado pelos municípios do CONSINOS. Vale ressaltar que os dados se 
referem às cidades com os índices mais altos, concluindo-se, então, que a situação dos outros 
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municípios é caótica. Os dados apurados para o IDESE Renda nos municípios do Corede não são 
homogêneos. Conforme foi dito anteriormente, o Corede possui a quarta maior concentração de pobres 
do estado e pouco se reduziu na última década, influenciando diretamente no cálculo do IDESE Renda. 
Além disso, o aumento em seis vezes do número de pessoas sem rendimento entre 1991 e 2000, 
conjuntamente, com a perda do valor de compra do salário mínimo, que passou de R$ 70,00 para R$ 
56,00 (BORDIGNON, 2006). Segundo o autor, “esses fatores ampliam as pressões sobre serviços 
sociais, como na habitação, com densidade de mais de três moradores por dormitório e muitas 
habitações subnormais, representando a segunda pior concentração do Estado” (BORDIGNON, 2006, 
p. 8). Ao comparar os dados apresentados no gráfico 8 (IDESE Renda dos Municípios) com a tabela 
12, onde consta a participação do PIB de cada município no PIB total do Corede, nota-se que dentre os 
quatro principais municípios do Corede, o que possui o melhor índice é Canoas. Além deste, Campo 
Bom, Esteio e Ivoti também possuem os índices mais altos, porém, suas participações no PIB não são 
elevadas e cabe ressaltar que suas contribuições no PIB do Corede são cadentes.  

Tabela 12 – Participação (em %) dos Municípios no PIB do Corede do Vale do Rio dos Sinos – 1996-2004 

Município 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Araricá - 0,25 0,21 0,18 0,16 0,12 0,14 0,15 0,16 

Campo Bom 6,59 6,36 6,00 6,65 6,49 6,57 6,47 5,55 5,79 

Canoas 34,36 35,19 35,30 34,38 36,66 37,70 35,07 38,55 39,01 

Dois Irmãos 2,32 2,61 2,41 2,46 2,42 2,59 2,64 2,39 2,48 

Estância Velha 2,71 3,37 3,16 2,68 2,54 2,63 2,84 2,85 2,48 

Esteio 7,47 6,74 6,69 7,98 6,95 6,91 7,21 6,86 6,37 

Ivoti 2,38 2,17 2,34 2,05 2,18 1,59 1,43 1,36 1,33 

Nova Hartz 1,83 1,95 1,68 1,28 1,33 1,28 1,32 1,13 1,09 

Nova Santa Rita 1,17 0,98 1,07 1,07 1,15 1,08 1,15 1,12 1,09 

Novo Hamburgo 16,95 17,62 16,84 16,09 15,85 15,53 16,90 15,12 15,56 

Portão 2,22 2,06 2,22 2,40 2,91 3,59 3,95 3,52 3,58 

São Leopoldo 9,47 9,06 9,46 9,75 9,19 8,90 8,89 8,88 9,08 

Sapiranga 5,89 5,29 5,32 5,05 4,31 4,23 4,56 4,07 4,00 

Sapucaia do Sul 6,64 6,35 7,29 8,00 7,86 7,28 7,44 8,46 7,98 

Particip. 4 municípios com maior PIB * 67,42 68,22 68,89 68,22 69,56 69,41 68,30 71,01 71,63 

Fonte: Elaboração dos autores a partir de FEEDADOS (2007). Nota: * Os quatro municípios referidos são: Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo e 
Sapucaia do Sul.  

O IDESE Saúde é bastante homogêneo entre os municípios do Corede, além disso, os dados são 
positivos, já que nenhuma cidade, em nenhum ano em que o índice foi calculado, baixou de 0,800.  

 

 

5 Considerações Finais  
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A crise do estado nacional-desenvolvimentista ocorrida na década de 1980 estimulou o processo de 
descentralização política, administrativa e fiscal no Brasil, com o objetivo de redistribuir poder e 
recursos aos estados e municípios e a Constituição de 1988 veio legitimá-la, legalizando os 
recursos que deveriam ser repassados, assim como as obrigações do setor público perante a 
população. Esse processo estimulou o estado do Rio Grande do Sul a criar os Conselhos Regionais 
de Desenvolvimento Econômico para organizar o território em regiões menores, onde se 
conseguiria estudar os problemas regionais de forma mais específica. Assim, o auxílio se torna mais 
eficiente, pois há um direcionamento do gasto público para as áreas mais necessitadas e também 
uma fiscalização por parte dos Coredes, buscando uma melhor qualidade de serviços públicos.  

Apesar da falta de crescimento que atingiu o estado, uma área que obteve índices de 
desenvolvimento sócio-econômico satisfatórios foi a Educação, atingindo sempre um valor acima de 
0,800. Um dos motivos que pode ter influenciado para que isso ocorresse foi que a educação foi uma 
das primeiras áreas a ter definições mais claras na Constituição, fixando percentuais mínimos de 
investimento no setor. No outro extremo encontra-se a área do Saneamento, com percentuais 
praticamente nulos de investimento dentro da Despesa Orçamentária Total de 1998 a 2006, assim 
como baixos índices de desenvolvimento, posicionando-se no médio desenvolvimento, demonstrando 
que há necessidade de dar-se uma maior atenção dentro do estado ao setor. A área de Saúde do 
estado teve queda no seu índice no período de 2000 a 2004, no entanto, sempre posicionada acima de 
0,800. No sentido inverso estão os gastos destinados à área, que foram crescentes de 1998 a 2003 e 
em 2004 elevou-se substancialmente. Espera-se que assim, o índice em 2005 ou 2006 possa 
recuperar o patamar do índice de 2000. A área da Renda do estado foi crescente no período de 2000 a 
2004, apesar da falta de crescimento no período.   

Entre os Coredes há disparidades nos índices, dependendo da área analisada. No bloco 
Saneamento as dessemelhanças são mais visíveis, demonstrando que deve ser analisado de forma 
mais específica, pois a maioria dos Coredes obteve índices baixos e não obtiveram avanço. O bloco da 
Renda apresenta, entre todos os blocos, a menor oscilação entre os Coredes, e posiciona-os na sua 
grande maioria, no médio desenvolvimento. O bloco da Saúde teve todos seus índices superiores a 
0,800, significando que as variáveis coletadas para se analisar a condição de saúde do povo gaúcho 
foram satisfatórias, ou seja, o peso das crianças não está baixo ao nascer, há uma baixa taxa de 
mortalidade infantil e a expectativa de vida ao nascer está crescente. A mesma situação ocorre com a 
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Educação dos Coredes, pois todos obtiveram índices superiores à 0,800, como reflexo da boa 
qualificação já analisada anteriormente para o estado. 

Dentre os municípios integrantes do CONSINOS há disparidades visíveis no bloco de 
Saneamento, onde praticamente 30% dos municípios enquadram-se no baixo desenvolvimento. O 
percentual de domicílios atendidos com água e com instalações de esgoto sanitário está aquém do 
necessário para que a população consiga ter boas condições de moradia e, por conseguinte, boas 
condições de vida. O bloco da Renda dos municípios não apresenta dados homogêneos, podendo ser 
reflexo da alta concentração de pobres encontrados no Corede. Todos os municípios obtiveram índices 
de 2000 em diante superiores aos encontrados em 1991, demonstrando que no conjunto das variáveis 
analisadas pelo IDESE Renda (PIB Per Capita e VAB Per Capita) foram positivas, apesar de Bordignon 
(2006) ter analisado negativamente o período para o CONSINOS. No que se refere a Educação, 
consegue-se verificar que a década de 90 foi positiva para os municípios do Corede, pois todos, com 
exceção de Araricá, conseguiram alcançar o alto desenvolvimento, o que não haviam conquistado no 
índice de 1991. No entanto, Araricá está bastante perto de conseguir, pois seu índice em 2004 ficou em 
0,790. O bloco da Educação é essencial para o desenvolvimento de uma região, pois, desta forma, se 
consegue habilitar a população aos processos de produção que exigem mão-de-obra qualificada, além 
de gerarem uma maior produtividade, essencial para uma inserção competitiva no mundo. O bloco da 
Saúde obteve melhores índices após a década de 1990, mas sempre esteve posicionada acima de 
0,800, demonstrando que essa área, dentro das variáveis analisadas pelo cálculo (o peso das crianças 
não está baixo ao nascer, há uma baixa taxa de mortalidade infantil e a expectativa de vida ao nascer 
está crescente), tem condições de fornecer um bom padrão de vida para toda a população gaúcha.  

Por fim, sintetizando as conclusões deste estudo, verificou-se que na década de 1990 houve 
progresso em todos os índices pesquisados, tanto para o estado quanto para os municípios. Essa 
conclusão não procede para os índices a partir 2000, pois teve oscilações em todos os blocos, tanto 
para o estado quanto para os municípios. Os blocos de Educação e Saúde possuem índices 
bastante positivos, classificando o estado e os municípios no alto desenvolvimento; ao contrário 
encontra-se a situação do bloco do Saneamento, no qual o estado e os municípios apresentam 
índices baixos, demonstrando que se torna indispensável analisar as necessidades e modificar essa 
situação, pois ela tem ligação direta com o nível de vida da população. Por último, o bloco da 
Renda, possui índices médios, como reflexo da concentração de renda do estado e dos municípios.  
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Anexo 1 - Blocos do IDESE, Índices Componentes de cada Bloco, pesos dos índices nos blocos e no IDESE, limites 
dos índices e fontes dos dados brutos 

Blocos Índices 
Peso no 
Bloco 

Peso no 
IDESE Limite Inferior Limite Superior Fontes dos Dados Brutos 

Educação Taxa de evasão no ensino fundamental 0,25 0,0625 100% 0% Secretaria da Educação do RS 

 Taxa de reprovação no ensino fundamental 0,20 0,0500 100% 0% Secretaria da Educação do RS 

 Taxa de atendi mento no ensino médio 0,20 0,0500 0% 100% IBGE 

 Taxa de analfabetismo de pessoas de mais de 15 anos 0,35 0,0875 100% 0% IBGE 

Renda Geração de Renda - PIBpc 0,50 0,1250 100 ($ ppp) 40 000 ($ ppp) FEE 

 Apropriação da Renda – VABpc (comércio, alojamento e alimentação) 0,50 0,1250 11,22 ($ ppp) 4 486,64 ($ ppp) FEE 

Condições de 
Domicílio e 

Saneamento Percentual de domicílios abas tecidos com água (rede geral) 0,50 0,1250 0% 100% IBGE 

 Percentual de domicílios atendidos com esgoto sanitário (rede geral ou pluvial) 0,40 0,1000 0% 100% IBGE 

 Média de moradores por domicílio 0,10 0,0250 6 moradores 1 morador IBGE 

Saúde Percentual de crianças com baixo peso ao nascer 0,33 0,0833 30% 4% Datasus: Ministério da Saúde 

 Taxa de mortalidade de menores de cinco anos 0,33 0,0833 316 por mil 4 por mil Datasus: Ministério da Saúde 

 Expectativa de vida ao nascer 0,33 0,0833 25 anos 85 anos ONU/IDH 

Fonte: SCP (2003). 
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Resumo 

A criação de um “mercado comum de propriedade” (“Single European property market”) ou um 
“mercado comum da terra” é um dos objectivos do European Land Information System (EULIS). Este 
propósito coloca problemas jurídico-formais e levanta questões pertinentes do ponto de vista da 
concepção da terra e da natureza das preocupações subjacentes às formas da sua apropriação e 
transacção. 

A constituição de um mercado com esta natureza terá de ter presente a diversidade dos 
regimes jurídicos de propriedade dos países que integram a União Europeia (UE). Estamos perante um 
“recurso” que não é homogéneo e cuja propriedade e uso são definidos por normas que integram de 
forma crescente valores ambientais e ecológicos. 

A criação de um mercado comum nos termos apresentados pelo EULIS corresponde ao ponto 
de partida e ao pretexto de uma reflexão sobre a governança da terra no contexto europeu que parece 
integrar algumas contradições, ou, pelo menos, diversidade na abordagem à propriedade e uso de um 
património susceptível de mercantilização.  
 

1. Introdução 
 
A criação de um sistema europeu de informação sobre a terra (European Land Information System - 
EULIS), assim como os propósitos que apresenta – a criação de um mercado comum da terra ou da 
propriedade30 – constituem o pretexto para a reflexão sobre as formas de governança da terra. Com 
efeito, esta proposta suscita questões que remetem para os requisitos de constituição de um mercado 
desta natureza e para a concepção da terra que lhe está implícita. 
 Os mercados não existem em vazios normativos e uma iniciativa com estas características terá 
de ter em conta a diversidade de sistemas jurídicos que regulam a terra (p.e.o direito de propriedade e 

                                                 
30www.eulis.org 
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normas do seu uso), justificando, nomeadamente, propostas de harmonização da terminologia jurídica 
própria daquilo que os anglo-saxónicos designam por land law e land administration.  

A implementação e desenvolvimento das transacções imobiliárias online têm implícita uma 
noção de terra enquanto activo, mercadoria. A “segurança” e a “transparência” das transacções são as 
únicas preocupações deste serviço e estão expressas na constituição de um mercado europeu de 
hipotecas.  

Sendo este um serviço europeu, é importante que se considerem outras iniciativas 
comunitárias no sentido de se avaliar a coerência das intervenções que, directa ou indirectamente, 
envolvem a propriedade e o uso da terra. É este propósito que justifica o título da comunicação na 
medida em que parecem existir abordagens diversas à governança da terra no contexto europeu. 
Embora o EULIS integre todos os imóveis, a presente abordagem terá como referência apenas a terra 
rural (agrícola, florestal e natural).  

Os seguintes tópicos desenvolvem a problemática anteriormente apresentada:  

• Apresentação da iniciativa EULIS, incluindo a referência a serviços de “administração da 
terra” (land administration) desenvolvidos em diferentes contextos países europeus (mas 
nem todos da UE) e que integram o EULIS a título de parceiros/associados. O registo 
online da informação sobre a terra e a propriedade no mundo ocidental, e não só, constitui 
uma tendência recente que serve múltiplos propósitos. Nessa medida, será importante que 
se considere também, e a título ilustrativo, experiências de realidades não europeias; 

• A discussão da ideia de constituição de um mercado comum da terra a partir da 
consideração de dois aspectos essenciais: a diversidade da regulamentação jurídica 
fundiária ao nível europeu (land law) e o desenvolvimento de um mercado fundiário online. 
Em termos teóricos, estes aspectos remetem-nos para uma certa concepção de “mercado” 
assim como da “mercadoria” transaccionada; 

• A identificação e caracterização de uma das componentes fundamentais da land law 
europeia: a Política Agrícola Comum (PAC). Esta referência permitirá contextualizar a 
iniciativa EULIS no contexto de outras intervenções europeias com implicações no uso da 
terra no sentido de percepcionar a coerência e as eventuais contradições da Europa no 
que diz respeito às preocupações que devem prevalecer na governança deste “bem”.  
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• As notas conclusivas correspondem ao último tópico e sublinham os aspectos mais 
importantes sobre a governança da terra europeia apresentados ao longo do texto. 

 
2. Registo Predial e Desenvolvimento de um Mercado Comum da Terra 

 
O EULIS foi constituído em 200531, e consiste num consórcio das instituições de registo predial 

europeias que cobre actualmente mais de 1.500.000 km2 e de que fazem parte os seguintes países: 
Grã-Bretanha, Irlanda, Áustria, Finlândia, Lituânia, Suécia, Holanda, Noruega, Lituânia e Islândia. Este 
serviço foi desenvolvido no âmbito de um programa da Direcção Geral da Sociedade da Informação da 
União Europeia (UE) e pretende contribuir para um mercado comum da terra/propriedade através da 
disponibilização de informação relativa aos sistemas de registo imobiliário que vigoram nos países 
aderentes32. O “objectivo estratégico” desta iniciativa é apresentado desta forma no respectivo site: 

 
“The strategic objective of EULIS for the consortium partners is to provide easy world-
wide access to European electronic land and property information in order to promote 
and underpin a single European property market”.33 
 

 
Tendo em vista a prossecução deste objectivo, o EULIS fornece informação online sobre os 

seguintes aspectos de administração da terra: 
- Processo de registo; 
- Processo de transacção dos imóveis; 
- Processo de hipoteca; 
- Terminologia comum; 
- Papeis e responsabilidades das autoridades no processo de transacção de imóveis; 
- Tradução de terminologia para a linguagem dos países participantes.34  

 

                                                 
31 O início oficial deste serviço data de Novembro de 2006. (http://www.eulis.org/) (11-03-2008) 
32 http://www.landreg.gov.uk/eulis/ (06-03-2008) 
33 http://www.eulis.org/aims.html (11-03-2008) 
34 http://www.eulis.org/features.html (11-03-2008) 
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Deve sublinhar-se que o artigo 295 do Tratado de Roma exclui o “sistema de propriedade” da influência 
da “Europa”, sendo que influência deve aqui ser entendida como harmonização da legislação dos 
Estados Membros tendo em vista a livre circulação de pessoas, capital e bens e a competitividade da 
economia35. O objectivo de criação de um mercado comum de propriedade não obstante aquela 
exclusão justifica-se pela importância dos registos fundiários na implementação de várias políticas 
comunitárias (“Improved access to government information includes information within land 
registries”)36.  

De acordo com algumas perspectivas, a disponibilização de informação sobre os direitos reais 
a partir das bases de dados electrónicas dos diferentes países proposta pelo EULIS corresponde ao 
primeiro passo de um “sistema de transacções mais transparente”. Segue-se a harmonização ou 
integração dos registos nacionais num único registo ou administração Europeia da terra”37.  

 
“The EULIS project is the first step towards a more transparent system of real estate 
transactions. The next logical step, from the view point of international accessibility of the 
information, and clarity about the legal implications of the provided information from the 
computerised systems, is the integration of the national land registries within the EU in one 
European land registry. In such an integrated environment EULIS would be the European 
Cadastre on-line portal”.38 
 

O aumento do envolvimento de cidadãos, empresas e entidades financiadoras num número crescente 
de transacções internacionais de imóveis fundamenta a iniciativa EULIS assim como as medidas 
precedentes e as acções que se perspectivam. A preceder deve referir-se o Comité Permanente do 
Cadastro da União Europeia (2002) cujo objectivo consiste na coordenação dos cadastros europeus e 
seus utilizadores39. Prevê-se ainda a criação de um sistema comum de hipotecas (Eurohipoteca), e de 
um título europeu de propriedade (Eurotítulo), ou “European Land Register”40. O reforço da 
“transparência” e da “confiança” correspondem às duas grandes preocupações que justificam a criação 
do sistema comum de hipotecas e do título europeu de propriedade: 
                                                 
35 Hendrik D. Ploeger e Bastian Van Loenen, “Harmonization of Land Registry in Europe”, in From Pharaohs to 
Geoinformatics, FIG Working Week 2005 and GSDI-8, Cairo, Egipto, Abril 16-21, 2005, p. 2. 
36  Id., ibid. 
37 Id., p.1. 
38 Id., p.8 
39 Id., p.2. 
40 Id., p.9 
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“The Eurohypothec will provide a European instrument for securing loans […]. The requirements 

of both transparency and certainty could be covered by introduction of the EuroTitle. […]. It is 
would become a common method of land registration within Europe, an alternative but not a 
replacement for existent national land registrations”41 
 

Abstraindo da divergência presente nestas duas citações relativamente à criação de um registo predial 
europeu, deve referir-se que a diversidade das legislações nacionais corresponde justamente a um 
dos problemas associados às transacções imobiliárias online e será considerado mais à frente.  

Os casos nacionais reunidos no EULIS incorporam as tendências recentes de evolução das 
formas de registo dos imóveis adoptadas em várias partes do mundo. Vários destas experiências 
foram apresentados numa conferência que teve lugar em Dublin em Setembro de 2007 sob o tema 
“Registering the World”42. A leitura dos papers aí apresentados permite perceber que para alguns 
países o registo e as transacções online correspondem a uma “terceira geração” do registo predial 
depois da “geração do papel” e do “registo electrónico”. Uma das comunicações sobre o caso neo-
zelandês sintetiza bem esta evolução: 

 
“The use of information technology and online service channels has been a dominant theme in 
land registration circles for some decades now. After a long and relatively stable history of paper-
based systems, computerisation has completely transformed the way in which land registries 
operate. […] this can be seen as part of a broader trend within government towards e-delivery of 
products and services”43. 
 

                                                 
41 Bastiann van Loenen, Hendrik Ploeger e Sérgio Nasarre-Aznar, “Paving the Way to a Common Property 
Market”, in GIM International, Novembro 2005, p. 3. 
42 A conferência foi organizada pela “Property Registration Authority of Irland” no âmbito das celebrações dos 
300 anos do “Registo de Documentos”, criado pelo Parlamento Irlandês em 1707. Para além desta instituição, a 
organização da conferência contou ainda com as seguintes entidades: Working Party of Land Administration” 
(WPLA) que faz parte da Comissão Económica para a Europa da ONU (UNECE), o EULIS e o European Land 
Registry Association (ELRA) (cf. Relatório da participação portuguesa na conferência, da autoria de Luísa Clode 
e Maria José Silva, para a Associação Sindical dos Conservadores dos Registos, 
www.ascr.pt/uploads/noticias/2038/ficheiro/conferenciadedublin-relatorioversaofinal).  
43 Robbie Muir, “E-conveyancing in New Zealand: Progress to Date and Future Developments”, p. 2, 
comunicação apresentada na conferência “Registering World”, Dublin, 26-28 Setembro 2007. 
(www.prai.ie/uploadedfiles/conference20071/papers) 
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O caso irlandês, por seu lado, permite perceber a forma de funcionamento do registo de propriedade 
online. A Autoridade de Registo de Propriedade da Irlanda, constituída em 2006, integra serviços já 
existentes (“Registry of Deeds”, existente desde 1707, e o “Land Registry”, existente desde 1891), 
desenvolve transacções online e implementa instrumentos como o “digital mapping project”, disponível 
no site “landdirect.ie” a partir do qual os “clientes”, nomeadamente operadores do mercado fundiário e 
financeiro, podem efectuar pesquisas online sobre as propriedades registadas no “Land Registry”44. 
Neste país, os cerca de 1,8 milhões de títulos de propriedade registados representam 
aproximadamente 2,5 milhões de parcelas de terra e integram o sistema supramancionado. Estes 
números correspondem a cerca de 85% dos títulos legais dentro do território nacional, a maior parte 
dos quais rurais45.  

Para além da Irlanda, o EULIS disponibiliza informação sobre a propriedade fundiária dos 
países que aderem ao serviço e tem como objectivo a criação de um mercado comum de propriedade. 
A realização deste objectivo apresenta problemas de natureza técnico-jurídica que decorrem da 
diversidade dos sistemas jurídicos de propriedade e administração da terra dos diferentes países 
europeus e suscita questões de natureza teórica associadas à concepção da terra inerente ao 
propósito de criação de uma mercado comum nos termos apresentados pelo EULIS. 

Um aspecto que ilustra a diversidade normativa acima referida diz respeito à importância do 
cadastro enquanto prova de direitos e está relacionada com a distinção entre os sistemas de “registo 
de documentos” e o “registo de direitos”. 

A diversidade não diz respeito apenas a aspectos substantivos do enquadramento jurídico da 
propriedade e administração da terra. Com efeito, a própria terminologia usada nestes domínios prima 
pela diversidade. Entre as tentativas de contornar este problema está o “Multilingual Thesaurus on 
Land Tenure” da FAO (Nações Unidas). Este instrumento apresenta definições de conceitos relativos, 
por exemplo, à “fiscalidade”, aos “sistemas não estatais de administração da terra”e à “terra no 
contexto da agricultura, pastorícia ou actividades florestais”46. O próprio EULIS propõe-se desenvolver 

                                                 
44 The Property Registration Authority, Annual Report 06, documento apresentado na Conferência Registering 
the World, Dublin, 26-28 Setembro 2007.(www.prai.ie/uploadedfiles/conference20071/papers) 
45 John O’Sullivan,  “e.Registration & eConveyancing in Ireland – the story so far…”, p.2, comunicação 
apresentada na conferência “Registering World”, Dublin, 26-28 Setembro 2007. 
(www.prai.ie/uploadedfiles/conference20071/papers) 
 
46 Diarmuid Clancy, “Benchmarking Land Registration”, comunicação apresentada na Conferência “Registering 
the World”, Dublin, 26-28 Setembro 2007. (www.prai.ie/uploadedfiles/conference20071/papers) 
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um glossário de conceitos e termos legais associados à terra e propriedade. A compreensão dos 
diferentes sistemas de registo da terra é, por sua vez, o propósito do “Inventário dos Sistemas de 
Administração da Terra na Europa e América do Norte”, editado por John Manthorp e também da 
iniciativa das Nações Unidas. 
 A criação de um mercado comum remete para uma determinada concepção da terra que 
parece estar implícita nesta iniciativa e que reforça as possibilidades (teóricas) da sua mercantilização. 
A ausência de referências à especificidade do bem cuja transacção o EULIS pretende promover quer 
como meio (mercado hipotecário) quer como fim (mercado imobiliário) constitui motivo de reflexão. As 
principais preocupações deste serviço prendem-se apenas com o grau de transparência e de 
confiança da informação disponibilizada tendo em vista transacções seguras e não com a natureza 
intrínseca do bem a transaccionar. Um dos documentos de promoção deste serviço já aqui citado 
refere justamente que: 
 

“A common European property market requires firstly transparency of mortage products, 
secondly transparency of information coming from national land registries, and thirdly a uniform 
level of certainty concerning rights and interests in real property”47. 

 
Alguns dos sistemas de registo que integram o EULIS referem outras causas e preocupações que 
devem presidir ao desenvolvimento dos sistemas de registo da propriedade. Segundo a Declaração de 
Bathurst de Administração da Terra para o Desenvolvimento Sustentável: 
 

“Land administration institutions and infraestructures will have to evolve and adapt their often 
inadequate and narrow focus to meet a wide range of new needs and technology, and a 
continually changing institutional environment. They also need to adapt continually to complex 
emerging humankind-land relationships at the same time as changing relationships between 
people and governments. These conditions should lead to improved systems of governance”.48  

 
 Para John Manthorpe, especialista em registo predial, os sistemas deste registo devem 
promover a “estabilidade social” o “bem-estar económico” sobretudo, e como refere, das “pessoas sem 
                                                 
47 Hendrik Ploeger e Bastian Van Loenen, Op. cit., p. 2. 
48 Diarmuid Clancy, “Benchmarking Land Registration”, p.4, comunicação apresentada na Conferência 
Registering the World, Dublin, 26-28 Setembro. (www.prai.ie/uploadedfiles/conference20071/papers) 
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terra” e “dos desfavorecidos”. Defende ainda que estes sistemas devem ser vistos como os 
depositários da riqueza colectiva do país (“[…] the national land register could be said to be the 
underwritten record of the collective wealth of the country”)49. Também para Max Locke, um dos 
oradores australianos da Conferência de Dublin, os registos prediais devem estar sobretudo ao serviço 
da comunidade (para além das empresas e do Estado) e, nessa medida, serem aproveitados em todas 
as suas potencialidades tendo em vista os novos desafios das sociedades. É neste sentido que afirma 
o seguinte: 
  

“One of our key challenges into the 21st century is to ensure that land registries continue to be 
[…] relevant to both the community at large and to governments. To meet this challenge we will 
need to critically assess out strategic role and examine more broadly the contribution that land 
registries could make to address and resolve contemporary concerns within society and 
emerging issues in the new millennium”.50 

 

Ainda de acordo com Locke, os sistemas de registo predial enfrentam dois grandes desafios: i) o 
aumento da rapidez de acesso a informação credível e actualizada relativa à propriedade; ii) a 
utilização desta informação na gestão dos recursos naturais tendo em vista assegurar prosperidade e 
qualidade de vida das gerações futuras51. Tendo como referência o caso australiano, o autor salienta a 
importância desta informação para o planeamento e ordenamento do território nas áreas da gestão da 
água, dos créditos de carbono e da actividade extractiva. 
 É possível constatar que a constituição de um mercado comum de propriedade/terra e o 
incremento das transacções não é o móbil da maior parte dos sistemas de registo predial disponíveis 
online em vários países do mundo. No entanto, e a partir do momento em que alguns desses sistemas 
de registo (europeus) integraram o EULIS, esse passou a ser o seu propósito também. 
 

3. A Mercantilização da Terra: Algumas Interrogações 
 

                                                 
49 John Manthorpe, “Land Registration – A Health Check”, p.1, comunicação apresentada na Conferência 
Registering the World, Dublin, 26-28 Setembro 2007. (www.prai.ie/uploadedfiles/conference20071/papers) 
50 Max Locke, Op cit., p. 2. 
51 Max Locke, Op cit., p. 2. 
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 Os problemas de natureza jurídica envolvidos na constituição de um mercado comum da terra 
foram já objecto de análise e remetem-nos para a ideia segundo a qual os mercados são constituídos 
por elementos normativos que, e entre outros aspectos, definem os objectos legítimos e os 
procedimentos das transacções. No caso do registo predial, por exemplo, é possível diferenciar os 
países segundo o sistema de registo adoptado que pode ser, como se viu, o sistema de “registo de 
documentos” ou o sistema de “registo de direitos”, com implicações relativas, por exemplo, ao valor 
legal da informação fornecida pelo cadastro.  

Para além dos sistemas de registo da propriedade da terra, a diversidade caracteriza outros 
aspectos dos sistemas de propriedade e uso da terra dos países europeus.  

A obra Agrarian Land Law in the Western World dá-nos conta precisamente da diversidade das 
regras da land law em vários países ocidentais (Europa e não só) no que concerne, por exemplo, ao 
grau de “liberdade” dos proprietários da terra, assim como à natureza das principais restrições que 
sobre ela incidem. De acordo com os editores da obra: 
 

“[…] the right to own farmland and the freedom to direct the use of that land are privileges 
granted and protected by law. In some countries, these privileges exist with little restrictions; in 
others, potential farmland owners or users face substantial limitations. Indeed, a spectrum of 
approaches exists, with extremes of relative freedom to use land as the owner (or sometimes the 
tenant) prefers and rather stringent limitations on land use in agricultural areas. Countries vary, 
too, in the care with which agricultural land laws are implemented; laws are more effective in 
achieving their purpose when landowners know that implementation of the laws will be consistent 
and reliable”.52 

  
 “Among the significant agrarian land law issues are physical planning laws and regulations; land 
consolidation; limitations on purchase, subdivision, or agglomeration of land; mandatory use of 
agricultural land; provisions for governmental (or quasi-governmental) pre-emption or 
expropriation of farmland; access to privately-owned land by members of the general public; and 
regulation of agricultural policy”.53 

 

                                                 
52 Margaret Rosso and Wim Brussaard (ed.), Agrarian Land Law in the Western World, CAB International, 
1992, p.254.  
53 Id., ibid.. 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local 

4 a 6 de Julho de 2008 
 

 

 180

O conjunto de regras que incide sobre a terra, que, como se viu, apresenta grande diversidade entre 
os países, não nos permite conceber o mercado fundiário como um espaço neutro onde têm lugar 
transacções. A importante dimensão normativa jurídica deste mercado (como de todos os outros), por 
um lado, e a diversidade dessas normas, por outro, complexificam o projecto de implementação de um 
mercado comum da terra/propriedade. 
 No caso português, as normas que definem o direito de propriedade fundiária provêm de três 
principais fontes jurídicas: 
 - A Constituição da República. 

- O Código Civil/Direitos Reais. 
- Conjunto de diplomas legais de várias áreas de política, nomeadamente, e no que concerne 
à terra agrícola: Direito Agrário; Planeamento e Ordenamento do Território; Ambiente e 
Ecologia; Floresta e Caça; Política Agrícola Comum (PAC).  

 
Entre os principais aspectos a destacar no conjunto normativo relativo à propriedade da terra no caso 
português estão os seguintes: a natureza do direito de propriedade como um “direito análogo de 
natureza fundamental”; a ausência de uma referência explicita à “função social” do direito de 
propriedade, diversamente do que sucede noutros ordenamentos jurídicos (p.e. Itália e Alemanha); a 
integração crescente de valores ecológicos e ambientais nas regras de uso da terra através, 
nomeadamente, da constituição de reservas territoriais (p.e. Reserva Agrícola Nacional [RAN] e 
Reserva Ecológica Nacional [REN], Rede Natura e rede de Reservas Naturais). 

O EULIS tem presente a diversidade de regras e de termos envolvidos na land law e na land 
administration das diferentes realidades nacionais que o integram. Acontece que os problemas de 
constituição de um mercado comum da terra não se prendem apenas com a diversidade de regras 
associadas à propriedade da terra mas também com a especificidade deste “bem” e das formas mais 
adequadas da sua governança. No que diz respeito ao território rural (agrícola, floresta e natural), o 
aprofundamento da mercantilização deve ser confrontado com a reflexão em torno da concepção de 
terra bem como dos bens e serviços ambientais que lhe estão associados. A este propósito deve 
referir-se que o EULIS transmite a ideia da terra como um recurso homogéneo cuja transacção 
depende apenas da transparência e confiança da informação fornecida pelos dois lados do mercado e 
do sucesso da harmonização das “regras do jogo”. Daí a proposta de criação da Eurohipoteca e do 
Eurotítulo associada a este serviço. Nada é dito relativamente à natureza do bem a transaccionar. Ora 
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a terra é um recurso natural cuja regulamentação da apropriação e uso tem integrado de forma 
crescente valores ambientais e ecológicos que podem não ser compatíveis com a criação de um 
mercado comum da terra/propriedade nos termos propostos pelo EULIS.  

A especificidade da terra enquanto recurso natural e a noção responsabilizante da propriedade 
fundiária integra o Pensamento Económico desde as suas propostas fundadoras com destaque para a 
Economia Política Clássica. A preocupação com o crescimento económico característica desta Escola 
está, no caso da terra, associada à ideia segundo a qual esta é património da humanidade ou mesmo 
de todas as espécies. As formas de apropriação e usos devem pois ser sustentáveis em termos 
económicos mas também ambientais e, para alguns autores, sociais. Esta visão está patente, por 
exemplo, nas obras de J. B. Say e J. S. Mill. Para este último, por exemplo, “No man made the land. I 
tis the original inheritance of the whole species. Its appropriation is wholly a question of general 
expendency”54.  

A dimensão de “natureza” da terra tem sido enfatizada por alguns trabalhos que reflectem 
sobre o tema da governança da terra. É o caso de Hodge55 que destaca aqueles que lhe parecem ser 
os aspectos a considerar na governança da terra rural (“rural land”) num contexto de liberalização da 
política agrícola europeia. A separação das ajudas do nível de produção é uma das medidas que 
ilustra aquela tendência e cujas consequências sobre o uso da terra envolvem um grau significativo de 
incerteza56. A evolução dos preços dos bens agrícolas e as preocupações de natureza ambiental 
correspondem a outros factores decisivos da evolução daqueles usos. A proposta deste autor é a de 
que a governança (que envolve uma mistura de regulação, mercados, incentivos estatais e decisões 
colectivas, no contexto das instituições e normas sociais57) constitua o conceito central da reflexão 
sobre a terra rural como alternativa à visão que adopta as políticas agrícolas como forma de introduzir 
valores fundamentais que devem estar presentes nas decisões relativas àquele uso, como os valores 
de natureza ambiental ecológica. Assim, de acordo com Hodge, a governança da terra rural integra 
esses valores, que passam a ser a causa e não a consequência das políticas. Nas palavras do autor: 

 

                                                 
54 J. S. Mill, Principles of Political Economy, Augustus M Kelley Publishers, Londres, [1848], 1987. 
55 Ian Hodge, “The Governance of Rural Land in a Liberalised World”, in Journal of Agricultural Economics, 
Vol. 58, Nº 3, 2007. 
56 Para uma análise sobre as consequências da reforma da PAC no mercado fundiário ver J.P. Boinon et al, 
“Eforcement of the 2003 CAP Reform in 5 countries of the West European Union: Consequences on land rent 
and land market”, in Agric. Econ. – CZECH, 53, 2007 (4): 173-183.  
57 Ian Hodge, Op cit., p. 419. 
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“[…] policies must be designed to promote environmental quality in quite different way and, given 
that most areas include a variety of different land qualities, some degree of targeting will be 
necessary. The point is that there are no universal prescriptions for changes to agricultural 
practices that can promote the most socially valued land uses in all areas. Rather, if the objective 
of the policy is to deliver particular environmental outcomes, the policy will need to be designed 
and targeted to specific environmental contexts. This suggests that the starting point should be 
with the environmental effects that the policy seeks to target and not with agriculture, even if 
subsequently the means of providing them is by influencing agricultural practices”.58 
 

 

A mudança de perspectiva que Hodge propõe tendo em vista um uso sustentado da terra, envolve 
também, e como é patente na citação, a ideia da ausência de soluções universais nessa procura. É 
esta noção que fundamenta a adopção da noção de “bens e serviços fornecidos pelos ecossistemas” 
como ponto de partida da elaboração das políticas e da definição do sistema de governança da terra 
(ecossistemas) para cada caso e como alternativa à ideia de “preferências dos consumidores relativas 
a bens públicos”. A noção de “resiliência” dos ecossistemas, ou seja, a capacidade de absorção de 
perturbações “naturais” ou “humanas” e da continuidade de regeneração59 deverá ter implicações ao 
nível da sua governança, nomeadamente a identificação da combinação institucional mais apropriada 
para promover os valores associados à sustentabilidade da terra. O autor chama a atenção para 
importância da “escala” local no processo de tomadas de decisões e na gestão dos recursos que 
integram os diversos ecossistemas. A seguinte citação de Hodge sintetiza alguns dos principais 
desafios actuais da governança da terra rural tendo já presente um aspecto fundamental que 
entretanto viu reforçada a sua importância - o preço dos bens agrícolas:   
 

“[…] the resolution of many rural environmental problems requires effective co-ordination of 
decisions by a range of stakeholders at a local level. Governance of ecosystems needs to 
develop knowledge of ecosystem dynamics and feed this into responsive management. This 
implies some form of adaptive co-management that shape the incentive available through agri-
environment schemes and work with the activities of NGO conservation organisations. 60 

                                                 
58 Id., ibid., p.413. 
59 Id., ibid., p. 416. 
60 Id., ibid., p. 428 
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A referência a Hodge no contexto da reflexão sobre a criação de um mercado comum da terra permite 
chamar a atenção para os seguintes aspectos fundamentais da presente reflexão: 

i) A introdução do conceito de governança que amplia e complexifica a natureza das 
instituições que participam na propriedade e gestão da terra (land law e land administration); 
ii) A associação entre “terra” e “ecossistema” no âmbito da definição de um modelo de 
governança na medida em que reforça a componente de natureza e de diversidade deste 
“bem”; 
iii) A ênfase no nível local de decisão na governança da terra rural, rejeitando assim a distância 
e a desterritorialização das decisões que envolvem um bem que é diverso, complexo e frágil. 

 
 A necessidade de repensar os termos da governança dos bens e serviço ambientais tem 
constituído também objecto privilegiado do trabalho de Elinor Ostrom61. À semelhança de Hodge, 
Ostrom salienta o facto de a complexidade dos ecossistemas naturais exigir criatividade institucional e, 
nesse sentido, refere a necessidade de superar a visão convencional limitada à dicotomia mercado – 
Estado a propósito da propriedade e uso dos mesmos. Os casos apresentados pela autora na 
formulação das suas propostas incluem modelos de gestão da água, florestas e pântanos. Numa nota 
conclusiva de um dos seus trabalhos (em co-autoria), Ostrom faz um apelo onde a noção de 
combinação/criatividade institucional surge como um aspecto essencial da gestão sustentável 
daqueles bens e serviços: 
 

“Now that nature’s capital including water, old-growth forests, and fishery stocks is becoming 
scarcer relative to growing stocks of human-made capital, investments in protecting nature’s 
capital and the efficiency of its use are becoming more central to long-term economic 
sustainability. To achieve long-term economic sustainability, we need more than before a 
combination of institutions that restrain shortsighted and selfish behaviour and that make rules 
based on flexible and cautious models of the ecology of complex biological systems”.62 

                                                 
61 Vd., nomeadamente, “Coping With Tragedies of the Commons”, in Annual Review of Political Science, 1999, 
2: 493-535; “Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis”, (com Edella Schlager), 
in Land Economics, 1992, 68(3): 249-62; “Heterogeneity, Group Size and Collective Action: The Role of 
Institutions in Forest Management” (com Amy R. Poteete), in Development and Change, 2004, 35(3): 435-461.   
62 C. Dustin Becker e Elinor Ostrom, “Human Ecology and Resource Sustainability: The Importance of 
Institutional Diversity”, in Annual Review of Ecological Systems, 1995, 26, p.129. 
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A prossecução da criação de um mercado comum por parte do EULIS sem preocupações 

relativas à especificidade do bem (terra) a transaccionar surge-nos como algo limitado num contexto 
de redefinição teórica e institucional das formas de governança da terra. A preocupação com a 
informação relativa à terra (direitos de propriedade e todos os outros aspectos que configuram a land 
administration) é apenas um meio tendo em vista a eficiência da transacção. Pode contra-argumentar-
se que a especificidade da terra está contemplada na informação (direitos e obrigações) registada no 
âmbito deste serviço. Subsiste, no entanto, a dúvida relativa à adequação de um mercado comum da 
terra na promoção de valores associados a uma governança sustentável.  

Esta dúvida assume contornos muito próprios no caso de alguns países da Europa de leste 
onde o enquadramento legal da propriedade e dos usos da terra é ainda incipiente, podendo criar 
oportunidades de práticas pouco sustentáveis. A este propósito é importante mencionar a intervenção 
do Banco Mundial na Europa de Leste (e Ásia Central) no âmbito do desenvolvimento da “land 
administration” naquelas partes do mundo. Na comunicação apresentada em nome do Banco na 
Conferência de Dublin, a criação e dinamização do mercado fundiário surge-nos como o principal 
propósito da intervenção da instituição: 

 
“Currently the World Bank finances projects in the ECA region focused on land administration 
and supporting secure and efficient property markets. Early projects were focused on farm 
restructuring, cadastre and titling as the necessary pre-conditions for an active property market. 
More recently, Bank financed projects seek to address some of the more complex issues of 
improving customer service, organizational efficiency, and land policy”.63 

 
Não obstante esta ênfase na mercantilização da terra (um “activo” a preservar), as notas finais desta 
apresentação acrescentam outros propósitos da “land administration” desenvolvida pelo Banco 
Mundial, incluindo a “protecção ambiental”, o “planeamento” e o “desenvolvimento do turismo”: 
 

“Land and property represent a substantial asset of any economy and land information is needed 
for the orderly development of any country. Regions and municipalities need information about 

                                                 
63 Victoria Stanley e Gavin Adlington, “World Bank Experience in Land Administration in the Transition 
Economies of Eastern Europe and Central Ásia”, p. 1,  comunicação apresentada na Conferência Registering the 
World, Dublin, 26-28 Setembro 2007. (www.prai.ie/uploadedfiles/conference20071/papers) 
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land use and ownership in order to plan for infrastructure projects and direct private sector 
development. Such information is also necessary for environmental protection and planning, and 

for tourism development. Increasingly ministries of finance are looking to property taxation 
as a major source of revenue and information on land ownership is essential. Good land 
information is also needed for improved land policy and strategic decision making”.64 
 

 A promoção de sustentabilidade nos usos da terra e a valorização dos bens e serviços 
ambientais que lhes estão associados correspondem a valores centrais de algumas iniciativas e 
políticas comunitárias. É neste sentido que se pode colocar a questão da coerência entre as diversas 
iniciativas europeias que, de forma directa ou indirecta, têm influência no uso da terra. 
 

3. A Europa e a Terra: o Caso da Política Agrícola Comum 
 
São principalmente quatro os tipos de políticas com influência no desenvolvimento do território da 
Comunidade: a Política Agrícola Comum (PAC), a política regional e de coesão, as políticas ligadas às 
redes transeuropeias de transportes e de telecomunicações e a política ambiental. No âmbito desta 
última devem salientar-se as seguintes medidas: a Directiva relativa à Avaliação de Impacte Ambiental, 
a Directiva da Água, a Directiva Habitats, a Directiva Aves, a Directiva Nitratos, a Rede Natura e a 
Convenção Europeia da Paisagem.  

A necessidade de uma visão coordenada a nível europeu sobre o planeamento do território e, 
consequentemente, a importância do incremento no acesso à informação relativa aos “recursos 
fundiários” na prossecução desse objectivo é algo sublinhado pelo European Spatial Development 
Perspective (ESDP), um serviço criado em 1999 e que analisa a evolução daquelas políticas, 
identificando os riscos que ponham em causa a coesão económica e social assim como a protecção 
ambiental ao nível europeu.   
  Dadas as limitações de espaço, a presente reflexão não apresenta todas aquelas políticas e 
medidas com implicações no uso da terra. Pela importância que reveste neste domínio, será apenas 
feita uma referência à PAC com o propósito de identificar aspectos fundamentais da sua evolução 
mais recente assim como as perspectivas que sejam pertinentes tendo em vista a governança da terra. 

                                                 
64 Id., ibid., p.10. 
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 A evolução da PAC permite ilustrar a mudança das prioridades e dos valores associados ao 
uso da terra. Concebido inicialmente como um recurso essencialmente produtivo, a diversificação do 
seu uso surgiu, numa primeira fase, com o propósito de redução dos custos associados aos 
excedentes de produção e não como consequência de preocupações de natureza ambiental.  

A polarização da PAC na política de preços e de mercados traduziu-se na adopção de 
medidas de natureza sócio-estrutural com reduzida expressão financeira. Desta forma, a afirmação da 
multifuncionalidade da agricultura começou por ser tímida e o incentivo à adopção de práticas 
agrícolas ambientalmente sustentáveis ganhou contornos mais explícitos no âmbito da reforma de 
1992. Esta reforma representou uma viragem nas relações entre a agricultura e o ambiente, algo 
patente na adopção das “medidas agro-ambientais”. A reforma realizada no âmbito da Agenda 2000 
aprofundou e consolidou esta tendência através, nomeadamente, da integração do princípio da eco-
condicionalidade nos regimes de apoio directo. 
 A última reforma da PAC teve início em 2003. Entre as medidas mais importantes desta 
política está o aprofundamento da separação entre as ajudas e a produção e o reforço da componente 
ambiental, duas heranças da reforma de 1992. Além destes elementos de continuidade com o 
passado, esta reforma integra inovações como o “pagamento único” por exploração com reforço da 
condicionalidade (eco-condicionalidade), ou seja, o pagamento único fico condicionado ao 
“cumprimento de normas ambientais, de segurança dos alimentos, saúde e bem-estar dos animais 
bem como à manutenção da exploração em boas condições agrícolas e ambientais”65.  

Os Estados-Membros podem escolher as modalidades de aplicação do princípio da 
dissociação que pode ir da dissociação total até várias modalidades de dissociação parcial nalgumas 
Organizações Comuns de Mercado (OCM), podendo, inclusive, variar entre regiões do mesmo país. 
Para além das alternativas em termos de dissociação, a afectação do pagamento único pode fazer-se 
também diversamente em termos de território/explorações abrangidas: uma atribuição a cada 
agricultor com base no “registo histórico individual” das ajudas objecto de desligamento e recebidas no 
triénio 2000-2002; a regionalização das ajudas, ou seja, a repartição do montante global dos direitos 
de pagamento atribuídos a cada Estado Membro primeiro por regiões e depois, dentro de cada região, 
por todos os agricultores que disponham de hectares elegíveis. 

                                                 
65 Regulamento (CE) 1782/2003, de 29 de Setembro, que estabelece regras comuns para os regimes de apoio 
directo no âmbito da política agrícola comum e que institui determinados regimes de apoio aos agricultores.   
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Um dos riscos associados à dissociação diz respeito ao abandono das terras. A consciência 
deste risco justifica a seguinte observação daquele Regulamento: 

 
A fim de evitar o abandono das terras agrícolas, e assegurar que sejam mantidas em boas 
condições agrícolas e ambientais, é necessário estabelecer normas que podem basear-se 
ou não em disposições dos Estados-Membros. Convém, por conseguinte, estabelecer um 
quadro comunitário para a adopção, pelos Estados-Membros, de normas que tenham em 
conta as características específicas das zonas em questão, nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, assim como os sistemas de exploração (utilização das terras, rotação das 
culturas, práticas agrícolas) e as estruturas agrícolas existentes”.66 

 
 

A recepção de ajudas sem contrapartidas produtivas introduzida pela dissociação levanta questões 
envolvidas na governança da terra dado que as ajudas se transformam numa espécie de renda 
baseada em direitos históricos que traduzem o “passado produtivo” da exploração. A questão da 
legitimidade da recepção de ajudas sem contrapartidas produtivas é enfatizada pela possibilidade da 
transferência dos direitos de pagamento (“por venda ou qualquer outra transferência definitiva”) 
prevista no Regulamento que tem vindo a ser citado. As normas de regulação dessa transferência 
prevêem que a mesma seja acompanhada de terras ou não. O facto de estarmos ainda em fase de 
implementação da reforma iniciada em 2003, por um lado, e a diversidade de modelos que a mesma 
pode assumir nos diferentes Estados Membros, por outro, não permite ter uma visão muito clara sobre 
o impacte da mesma sobre a “administração” ou a governança da terra. Não obstante esta indefinição, 
estudos recentes sobre a implementação da reforma nalguns países europeus permitem esboçar 
algumas implicações da reforma relativas, por exemplo, às rendas da terra e ao mercado fundiário, 
aspectos fundamentais tendo em vista a implementação do mercado comum da propriedade proposto 
pelo EULIS.  

É o caso do trabalho “Enforcement of the 2003 CAP Reform in 5 countries of the 
Western European Union: Consequences on land rent and land market”, de Boinon e outros 
investigadores. Os autores analisam países (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) com 
opções distintas relativamente ao nível de dissociação das ajudas assim como ao âmbito territorial de 

                                                 
66 Id. 
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aplicação. Um dos aspectos visados por este trabalho diz respeito justamente ao “mercado de direitos 
de pagamento” proporcionado pela reforma, embora à data da investigação (2006) não existisse muito 
informação disponível sobre este aspecto, prevendo-se, no entanto que a opção “regionalização dos 
direitos” (p.e. Alemanha e Reino Unido) não dê lugar à dinamização do mercado fundiário.  

Os autores sintetizam da seguinte forma os efeitos da reforma sublinhando a dificuldade da 
tarefa uma vez que os mesmos resultam de lógicas diversas que podem actuar em sinergia ou 
oposição67: 

“- Uma lógica administrativa redistributiva relacionada com a alteração da distribuição dos 
pagamentos entre os agricultores em particular através da regionalização no caso dos países 
que a adoptaram; 
- Uma lógica económica de ajustamento e reorientação dos sistemas de produção em 
resposta aos sinais do mercado, que dependem de parâmetros mais diversificados e com uma 
natureza interna e externa (em particular negociações relativas ao comércio internacional); 
- Uma lógica patrimonial de acumulação de terra e de investimento, como resultado das 
lógicas anteriores e que modificará a distribuição dos pagamentos entre as diferentes 
categorias de explorações”68. 
 

A análise das implicações da actual PAC sobre o mercado fundiário e as perspectivas de uso da terra 
sugerem a liberalização dos processos de tomada de decisão que envolvem este bem. No entanto, 
deve considerar-se também que as normas de regulação de uso da terra integradas nos diplomas 
legais da reforma apelam ao uso sustentado da terra (para além dos valores associados à saúde e 
bem-estar animal e à qualidade alimentar) e introduzem obrigações aos proprietários e usufrutuários 
da terra com esse propósito. Trata-se pois de uma reforma onde a mercantilização da terra pode sair 
reforçada mas onde é visível também uma noção da terra como valor ecológico e ambiental a 
preservar.  

A referência à PAC no âmbito de um trabalho que tem como tema central o EULIS permitiu 
situar esta iniciativa comunitária no âmbito de uma política com influência directa no uso da terra e que 
tem vindo a integrar de forma crescente valores de natureza ambiental e ecológica, traduzindo, 

                                                 
67 J. P. Boinon et al “Enforcement of the 2003 CAP Reform in 5 countries of the Western European Union: 
Consequences on Land rent and land market”, in Agric. Econ. – CZECH, 53, 2007 (4): 173-183. 
68 Id. ibid., p.179. 
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portanto, uma percepção da especificidade da terra enquanto “dádiva da natureza”. Trata-se, no 
entanto, de uma política cheia de contradições onde a coerência entre fins e meios nem sempre tem 
sido a melhor. As consequências da última reforma da PAC sobre o mercado fundiário, por exemplo, 
são ainda incertas como vimos, cabendo aos Estados Membros a definição do modelo de 
implementação da reforma, incluindo a maior ou menos dissociação dos pagamentos da produção.  

Não sendo possível comparar duas iniciativas com âmbitos completamente distintos, podemos, 
no entanto, constatar que a ausência de qualquer preocupação com a especificidade do bem cuja 
transacção se quer incentivar, característica do EULIS, não deve deixar de ser registada. Esta 
chamada de atenção prende-se não só com o facto de a Europa revelar preocupações, presentes 
nalgumas políticas e outras iniciativas, que nos remetem para a noção de terra como património mas 
também pelo facto de a evidência empírica revelar que a governança sustentável da terra envolve o 
respeito pela sua especificidade de recurso natural assim como a importância da presença, do 
cuidado, do olhar dos agentes proprietários e usufrutuários deste bem.  

Como última nota deste ponto, refira-se o facto de o serviço de informação sobre a terra 
proporcionado pelo EULIS poder ser útil para as transacções de direitos de pagamento da PAC. Por 
outro lado, a constituição de um mercado de direitos nos diferentes Estados Membros pode potenciar 
a criação do mercado comum de propriedade/terra visado pelo EULIS. Mas subsiste a questão relativa 
à adequação de um mercado comum da terra tendo em vista a sua governança e atendendo à sua 
especificidade e às actuais exigências socioeconómicas e ambientais. 
 

4. Conclusão 
 

O EULIS constituiu o pretexto para uma reflexão em torno da terra e da sua governança. Este 
serviço, que é um consórcio de vários sistemas de registo predial europeus, é uma iniciativa 
comunitária associada à sociedade de conhecimento e de inovação. Neste sentido, estamos perante 
um serviço que pode ser analisado na sua dimensão técnica (serviços online) mas também na sua 
dimensão instrumental. Tendo sido esta a dimensão privilegiada neste texto, pode dizer-se que 
também do ponto de vista instrumental este serviço encerra várias hipóteses de análise uma vez que 
esta associação de sistemas de registo predial tem várias possibilidades de aplicação no domínio 
daquilo que na terminologia anglo-saxónica se designa por land administration. Não obstante as várias 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local 

4 a 6 de Julho de 2008 
 

 

 190

possibilidades de abordagem do EULIS, aquilo que motivou esta reflexão prende-se com o propósito 
deste serviço: a constituição de um mercado comum da terra ou propriedade.  

Este objectivo levanta problemas de natureza técnica e jurídica, decorrentes desde logo da 
diversidade dos sistemas e das regras que enquadram a propriedade e a administração da terra (land 
law e land administration). Para além disso, a criação de um mercado comum de propriedade nos 
termos propostos pelo EULIS abre espaço para o questionamento dos princípios de governança de um 
bem cuja especificidade (bem natural, fonte de amenidades sob a forma de bens e serviços 
ambientais) torna necessário ponderar formas, não susceptíveis de aplicação universal, de 
propriedade e de gestão que se traduzam em usos sustentáveis. 

O propósito da criação de um mercado comum de terra/propriedade não integra preocupações 
que estão associadas a outras políticas e iniciativas europeias com impacte no uso da terra. Neste 
sentido, surge como algo anacrónico no que diz respeito à governança da terra no contexto europeu.  

Não sendo propriamente um caso exemplar em termos dos princípios da sustentabilidade 
ambiental e ecológica nem em termos da coerência entre fins e meios, a própria PAC tem vindo a 
integrar preocupações no sentido de um uso sustentado da terra. Ou seja, mesmo a PAC que não 
serve propriamente para moralizar ou mesmo inspirar modalidades de governança da terra, permite 
ilustrar que houve evolução nos princípios que integram as acções que envolvem o uso da terra e, 
nesse sentido, que qualquer proposta com influência nesse uso terá pelo menos de lhes fazer 
referência.  

A evidência empírica revela a necessidade de pensar a governança da terra de forma a respeitar 
essa especificidade. O mercado é apenas um dos princípios de governança susceptíveis de 
operacionalização no âmbito de iniciativas que procuram promover a protecção de determinados 
valores associados à terra. A intervenção pública e a acção colectiva correspondem a outros princípios 
que, dependendo da terra e dos contextos socioeconómicos e culturais, podem revelar-se os mais 
adequados na prossecução daqueles objectivos.  

O contexto económico actual acrescenta um factor de complexificação à reflexão sobre a 
governança da terra e que se prende com a provável revalorização da função produtiva da terra numa 
altura em que a sua multifuncionalidade parece constituir uma conquista irreversível.  
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