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Relatório 
Descentralização, Governança Local e Desenvolvimento 

Territorial: a Experiência Portuguesa.  
(Um Modelo Inspirador para Timor Leste?) 

Introdução  
A Delegação da EU em Timor-Leste tem em curso um processo de elaboração 
de um programa de apoio à descentralização administrativa, governança local e 
desenvolvimento territorial em Timor-Leste. Neste âmbito e sem prejuízo dos 
modelos de análise e de preparação da intervenção, designadamente o IDDF 
(Integrated Decentralization Diagnostic Framework), o Governo de Timor-Leste 
manifestou o seu interesse em aprofundar o conhecimento do modelo de 
desenvolvimento territorial Português.  
Assim, o objectivo desta principal desta consultoria consiste na apresentação do 
modelo de descentralização administrativa e de desenvolvimento territorial em 
Portugal, naquilo em que possa ser relevante e aplicável em Timor-Leste. 
Importa, contudo, aprofundar um pouco esta análise e compreender o contexto 
político-social e económico de Timor Leste, bem como o seu modelo de 
organização do Estado, consagrado na Constituição da República Democrática 
de Timor Leste, o que, também, se procurou fazer. 
Assim, neste relatório, para além da descrição das actividades realizadas e da 
identificação dos documentos e diplomas legais consultados, serão abordadas as 
questões relativas ao quadro legal e modelo institucional do poder local e outras 
formas de descentralização administrativa em Portugal, por comparação com o 
modelo institucional de poder local e descentralização administrativa 
consagrado na Constituição da República Democrática de Timor Leste. 
Tendo em conta o objectivo da Delegação EU em Timor Leste é a elaboração 
de um programa de apoio à descentralização administrativa, governança local e 
desenvolvimento territorial em Timor-Leste, serão apresentadas algumas 
sugestões de medidas concretas que possam vir a integrar esse programa.  
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Actividades Realizadas 
Reuniões 
O programa de reuniões e contactos com quadros da administração pública e 
outras personalidades com especiais conhecimentos e, ou responsabilidades nas 
áreas de abrangência deste trabalho decorreu de acordo com o programa 
proposto pela NAO e pelos Consultores EU (Anexo 1) 
A missão começou com uma reunião de apresentação com Sua Excelência, o 
Senhor Primeiro Ministro, Mari Alkatiri. De salientar que o Senhor Primeiro 
Ministro referiu ser uma prioridade nacional e do seu Governo o 
desenvolvimento do território e a necessidade de levar os serviços públicos para 
perto das populações que deles necessitam. Por outro lado, referiu a necessidade 
de dotar o país de infra-estruturas básicas, como água potável, vias de 
comunicação, habitação, entre outras. Na visão do Senhor Primeiro Ministro é 
prioritário ter regiões de planificação e implementação das políticas públicas de 
desenvolvimento territorial, antes mesmo de ter “poder local”, com órgãos 
eleitos. Contudo, como também  expressamente referiu,  esse é um objectivo 
político de médio prazo. O sucesso das políticas de desenvolvimento territorial 
em Oe-Cussi é um exemplo a seguir para a restante parte do território de 
Timor-Leste.  
Realça-se, também, a realização do workshop sobre descentralização, 
governança local e desenvolvimento territorial, em que apresentamos o modelo 
português e sua evolução desde 1976 até à actualidade (Anexo 2). 
A visita a Oe-Cusse Amban e as reuniões com o Presidente e Secretários da 
Região  Administrativa Especial de Oe-Cusse Amban, bem como com a equipa 
do UNDP, tiveram lugar nos dias 20 e 21 de fevereiro, não tendo participado 
nesta reunião os Consultores da UE no âmbito do IDDF. As reuniões realizadas 
e a visita a algumas das obras de infra-estruturas públicas, em curso ou já 
concluídas, revelou-me da maior utilidade para a compreensão dessa realidade 
regional.  

Documentos Consultados 
Para a preparação desta missão e elaboração deste relatório foram consultados 
vários textos legais portugueses: 
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- Regime Jurídico das Autarquias Locais, Lei n.º 75/2013 (versão consolidada: 
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/56366098/view?
q=autarquias+locais+); 

- Orgânica das Comissões de Coordenação Regional, Decreto-Lei n.º 
228/2012 (versão consolidada: https://dre.pt/web/guest/legislacao-
c o n s o l i d a d a / - / l c / 1 0 6 6 4 7 7 7 8 / v i e w ? q = D e c r e t o - L e i + n .
%C2%BA%20228%2F2012); 

- Foram, também, consultados textos legais relativos ao poder local em 
Portugal desde 1976 até 2013, de forma a termos informação relevante sobre 
a evolução do poder local em Portugal, desde a aprovação da Constituição da 
República Portuguesa, em 1976.    

Foram, ainda, consultados textos legais de Timor-Leste, designadamente: 
 - Constituição da República de Timor-Leste; 
- Divisão administrativa do território da República Democrática de Timor 

Leste, Lei n.º 11/2009, de 7 de outubro, alterada e republicada pela Lei n.º 
4/2016, de 25 de maio (http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2016/
serie_1/SERIE_I_NO_20.pdf) 

- Estatuto dos Administradores Municipais, das Autoridades Municipais e do 
Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização, Decreto-Lei 
n.º3/2016, de 16 de março e Estatuto dos Presidentes das Autoridades 
Municipais e Administradores Municipais, Decreto-Lei n.º 2/2016, de 16 de 
março (h t tp ://mj . gov. t l / jo r na l/pub l i c/doc s/2016/se r i e_1/
SERIE_I_NO_11.pdf); 

- Lei n.º 3/2009, que regula as lideranças comunitárias e a sua eleição (http://
www.mj.gov.tl/jornal/?q=node/838) 

E outros documentos: 
- Roteiro para a Implementação da Agenda 2030 (http://timor-leste.gov.tl/

w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 7 / 0 8 / U N D P - T i m o r - L e s t e _ S D P -
Roadmap_doc_v2_Portuguese_220717.pdf); 

- Plano Estratégico de Desenvolvimento em Timor-Leste 2011-2030; 
- Valentim Ximenes, “Reforma Político-Administrativa em Timor-Leste 

Enquanto Processo de Reterritorialização”, Universidade de Coimbra, 
Março 2016 (https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/30881/1/
Reforma%20pol%C3%ADtico-administrativa%20em%20Timor-
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Leste%20enquanto%20processo%20de%20reterritorializa%C3%A7%C3%
A3o.pdf) 

Enquadramento  
Tomando como pressuposto que o objectivo deste trabalho é dar a conhecer a 
estrutura global do modelo jurídico-institucional do desenvolvimento territorial 
em Portugal, vamos focar a nossa análise nas Autarquias Locais (Municípios e 
Freguesias) e nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
(CCDR’s). 
As autarquias locais são entidades públicas que desenvolvem a sua acção sobre 
uma parte definida do território, visando a prossecução de interesses próprios 
das populações aí residentes. São dotadas de órgãos representativos próprios. 
As Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, abreviadamente 
designadas por CCDR, são serviços periféricos da administração direta do 
Estado, dotados de autonomia administrativa e financeira. 
Tendo em mente que o objectivo deste nosso trabalho é habilitar o Governo de 
Timor-Leste com a informação relevante que lhe permita definir o seu próprio 
modelo de descentralização administrativa, governança local e desenvolvimento 
territorial procuraremos, ao descrever o modelo português, mostrar como, num 
mesmo território, coexistem e se complementam formas de organização 
administrativa descentralizada, as Autarquias Locais com um modelo de 
organização administrativa desconcentrada, as CCDR’s.  
Por fim, ainda que não seja esse o âmbito desta consultoria, importa referir que 
Portugal tem duas Regiões Autónomas, Açores e Madeira, com um estatuto 
jurídico-político próprio. A RAEOA, não tem um estatuto de autonomia 
política  do tipo daquele que vigora para as RA dos Açores e da Madeira. 
Contudo, o seu regime de finanças públicas e de gestão é de grande autonomia, 
com competências próprias na arrecadação de receitas (que ficam no orçamento 
regional), podendo criar e aplicar taxas, bem como na gestão das transferências 
do Orçamento de Estado.  As políticas de planeamento e construção de infra-
estruturas são acompanhadas de políticas de desenvolvimento econômico de 
sectores-chave, como sejam: agricultura (regadio e cooperativas de produtores); 
agro-turismo e artesanato local;  capacitação ao nível da administração pública, 
tendo técnicos habilitados em várias áreas com destaque para as áreas de 
contratação pública (procurement). 
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Muitas policias implementadas na RAEOA podem ser replicadas ao nível do 
Estado, designadamente em matéria de contratação pública e na 
implementação de um modelo nacional de e-procurement.  
Foi expressamente pedido que a apresentação do modelo português tivesse em 
linha de conta aquilo que é possível adaptar à realidade de Timor-Leste. Para 
cumprir esta solicitação procuraremos, sempre que possível, estabelecer um 
paralelismo entre as realidades jurídico-constitucionais e político-administrativas 
portuguesa e timorense, sem perder de vista as características próprias de cada 
um dos países e os seus respectivos contextos sócio-económicos, geográficos e 
políticos.  

Breve Referência ao enquadramento constitucional da 
organização político-administrativa da República  

Democrática de Timor-Leste  
Sem pretendermos fazer uma análise histórica da organização político-
administrativa de Timor-Leste importa salientar que, pelo menos desde a 
década de 40 do século passado, sob administração portuguesa, se vem 
construindo um modelo de administração civil descentralizada, que em meados 
da década de 60 do século XX assentava em 11 concelhos e uma circunscrição, 
o enclave de Oe-Cussi Ambeno.  
Importa fazer esta referência uma vez que as fronteiras destas divisões são  
praticamente as mesmas dos actuais municípios. Este facto revela uma grande 
estabilidade na definição da divisão territorial, parecendo-nos não existirem 
pontos de tensão ou de conflito relativamente à delimitação territorial dos 
municípios/distritos.  Paralelamente, subsistem formas de organização 
comunitária, os sucos e as aldeias.  
Nos termos da Lei n.º3/2009‑ , os sucos são organizações comunitárias 1
“formadas com base em circunstâncias históricas, culturais e tradicionais e que 
têm área estabelecida no território nacional e população definida.” Os lideres 

!  Não integrando o conceito de “poder local” tal como definido na CRDTL os sucos e as aldeias têm órgãos, 1
que são eleitos por sufrágio directo, secreto, pessoal e periódico (artigos 4.º e 6.º) e tomam posse perante 
representante do Governo na área do Município. O Chefe do Suco e o Conselho de Suco têm uma competência 
genérica para organizar a participação da comunidade na solução dos seus problemas, zelar pelos seus interesses 
e representá-la sempre que necessário (artigo 2.º). As suas atividades abrangem as seguintes áreas: paz e 
harmonia social; recenseamento e registo da população; educação cívica; promoção das línguas oficiais; 
desenvolvimento económica; segurança alimentar; proteção do ambiente; educação, cultura e desporto; auxílio 
na manutenção de infra-estruturas sociais. As suas atividades não podem desenvolver-se com prejuízo dos planos 
nacionais aprovados pelo Governo (artigo 10.º n.º 1). Também têm competências consultivas ao nível dos 
programas de desenvolvimento comunitário. 
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comunitários “não integram a administração pública e as suas decisões não 
obrigam o Estado.” 
Não obstante a estabilidade na divisão administrativa do território de Timor-
Leste a verdade é que isso não corresponde à existência de um modelo de 
“poder local”, entendido este como um processo de governação local, “com o 
objectivo de organizar a participação do cidadão na solução dos problemas 
próprios da sua comunidade e promover o desenvolvimento local, (…)” 
conforme definido no n.º 1 do artigo 72.º da Constituição da República 
Democrática de Timor Leste (Constituição da República).  
A Constituição da República Democrática de Timor Leste consagra como 
Princípio Fundamental o princípio da descentralização da administração 
pública (artigo 5.º, n.º1), assente em diferentes escalões territoriais, com órgãos a 
que cabem competências administrativas próprias (artigo 5.º, n.º2). Por outro 
lado, em matéria de organização administrativa o artigo 71.º dispõe que o 
“governo central deve estar representado a nível de diversos escalões 
administrativos de território”. Por fim, o artigo 137.º, n.º 2 impõe que a 
“Administração Pública é estruturada de modo a evitar a burocratização, 
aproximar os serviços das populações e assegurar a participação dos interessados 
na sua gestão efectiva.” 
O artigo 72.º estabelece que o “poder local é constituído por pessoas colectivas 
de território, com o objectivo de organizar a participação do cidadão na solução 
dos problemas próprios da sua comunidade e promover o desenvolvimento local 
(…)” referindo, também, no seu n.º 2 que a “organização, funcionamento e 
composição dos órgãos de poder local são definidos por lei”.  
Nesta matéria importa referir que há uma clara diferença entre a formulação do 
poder local na Constituição da República Democrática de Timor Leste 
(CRDTL) e a sua formulação na Constituição da República Portuguesa (CRP).  
Nos termos da CRP a “organização democrática do Estado compreende a 
existência de autarquias locais” (artigo 235º, n.º1), sendo na própria 
Constituição que se definem quais são as autarquias locais, quais os seus órgãos, 
qual o seu modo de eleição, o seu regime patrimonial e financeiro autónomo, o 
poder regulamentar próprio, bem como o âmbito da tutela que sobre elas recai 
(apenas de legalidade).  
A CRDTL integra como princípio programático a existência de um “Poder 
Local” (artigo 72º), mas verdadeiramente informador do princípio democrático 
é a descentralização administrativa e a aproximação do Estado ao cidadão. Isto 
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é tanto assim que no seu artigo 71º expressamente se refere que o “governo 
central deve estar representado ao nível dos diversos escalões representativos de 
território” e remete-se para legislação própria as matérias relativas à 
organização, funcionamento e composição dos órgãos de poder local.  
A Lei n.º 4/2016, de 25 de maio, dá cumprimento à CRDTL, criando dois 
escalões de divisões administrativas: os municípios e a região administrativa 
especial de Oe-Cusse Ambeno e os postos administrativos.  
Os municípios são circunscrições administrativas para a organização da 
administração local do Estado e constituem a base territorial das autarquias 
locais na República de Timor-Leste (artigo 2.º, n.º2).  
Os postos administrativos são circunscrições imediatamente inferiores ao 
município e visam garantir a aproximação efectiva dos serviços da 
administração pública às populações e assegurar a maior participação dos 
cidadãos na realização dos seus interesses locais (artigo 2.º, n.º 3).  
Por fim, apesar desta Lei não ter como objecto a constituição de órgãos do 
poder local, mas apenas a divisão administrativa do território, no seu artigo 22.º 
dá-nos algumas indicações sobre essa temática ao referir-se às “eleições 
municipais” (n.º 4) e aos “órgãos deliberativos do poder local” (n.º 1, alínea e)). 
Assim, ainda que não definindo um modelo de constituição dos órgãos de poder 
local, nesta Lei manifesta-se claramente a intenção de criação de pessoas 
colectivas que constituem a base territorial das autarquias locais.  
Contudo, não obstante ser clara a intenção de criação de pessoas colectivas de 
base territorial, este parece ser um objectivo de médio prazo, assumindo-se 
como prioridade a desconcentração de alguns dos serviços do Estado ao nível 
dos municípios. É exatamente com este sentido que surgem dois diplomas legais: 
Decreto-Lei n.º 3/2016 e Decreto-Lei n.º 4/2016; em que expressamente se 
assume que estamos perante uma fase de transição: 
No preâmbulo deste diploma legal lê-se: “As reformas que por via do presente 
diploma legal se procuram introduzir têm subjacentes a estratégia de transição 
gradual dos serviços das Administrações Municipais e das Autoridades 
Municipais para a esfera do Poder Local, através de três fases fundamentais: a 
fase da desconcentração administrativa, durante a qual se estabelecerão serviços 
administrativos, no âmbito da Administração Direta do Estado, dotados de 
estruturas orgânicas, sistemas administrativos e recursos humanos, materiais e 
financeiros capazes de assegurarem uma prestação qualificada de bens e serviços 
públicos; a fase da descentralização administrativa institucional, durante a qual 
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os serviços das Administrações Municipais e das Autoridades Municipais 
transitam da esfera da Administração Direta para a esfera da Administração 
Indireta, passando a assegurar a prestação de bens e serviços públicos locais 
sujeitas, apenas, à superintendência dos membros do Governo; e, finalmente, a 
fase da descentralização administrativa territorial, durante a qual os serviços das 
Administrações Municipais e das Autoridades Municipais transitam para a 
esfera da Administração Autónoma, ficando dependentes dos órgãos 
representativos do Poder Local.” 

O modelo português de descentralização e de 
desconcentração administrativa   

A Constituição da República Portuguesa (CRP) no seu artigo 253.º relativo ao 
Poder Local, expressamente consagra a existência de autarquias locais, que são 
pessoas colectivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a 
prossecução de interesses próprios das populações respectivas. As autarquias 
locais são de três categorias: as freguesias, os municípios e as regiões 
administrativas. As regiões administrativas nunca foram criadas.  
Considerando que o objectivo do nosso trabalho é reflectir sobre a experiência 
de Portugal na parte em que possa ser aplicável a Timor-Leste, vamos assumir 
os seguintes pressupostos: 
1. De entre as formas de organização territorial autárquica do modelo 

português de descentralização administrativa vamos tratar os municípios e 
as freguesias. Por serem estas as autarquias locais, ou seja, por serem estas as 
instituições de “poder local” 

2. Considerando que o foco da organização político-administrativa, na óptica 
da CRDTL, é o desenvolvimento territorial e a aproximação do Estado ao 
cidadão, vamos apresentar o modelo português de desconcentração 
administrativa, em que o território continental se divide em 5 zonas ou 
regiões, existindo em cada região uma  Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional, com funções de planeamento, coordenação e 
apoio às autarquias locais. 

3. Por fim, procuraremos mostrar, na perspectiva histórica, como evoluíram as 
autarquias locais em Portugal, desde a sua criação em 1976 até aos dias 
hoje. Parece-nos importante esta abordagem uma vez que importa mostrar 
que há um processo evolutivo na construção do poder local e a 
compreensão desse processo pode ser importante uma vez que, tanto ao 
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nível político como ao da administração pública é assumido ser este um 
momento de transição.  

Autarquias Locais: Municípios e Freguesias 
Nesta matéria vigora o princípio da descentralização administrativa. A 
organização das autarquias compreende uma assembleia eleita dotada de 
poderes deliberativos e um órgão executivo colegial responsável perante aquela. 
As assembleias são eleitas por sufrágio universal, directo e secreto dos cidadãos 
recenseados na área da respectiva autarquia, segundo o sistema da 
representação proporcional. Quanto aos órgãos executivos colegiais, serão 
constituídos por um número adequado de membros, designando‑se presidente o 
primeiro candidato da lista mais votada para as assembleias ou para os 
executivos correspondentes.  
Nos municípios‑  o órgão deliberativo é a Assembleia Municipal e o executivo é 2
a  Câmara Municipal. Nas freguesias‑  o órgão deliberativo é a Assembleia de 3
Freguesia e o executivo é a Junta de Freguesia. 
As autarquias têm poder regulamentar próprio. Contudo, estão sujeitas às 
normas emanadas de autarquias de grau superior e das autoridades com poder 
tutelar sobre elas.  
As autarquias locais (municípios e freguesias) têm património e finanças 
próprios, mas o regime das finanças locais é estabelecido por lei, visando a justa 
repartição dos recursos públicos pelo Estado e pelas autarquias e a necessária 
correcção de desigualdades entre autarquias do mesmo grau. As receitas 
próprias das autarquias locais devem obrigatoriamente incluir as provenientes 
da gestão do seu património e as cobradas pela utilização dos serviços que 
prestam. Nos casos previstos na lei, as autarquias locais podem dispor de 
poderes tributários. 
A organização das autarquias compreende uma assembleia eleita dotada de 
poderes deliberativos e um órgão executivo colegial responsável perante aquela. 
Esta divisão, que corresponde ao modelo democrático, visa um equilíbrio na 
repartição dos vários poderes que compõem o poder local. 

!  Em Portugal há 308 municípios. Destes, 72 têm entre 5.000 e 10.000 habitantes e 38 têm menos de 5.000 2
habitantes. 

!  Em Portugal há 3.091 freguesias. 3
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Tanto as assembleias deliberativas como o órgão executivo dos municípios são 
eleitos por sufrágio universal, directo e secreto dos cidadãos recenseados na área 
da respectiva autarquia, segundo o sistema da representação proporcional.  
Nos municípios o órgão deliberativo é a Assembleia Municipal e o executivo é a  
Câmara Municipal. Nas freguesias o órgão deliberativo é a Assembleia de 
Freguesia e o executivo é a Junta de Freguesia. 
Nos municípios designa-se Presidente da Assembleia Municipal o primeiro 
candidato da lista mais votada para a assembleia municipal e Presidente da 
Câmara o primeiro candidato da lista mais votada para a Câmara Municipal.  
Nas freguesias há eleições para a assembleia de freguesia. O Presidente da Junta 
é o primeiro candidato da lista mais votada para a assembleia de Freguesia, 
cabendo a esta a eleição dos Vogais da junta de freguesia.  
As candidaturas às autarquias locais podem ser apresentadas por partidos 
políticos, isoladamente ou em coligação, ou por grupos de cidadãos eleitores. 
O quadro de competências e regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos 
municípios e das freguesias constam da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e 
ainda da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro. 
Nos termos da lei é permitida e incentivada a participação dos eleitores nas 
reuniões das assembleias municipais e de freguesia, estando-lhes reservado um 
período de tempo para apresentação de propostas e esclarecimento de vários 
assuntos.  
O quadro abaixo apresenta, de forma simplificada, o modelo orgânico dos 
municípios e freguesias, bem como o modo de constituição dos seus órgãos.  
Neste quadro podemos ver que os presidentes das juntas de freguesia incluídas 
na área territorial dos municípios são membros, por inerência, das assembleias 
municipais respectivas.  
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As competências e atribuições das autarquias locais e dos órgãos 
autárquicos 
As autarquias locais (municípios e freguesias) prosseguem atribuições através do 
exercício de competências.  
As autarquias locais têm competências de consulta, de planeamento, de 
investimento, de gestão, de licenciamento e controlo prévio e de fiscalização.  
A prossecução das atribuições e o exercício das competências das autarquias 
locais deve respeitar os princípios da descentralização administrativa, da 
subsidiariedade, da complementaridade, da prossecução do interesse público e 
da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos e a intangibilidade das 
atribuições do Estado. 
São atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios 
das respetivas populações, em articulação com as freguesias. Os municípios 
dispõem de atribuições, designadamente, nos seguintes domínios: a) 

Autarquias 
Locais Órgãos

Titulares dos órgãos da AL
Eleitos (votação 

universal, direta e 
secreta)

Por inerência/
por eleição de 
outro órgãos

Municipio

Assembleia 
Municipal 
(deliberativo)

Deputados 
Municipais

Presidentes das 
Juntas de 
Freguesias

Câmara 
Municipal 
(executivo)

Presidente da 
Câmara e 

Vereadores da 
Câmara

X

Freguesia

Assembleia de 
Freguesia 

(deliberativo)

Membros da 
Assembleia de 

Freguesia
X

Junta de 
Freguesia 
(executivo)

Presidente da Junta 
de Freguesia (1º 
Candidato da lista 
mais votada para a 
Assembleia de 
Freguesia)

Vogais da Junta 
de Freguesia - 
eleitos por 
votação secreta 
na Assembleia 
de Freguesia
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Equipamento rural e urbano; b) Energia; c) Transportes e comunicações; d) 
Educação, ensino e formação profissional; e) Património, cultura e ciência; f) 
Tempos livres e desporto; g) Saúde; h) Ação social; i) Habitação; j) Proteção 
civil; k) Ambiente e saneamento básico; l) Defesa do consumidor; m) Promoção 
do desenvolvimento; n) Ordenamento do território e urbanismo; o) Polícia 
municipal; p) Cooperação externa. 
Para a prossecução destas atribuições a assembleia municipal tem competências 
de apreciação, fiscalização e controlo, bem como competências quanto ao seu 
funcionamento. A lei estabelece um elenco de atribuições da assembleia 
municipal sobre um vasto conjunto de matérias. Já a câmara municipal tem 
competências quanto ao seu funcionamento e competências materiais de gestão, 
licenciamento, fiscalização, planeamento, investimento e representação do 
município. Os presidentes de câmara têm competências próprias, que podem 
ser delegadas nos vereadores ou nos serviços das câmaras.  
Constituem atribuições da freguesia a promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das respetivas populações, em articulação com o município. As 
freguesias dispõem de atribuições designadamente nos seguintes domínios: a) 
Equipamento rural e urbano; b) Abastecimento público; c) Educação; d) 
Cultura, tempos livres e desporto; e) Cuidados primários de saúde; f) Ação 
social; g) Proteção civil; h) Ambiente e salubridade; i) Desenvolvimento; j) 
Ordenamento urbano e rural; k) Proteção da comunidade. 
Para a prossecução destas atribuições a assembleia de freguesia tem 
competências deliberativas, de apreciação e fiscalização, bem como quanto ao 
seu funcionamento. A junta de freguesia é o órgão executivo, com competências 
quanto ao seu funcionamento e materiais de gestão e de representação da 
freguesia.  
A lei é muito exaustiva da definição das atribuições de cada um dos órgãos das 
autarquias locais e impõe-lhes regras e limites, desde logo um regime de gestão 
limitada‑ . A Lei n.º47/2005 impõe limites sobre matérias tão importantes como 4
sejam a contratação de empréstimos, a fixação de taxas e tarifas, a contratação 
de obras e serviços, o regime de pessoal, entre muitos outros. 
Os órgãos das autarquias locais só podem deliberar no quadro da prossecução 
das atribuições destas e no âmbito do exercício das suas competências, em 
obediência ao princípio da especialidade. 

!  Lei n.º 47/2005, versão consolidada http://data.dre.pt/eli/lei/47/2005/p/cons/20050829/pt/html4
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Para uma melhor compreensão de um tão alargado leque de competências e 
atribuições das autarquias locais importa referir que este é o resultado de um 
percurso de 42 anos de crescente empoderamento do poder local, 
proporcionado por uma clara necessidade de maior eficácia ao nível das 
políticas locais, mas a que também foi muito apoiado pela adesão de Portugal à 
União Europeia e pela existências de políticas próprias de desenvolvimento local 
e regional.  
A apresentação, em Anexo 2, procura mostrar esse percurso.  

Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR)  5

Para além das autarquias locais, há uma estrutura administrativa que depende 
do Governo que se traduz num modelo de desconcentração administrativa, que 
divide o território continental em 5 regiões: Norte, Centro, Lisboa e Vale do 
Tejo, Alentejo e Algarve. As CCDR’s são instituições públicas dotadas de 
autonomia administrati-va e financeira, com competências nas áreas de 
planeamento e desenvolvimento regional, ambiente, ordenamento do território, 
conservação da natureza e da biodiversidade e apoio às autarquias locais. São 
estas CCDR que têm competências ao nível da gestão de programas financeiros 
nacionais, da união europeia e de cooperação.  
Historicamente, as CCDR foram instituídas em 1969 e tinham como objectivo 
principal elaborar estudos e preparar decisões relativas ao planeamento e 
desenvolvimento das respectivas regiões. Com a criação do poder local 
democrático, em 1976, passaram a ter uma missão consultiva e de apoio aos 
municípios. Antes mesmo da realização das primeiras eleições autárquicas, em 
dezembro de 1976, foram criados, nestas estruturas, os gabinetes de apoio às 
autarquias locais, tendo-se contratado recursos humanos com as competências 
técnicas necessárias a prestar apoio às autarquias locais. 
Com a adesão de Portugal à União Europeia, em 1986, assumiram o papel de 
gestão de vários programas de apoio ao desenvolvimento.  
As CCDR’s são serviços integrados no  Ministério do Planeamento e das 
Infraestruturas e são tuteladas em conjunto  pelo Ministro do Planeamento e 
Infraestruturas, pelo Ministro Adjunto e da Administração Interna, em matérias 
relativas a autarquias locais e pelo Ministro do Ambiente, no que diz respeito às 
implementação das políticas de ambiente. As CCDR’s são instituições públicas 

!  Decreto-Lei 228/2012 (versão consolidada: https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/5
106647778/view?w=2015-02-06 
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cuja atuação visa o  desenvolvimento integrado e sustentável das regiões de 
Portugal, contribuindo para a competitividade e coesão do território nacional. 
As CCDR’s executam as políticas de ambiente, de ordenamento do território e 
cidades e de desenvolvimento regional na sua área territorial. Também têm 
como missão promover a atuação coordenada dos serviços desconcentrados do 
Estado no âmbito regional. Esta coordenação dos serviços desconcentrados é 
feita em  articulação com os membros do Governo responsáveis por cada 
domínio. Por fim,  cabe-lhes apoiar tecnicamente as autarquias locais e as suas 
associações. 
Compete às CCDR’s a gestão de programas comunitários provenientes de 
fundos da União Europeia destinados a Portugal e de outros instrumentos de 
financiamento de desenvolvimento regional.   6

No âmbito das suas competências cada uma das CCDR’s pode ter atribuições 
específicas que resultam das necessidades próprias de cada uma das regiões. Um 
exemplo é o caso da CCDR-Norte que tem, ainda, a missão de proteger, 
conservar, valorizar, divulgar e promover a “Paisagem Cultural, Evolutiva e Viva 
do Alto Douro Vinhateiro”, Património Mundial da UNESCO. 
As CCDR’s são organismos da administração pública central com atribuições 
ao nível da execução das políticas de ambiente, ordenamento do território e 
cidades, desenvolvimento regional e apoio técnico às autarquias locais.  
Importa referir que as CCDR’s têm tido, ao longo de quase 50 anos, um papel 
crucial ao nível do desenvolvimento regional e da coesão do território nacional. 
São as CCDR’s que asseguram, ao nível do território da região, a coordenação 
da implementação das políticas públicas e a gestão de programas de desenvol- 
vimento e cooperação. Outra área da maior relevância é a de apoio técnico às 
autarquias locais (municípios e freguesias).  
As autarquias locais em Portugal, são muito diversas entre si, quer quanto à sua 
dimensão territorial e humana, quer quanto aos meios técnicos e humanos de 
que dispõem. O apoio técnico das CCDR’s sobretudo aos municípios de menor 
dimensão, com menos população e localizados no interior de Portugal é 
essencial para a realização das suas atribuições. 

!  Como exemplo deste tipo de incentivos temos  os incentivos do Estado aos meios de comunicação social de 6
nível local e regional que são geridos por cada uma das CCDR’s. 
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A experiência portuguesa de descentralização como modelo inspirador 
para a  descentralização, governança local e desenvolvimento territorial 
em Timor Leste 
Em Portugal existem 308 municípios e 3.091 freguesias.  
O modelo de estrutura orgânica do município e da freguesia, bem como as suas 
atribuições e competências revelaram-se, ao longo dos últimos 42 anos de poder 
autárquico democrático, como adequados à melhoria das condições de vida dos 
portugueses, do desenvolvimento e da coesão territorial.  
As eleições autárquicas são as mais participadas a nível nacional envolvendo 
milhares de pessoas que, tanto nos partidos políticos como nos movimentos de 
cidadãos independentes se candidatam aos órgãos das autarquias locais.  
Como já referido, o poder local em Portugal resulta diretamente da previsão 
constitucional, quanto ao seu modelo orgânico, autonomia administrativa, 
financeira e regulamentar. A CRDTM não dispõe de normas idênticas às da 
CRP, consagrando um princípio geral da presença do Estado nos vários níveis 
de administração territorial e remetendo para a lei a criação do poder local.  
Contudo, da análise do quadro legal vigente, podemos dizer, que em todos os 
diplomas legais transparece a preocupação com a criação de condições efectivas 
para o cumprimento do desígnio de criação do “Poder Local”, tal como se 
encontra previsto no artigo 72º da CRDTM. Por outro lado, coexistem formas 
de organização comunitária de cariz democrático, com competências no âmbito 
da participação da comunidade na resolução dos seus problemas e com 
competências em algumas áreas de atividade, desde que no respeito pelos planos 
nacionais aprovados pelo Governo. 
Assim, da apreciação das várias disposições legais, podemos dizer que há, ainda, 
um caminho a percorrer na definição do modelo de poder local que se pretende 
implementar, que papel terão os Sucos nesse poder local e quais as suas 
atribuições e competências.  
Isto porque, apesar da actual divisão em municípios parecer adequada ao 
modelo de descentralização na prestação de serviços públicos às populações, 
poderá colocar-se a questão de saber se é adequada quando está em causa a 
planificação e construção de infra-estruturas públicas de maior envergadura 
(estradas, abastecimento de água, energia, telecomunicações) e, também, se não 
será demasiado ampla quando está em causa a prestação de serviços locais às 
comunidades. Na verdade, há tarefas próprias do poder local, como sejam: a 
administração de bens e recursos comunitários, (os cemitérios, a água, os 
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caminhos rurais); a execução de pequenas obras públicas e a autorização para a 
realização de pequenas obras privadas; a coordenação da atividade das 
organizações locais, promovendo projectos de intervenção comunitária nas áreas 
de ação social, cultura e desporto; a participação em iniciativas que os órgãos da 
administração central do Estado realizem no âmbito local; entre outras 
atividades que, sendo importantes para o bem-estar e o dia-a-dia das 
populações, não está ao alcance do Estado realizar, nem este serie eficiente e 
eficaz serem por ele realizadas.  
Por outro lado, a implementação de um novo modelo de organização político-
administrativa do território de Timor-Leste tendo em vista o desenvolvimento e 
a coesão territorial consta do programa constitucional, que resulta de um 
compromisso político com os objectivos económicos e sociais definidos no Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Nacional 2011-2030, que já se afirmava no 
Plano Nacional de Desenvolvimento de 2002 e que se revisitam no Roteiro para 
a Implementação da Agenda 2030. 
Não podemos, por isso, concluir, que não exista uma política de 
descentralização e de governança local em Timor Leste, bem pelo contrário. 
Essa política existe e tem como objetivo o desenvolvimento territorial e como 
principais instrumentos a descentralização administrativa, de forma a aproximar 
o Estado do cidadão e o desenvolvimento comunitário ao nível dos sucos. Falta, 
ainda, uma administração pública mais eficaz e eficiente ao nível do município, 
revelando de facto, têm muitas fragilidades ao nível da sua formação. 
Das reuniões que tivemos com quadros superiores da Administração Pública, 
bem como com consultores de membros do Governo, ficou claro que a 
capacitação da administração pública, sobretudo para a gestão financeira, de 
procedimentos e de contratação pública é uma prioridade.  
Também ficou claro que há uma expectativa da população no sentido de um 
maior  e melhor acesso aos serviços públicos. Isto mesmo, resulta da leitura que 
fizemos de documentos disponíveis sobre as temáticas de desenvolvimento, da 
descentralização político-administrativa e da prestação de serviços públicos em 
Timor-Leste em que é possível identificar, a partir das percepções dos 
stakholders, que há uma necessidade de melhoria na prestação e 
disponibilização de serviços públicos à população em todo o território. Na 
verdade, sempre que se fala em “poder local” a associação imediata é feita para 
a disponibilização de serviços do Estado ao nível local, pelo que esta é, também, 
uma das principais preocupações do Governo.  
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Conclusões/Recomendações  
Ainda que nos Termos e Referências desta consultoria não seja solicitada a 
formulação de recomendações, entendemos que pode revelar-se de alguma 
utilidade identificar áreas ou tarefas que possam vir a ser objecto de apoio de 
um programa da UE para estas áreas. 
Assim, propomos quatro tipo de medidas: 
- Apoiar o Estado de Timor-Leste na definição do seu modelo de poder local, 

assente num amplo consenso nacional; 
- Apoiar o Estado de Timor-Leste na concepção e implementação de um 

modelo de planeamento regionalizado, capaz de acelerar a implementação 
de políticas de desenvolvimento, designadamente ao nível das infra-estruturas 
básicas, que possa dar apoio técnico aos municípios e que trabalhe em 
estreita relação com a comunidade (RAEOA é um exemplo a ter em 
atenção);   

- Preparar a administração pública para a criação do poder local. Esta é uma 
lição que importa reter da experiência portuguesa; 

- Preparar a administração pública para os procedimentos de contratação 
pública, numa óptica de transparência, eficiência e qualidade. Nesta matéria 
é muito importante o exemplo da RAEOA e da implementação do e-
procurement; 

- Promover um projecto piloto no âmbito da prestação de serviços públicos, 
criando a primeira one stop-shop‑ . Também nesta área Portugal tem uma 7
experiência que importa conhecer.  

!  As “Lojas do Cidadão” foram criadas há 18 anos e este modelo tem sido replicado, com as necessárias 7
adaptações a outros países da CPLP, Moçambique e Cabo Verde. 

Com as “Lojas do Cidadão” concentra-se num único local vários serviços públicos e serviços privados de 
utilidade pública, numa óptica de qualidade e eficiência na prestação do serviço, aproximação do cidadão à 
administração pública, rentabilização dos recursos públicos e garantia do acesso universal do cidadão aos 
serviços.  

A concepção, criação, implementação e gestão das “Lojas do Cidadão” é um processo complexo, que requer a 
intervenção de vários ministérios e serviços da administração pública.  

Em anexo, junta-se uma apresentação da AMA, IP, organismo português que gere a rede de lojas do cidadão e 
onde é possível identificar os principais momentos de um projecto de concepção, criação e implementação de 
uma loja. 
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