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RESUMO 

Nos últimos anos a discussão sobre o tema “gestão pública” ganhou alguma ênfase e força devido à 

situação económica do país e de alguns dos nossos parceiros na União Europeia. A descentralização 

de competência foi a política seguida por vários governos como forma de dar mais força, 

responsabilidade e poder de decisão aos municípios e aos seus decisores. Isto obrigou a que os 

municípios perante as dificuldades financeiras e constrangimentos de gestão, cada vez mais 

procurassem formas de gestão mais eficientes e eficazes para as suas infraestruturas, recursos e 

serviços. 

Assiste-se então a uma mudança de estratégia, ou seja, para além da  gestão de infraestruturas e de 

serviços normalmente feita  pelos  próprios serviços,  serviços municipais e serviços municipalizados, 

passam a ser equacionadas e implementadas outras formas  alternativas , escolhidas de entre  um  

leque de opções ou modelos de gestão de ativos municipais, tais como empresas locais municipais ou 

empresas formadas em associação com outros municípios, conhecidas por empresas intermunicipais, 

ou pela utilização do setor privado, através de “outsourcing” ou  ainda a concessão de serviços públicos. 

No enquadramento descrito anteriormente, a presente dissertação tem como objetivo a realização de 

uma análise comparativa dos vários modelos de gestão de infraestruturas municipais existentes em 

Portugal e adicionalmente, perceber a forma como a organização do Estado é realizada e os modelos 

de gestão utilizados pelo mesmo. 
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ABSTRACT 

In recent years, the discussion of the theme "public management" won some emphasis and strength 

due to the economic situation of the country and some of our partners in the European Union. The 

decentralization of powers was the policies followed by several Governments with the aim of giving more 

power, responsibility and decision-making to the municipalities. The municipalities faced with financial 

difficulties and management constraints, were forced to find more efficient and effective management 

of its infrastructure, facilities and services.  

There is then a change of strategy, in addition to the management of infrastructure and of services 

normally made by municipal services are addressed and implemented other alternative ways, chosen 

from among a range of options or models of management of municipal assets, such as local municipal 

companies or companies formed in association with other municipalities, use of the private sector 

through outsourcing or the concession of public services. 

In the framework described earlier, this dissertation aims to carry out a comparative analysis of various 

models of management of municipal infrastructures existing in Portugal and in addition, to understand 

how the Organization of the State is held and the management models used by the same. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento / justificação da dissertação 

Os utentes desejam serviços de elevada qualidade e as administrações públicas pretendem fornecer 

serviços com um elevado grau de profissionalismo, em condições de eficiência, eficácia e de uma forma 

económica na utilização de recursos. O fornecimento desses serviços públicos por parte das 

instituições públicas locais deverá ser exercido de acordo com o interesse geral, aplicando os princípios 

de boa governação (Matei et al., 2016). 

A tudo isto junta-se a necessidade de reduzir custos e introduzir inovação (Rozsa e Geary, 2004). As 

despesas municipais têm vindo a aumentar à medida que é aplicado o movimento para a reestruturação 

dos governos locais, provocando uma reforma de governação em todos os níveis do governo, através 

das políticas de descentralização de competências que vieram alterar a tomada de decisão pública ao 

nível municipal (Afonso e Fernandes, 2008). Se essas despesas são gastas de uma forma eficiente ou 

não é importante perceber. Eficácia e eficiência só podem ser alcançadas se forem cumpridos certos 

critérios de gestão e ética tais como formação adequada, mérito, ambiente saudável, gestão eficaz dos 

custos e finanças/orçamentos em geral (Hokayem e Kairouz, 2014).  

Perante estas dificuldades e desafios os municípios necessitam maximizar e otimizar os seus recursos 

e a sua gestão de forma a manter os seus ativos operacionais e garantir o desempenho mínimo da vida 

útil das infraestruturas públicas. 

Em países industrializados como nos Estados Unidos da América ou no Canadá, os respetivos 

governos conceberam e emitiram leis que obrigam os municípios e serviços públicos a descriminar os 

seus ativos físicos e capitais. Todas as exigências regulamentadas a nível governamental obrigaram 

muitos municípios adotar modelos de gestão de ativos como forma de gerir os seus sistemas de 

infraestruturas urbanas.  

O desenvolvimento científico e económico que se tem verificado, faz com que o investimento na gestão 

de ativos físicos tenha aumentado de forma significativa, fazendo com que a manutenção assuma cada 

vez mais um papel de relevância na sociedade atual. A manutenção desempenha um papel 

indispensável na “disponibilidade, fiabilidade, qualidade dos produtos e serviços, redução de risco de 

funcionamento (segurança, ambiente e operação), resultado no aumento da rentabilidade económica, 

da segurança das pessoas e do ambiente. Por conseguinte, a manutenção, as suas estratégias e 

políticas são de particular importância na indústria.” (Coelho, 2015).  

Nos últimos anos os municípios têm recorrido a diferentes modelos de organização e de financiamento 

para prosseguir as suas atribuições e competências e como forma de aumentarem a sua capacidade 

de prestação de serviços locais.  
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O leque de opções inclui os serviços municipalizados, empresas municipais, empresas intermunicipais, 

associações de municípios e o recurso a modelos de financiamento e de gestão privados, na forma de 

parcerias público-privadas de natureza contratual e institucional.  

A evolução de questões como as mencionadas anteriormente faz com que, os municípios enfrentem 

novos desafios tais como explorar o potencial envolvimento do setor privado, por exemplo através da 

privatização/Parcerias Públicas-Privadas (PPP) e concessão, em atividades como a prestação de 

serviços, operação e manutenção de infraestruturas que se encontram sob alçada dos municípios 

(Portal Autárquico, 2017). 

De salientar que nas últimas duas décadas, os diferentes governos (incluindo a administração regional 

ou local) foram recorrendo às PPP em prol do investimento público tradicional. Sarmento (2016) cita 

que um “estudo recente do Banco Europeu de Investimento (BEI) indica que, em 2009, existiam na 

Europa mais de 1050 PPP, com um investimento acumulado de 250 mil milhões de euros 

(sensivelmente uma vez e meia o PIB português)”. 

Concretamente na segunda metade da década de 90, as PPP iniciaram-se no sector da água e 

resíduos sólidos. O seu auge foi no triénio 2006-2009, no entanto, observou-se uma grande diminuição 

de novas parcerias deste tipo no início da década, devido a alterações de novos enquadramentos 

jurídicos e reguladores (DGAL, 2016). 

Por conseguinte, as PPP sob a forma de contratação pública podem ser feitas sob o formato de 

concessão tipo contratual ou institucional, com recurso prévio a concurso público, facilitando assim a 

seleção do parceiro privado (Dinis e Marques, 2010). 

No caso de envolver os privados, os municípios passam a ser responsáveis pela parte administrativa, 

deixando toda a execução a cargo dos privados, reduzindo custos e aumentando a eficiência 

operacional (World Economic Fórum, 2014).  

A privatização consiste na cedência de bens ou serviços públicos ao setor privado na forma de um 

contrato. A privatização parte do fundamento que é um processo mais eficiente e que resulta em 

poupança de custos. Com as autarquias apresentando dificuldades na sua gestão e em muitos casos 

reduzindo o número de funcionários, a privatização tem vindo a ganhar alguma popularidade como uma 

alternativa fiável e vista como uma oportunidade para reestruturar a gestão dos municípios, modernizar 

a prestação de serviços e como forma de aumentar as suas receitas e baixar custos, resultante num 

melhor serviço prestado os utentes (Rozsa e Gerary, 2004). A privatização também permite às 

autarquias diminuir o seu papel e expandir o papel dos privados neste campo através da realização de 

trabalhos que eram realizados pelas próprias autarquias, mas que não são necessariamente áreas de 

especialização das mesmas. 

Em suma, uma gestão de infraestruturas urbanas planeada e eficiente permite aos municípios garantir 

que os investimentos são feitos na altura certa e de forma a minimizar custos futuros com reparações 

e reabilitação e de forma a manter os ativos municipais em boas condições. Tudo isto torna o processo 
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de gestão e de tomada de decisão extremamente importante e indispensável, sendo oportuno estudar 

novos modelos que permitam auxiliar as autarquias e os privados nesse processo, permitindo às partes 

interessadas realizar um melhor trabalho. 

Pelo que o estudo dos modelos de gestão de infraestruturas municipais em Portugal aparece da 

crescente necessidade de implementar novas políticas que têm um objetivo comum que é responder 

às necessidades e desafios que todos os governos e municípios enfrentam numa sociedade que está 

em constante desenvolvimento e em que existe uma necessidade de melhorar serviços, gerir melhor 

ativos, incrementar a produtividade, baixar custos e otimizar processos. 

1.2. Objetivos da dissertação 

O principal objetivo da realização desta dissertação é identificar, analisar e comparar a forma como os 

principais municípios portugueses têm procedido à gestão das suas infraestruturas municipais e 

fornecimento de serviços públicos, o qual permita identificar o conjunto de modelos de gestão utilizados 

por diversos municípios para a gestão dos ativos municipais. 

A fim de explicitarmos a especificidade dos modelos organizativos, no final deste trabalho pretende-se  

compreender o conjunto de medidas de gestão adotadas na gestão de infraestruturas públicas da 

responsabilidade dos municípios e o conjunto de soluções, de carácter público (por exemplo, através 

de empresas municipais) ou recorrendo ao auxílio do setor privado (por exemplo, concessão e 

contratação), que permitam aos municípios otimizar os processos e as necessidades de manutenção 

dos ativos públicos de forma mais eficiente e com uma redução dos custos operacionais e de 

manutenção. 

A análise aprofundada deste estudo poderá contribuir para o exame de questões como a do lugar do 

sistema político local, englobando as instituições políticas e administrativas dos municípios. 

1.3. Organização da dissertação 

Ciente desta realidade, estruturamos este documento em 4 capítulos. 

No primeiro capítulo apresentamos a introdução que se encontra dividida em três subcapítulos. 

Especificamente faz-se a abordagem do tema onde se justifica as razões e a importância deste estudo; 

identificando o seu propósito/finalidade. 

Depois, no segundo capítulo, intitulado de Estado de Arte, iniciamos o trabalho com algumas 

considerações gerais sobre o tema. Prosseguimos a ordem de trabalhos com a introdução da gestão 

de ativos, onde iremos tratar o tema da gestão de ativos e dos sistemas de ativos. Em seguida, será 

explorada a problemática e os desafios existentes na gestão de ativos de infraestruturas urbanas. Mais 

especificamente, dentro da gestão de ativos de infraestruturas, apresentamos algumas práticas que 

podem ajudar a melhorar os índices de eficiência e eficácia da gestão de ativos de infraestruturas 

públicas. Uma vez abordada a temática da gestão de ativos, entramos no campo da manutenção de 

infraestruturas e abordamos algumas notas preliminares sobre o que é a manutenção, sobre os tipos 



 

 

4 
 

de manutenção existentes e que estratégias de manutenção existem. Seguimos o capítulo e entramos 

no campo do organização e descentralização do Estado, onde analisamos o tema da organização 

administrativa do poder em Portugal, o modelo de gestão da administração pública e a descentralização 

de competências do Estado. Ainda neste capítulo, apontamos o tema dos modelos de gestão pública 

de ativos existentes, onde além da apresentação de todos os modelos existentes, sejam eles públicos 

ou privados, será pormenorizado cada um dos casos, como é o dos serviços municipais e 

municipalizados, das empresas locais e do sector privado (parcerias público privadas/ concessão e 

contratação de serviços públicos). 

A dissertação segue com o terceiro capítulo, intitulado de Modelos de gestão de infraestruturas em 

Portugal. Neste capítulo pretendemos apresentar os modelos de gestão existentes em alguns 

municípios portugueses de acordo com um critério estabelecido para a seleção da amostra 

representativa.  

Uma vez apresentados os vários modelos de gestão e decisão utilizados, concluímos o capítulo numa 

análise comparativa e apresentação de quadros representativos das várias políticas utilizadas em cada 

um dos municípios. 

De seguida, o quarto capítulo destina-se à apresentação das conclusões e recomendações da 

dissertação e os possíveis desenvolvimentos futuros que possam vir a ser estudados em diferentes 

contextos. 
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2. ESTADO DA ARTE 

2.1. Nota introdutória 

Neste capítulo, apresenta-se de forma sucinta, uma revisão bibliográfica do tema desta dissertação 

com ênfase nos tema da gestão de ativos, na manutenção de infraestruturas, na organização e 

descentralização do Estado e nos modelos de gestão pública de serviços. 

2.2. Gestão de ativos 

A ISO 55000, Norma Internacional para a Gestão de Ativos, descreve um ativo como sendo um item 

ou entidade que tem potencial ou valor real para uma dada organização. 

Já no que toca à gestão de ativos, para Hastings (2010), “dado um negócio ou objetivo organizacional, 

a gestão de ativos é o conjunto de atividades associados à: identificação dos ativos necessários, 

identificação das necessidades de financiamento, aquisição de novos ativos, fornecimento de apoio 

logístico e de manutenção a sistemas de ativos e à eliminação ou renovação dos ativos; que permita 

de forma eficaz e eficiente ir de acordo ao objetivo desejado.” De acordo com esta definição é possível 

compreender que a gestão de ativos engloba todo um conjunto vasto e bastante diferente de atividades 

de manutenção, que tem como objetivo primordial a manutenção do equipamento ou serviço existente 

em condições de operacionalidade.  

Scheinder et al. (2006) refere que a gestão de ativos “significa operar um grupo de ativos durante o 

todo o seu ciclo de vida técnico, garantindo um retorno e garantindo certos padrões de serviço e 

segurança.” 

O Conselho de Gestão de Ativos da Austrália descreve a gestão de ativos como sendo “a gestão 

otimizada do ciclo de vida de ativos físicos que permite à organização atingir os objetivos traçados”. 

A gestão de ativos pode ainda ser descrita como sendo uma abordagem integrada para aplicação de 

um conjunto de medidas (monitorização, operação, manutenção, melhoramento, etc.)  da forma 

económica e mantendo um nível de serviço que implica um conjunto de práticas que visam melhorar o 

processo de tomada de decisão e o desempenho global. Pode ser aplicada a um vasto conjunto de 

ativos físicos, tal como edifícios e equipamentos, e não físicos, e ao mais diverso conjunto de serviços 

e industrias (NAVAS, 2014).  

Por sua vez, a ISO 55000 define a gestão de ativos como sendo a “atividade coordenada de uma 

organização que permite tirar valor de um ativo”. Ainda segundo a norma ISO 55000, a gestão de ativos 

permite a avaliação da necessidade e desempenho dos ativos e dos diferentes níveis dos sistemas de 

ativos. 

A Figura 1 mostra a estrutura, em forma de pirâmide, que ajuda a compreender melhor a gestão de 

ativos, a forma como funcionada e a hierarquia que segue. 
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Figura 1 - Estrutura da Gestão de Ativos (Adaptado de Feast, 2005). 

Hoje em dia a gestão de ativos é vista como uma disciplina própria, sofisticada e desenvolvida. Perdeu-

se a ideia que a gestão de ativos se limitava à conceção/construção e aplicação de operações de 

manutenção preventivas e corretivas eficazes (Institute for water resources, 2013). 

O planeamento da gestão de ativos é o processo de tomar as melhores decisões possíveis no que toca 

à construção, operação, manutenção, renovação, substituição e eliminação de infraestruturas. O 

objetivo é maximizar os benefícios, gerir o risco e garantir níveis de serviço satisfatórios para os utentes 

de uma forma sustentável (Ministério de Infraestruturas, 2012). 

Das várias definições aqui apresentadas é possível verificar que todas elas concordam nos princípios 

gerais, apesar de algumas diferenças em certos pontos. Nos pontos de concordância é possível 

perceber que todos concordam que existe uma necessidade ao nível de otimização da gestão de ativos 

e dos seus processos, bem como na minimização dos custos gerais com o ciclo de vida dos ativos 

físicos. Podemos dizer então que a gestão de ativos está focada numa boa gestão das práticas e 

aplicações técnico-financeiras, de forma a que seja possível perceber que ativos são necessários para 

ir de acordo aos objetivos definidos. Na implementação de uma gestão de ativos é necessário também 

ter em conta os riscos e o desempenho que estão associados a todo este processo, sendo 

indispensável que a gestão de ativos seja feita de uma forma sustentada. 

Segundo Prata (2013), a gestão de ativos enquadra a gestão da manutenção. 
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2.2.1. Sistemas de gestão de ativos 

Os sistemas de gestão ativos são importantes para as entidades organizacionais de prestação e 

entrega de serviços e produtos, onde é vital o desempenho dos ativos físicos, e em organizações onde 

o sucesso é fortemente influenciado pela administração dos seus ativos.  

A procura da melhor relação custo-benefício da gestão de ativo é complexa e necessita uma análise 

pormenorizada e cuidadosa de todas as soluções possíveis de modo a permitir a existência de relação 

entre o desempenho, custo e risco em todas as fases do ciclo de vida dos ativos. É importante a 

introdução de metodologias de avaliação do risco pois permite às empresas não só adiar a alteração 

ou a introdução de novos ativos, como também melhorar o retorno financeiro associado a cada um dos 

ativos (Coelho, 2015). 

Existem diversos fatores conflituantes que necessitam de ser geridos, tal como os benefícios a curto 

prazo versus os a longo prazo, os níveis de desempenho versus as despesas, a disponibilidade 

planeada versus a não planeada e ainda as despesas operacionais versus os custos de capital.  

Segundo uma publicação da IBM (2009), existem diversos níveis segundo os quais os ativos podem 

ser geridos e identificados, que variam desde sistemas complexos funcionais, tal como as redes e 

sistemas de ativos, ou simplesmente equipamentos discretos ou componentes. Os níveis de gestão de 

ativos seguem uma estrutura piramidal, tal como mostra a Figura 2, sendo que na base está a gestão 

de ativos e no topo da pirâmide encontra-se a gestão de topo. Esta organização hierárquica apresenta 

diversos desafios e oportunidades em cada nível (Coelho, 2015). 

 

Figura 2 - Níveis da gestão de ativos (Adaptado de IBM, 2009) 

É importante referir, de acordo com o objetivo desta dissertação, que como os municípios não têm 

sistemas de gestão de ativos completos, razão pela qual é apenas usual falar na manutenção dos 
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sistemas. Um sistema de gestão de ativos completo implica a consideração do ciclo de vida total do 

ativo na análise que é efetuada. De acordo com o IBM (2007), a prática da gestão total de vida do ativo 

(TLAM – Total Lifecycle Asset Management) implica a utilização de uma visão mais abrangente da 

forma como os ativos são previstos no que respeita à sua utilização, operação, manutenção e 

eliminação. Esta nova prática oferece um nível de rigor e entendimento que a visão tradicional não 

possibilita, uma vez que essa mesma visão tradicional muitas vezes ignora certos passos chave dentro 

do ciclo de vida de um ativo. 

2.2.2. Problemas e desafios da gestão de ativos de infraestruturas urbanas 

Muitos municípios apresentam de momento práticas muito deficientes ao nível de operação e 

manutenção (O&M) dos seus ativos. A constante dificuldade em conseguir maximizar a utilização dos 

ativos e de garantir uma qualidade de utilização adequada para os utentes resulta em custos 

desnecessários e mais elevados além de todas as externalidades ambientais e sociais conhecidas. 

Tudo isto faz com que as infraestruturas se deteorem a um ritmo mais elevado do que o esperado; isto 

é, que tenham tempos de vida útil menores.  

A solução para estes problemas passa por uma alteração na forma de agir e repensar todo o processo 

da gestão e operação dos ativos municipais, adotando processos e ideias que já são praticadas em 

outros municípios e também em outras indústrias. Até a menor alteração na forma de gerir a manter 

esses ativos resultará sempre em grandes poupanças com este processo, e no geral, grandes 

poupanças para os municípios.  

De acordo com o artigo escrito pelo Fórum Econômico Mundial em parceria com o Grupo de Consultoria 

de Boston com o nome “Strategic Infraestructure – Steps to Operate and Maintain Infrastructure 

Efficiently and Effectively”, existem três razões principais para a baixa qualidade de todo o processo de 

operação e manutenção: fundos insuficientes, fraca capacidade técnica e gestão inadequada. 

No sector público, e em particular no caso dos municípios, a gestão de ativos compete diretamente por 

financiamento com outras prioridades tais como de carácter social, por exemplo, por vezes são 

escolhidas soluções mais baratas e onde não é considerado todo o ciclo de vida das infraestruturas 

que inclui a manutenção. Por outro lado, como já foi referido, as dificuldades económicas atuais fazem 

com que seja cada vez mais difícil para os municípios financiar a manutenção (Institution of Civil 

Engineers, 2013). Uma das razões principais para este défice de financiamento para manutenção 

prende-se com fatores e decisões políticas onde a manutenção de infraestruturas existentes é 

constantemente posta de lado em prol de novas infraestruturas devido à maior visibilidade desses 

projetos. 

Outro problema é a falta de capacidade e conhecimento técnico dos ativos e consequente má gestão 

(Institution of Civil Engineers, 2013). A falta de sistemas de gestão de ativos eficazes, ferramentas e 

informação abundante e correta sobre as condições e desempenho dos ativos são algumas das razões 

que resultam num desempenho pouco eficaz e eficiente de todo o processo de operação e manutenção 
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dos ativos. Outro fator responsável por este facto é a falta de mão-de-obra especializada, sendo 

necessário garantir que os responsáveis pela gestão de ativos de infraestruturas estejam munidos das 

ferramentas e capacidades necessárias para gerir de forma efetiva e eficaz (Institution of Civil 

Engineers, 2013). 

A juntar a isto temos a forma como a gestão é feita ao nível não só do departamento responsável pelas 

obras de manutenção, mas de todo o município, onde todos os processos são muito burocráticos e têm 

que obedecer a um número muito grande de procedimentos e segundo uma cadeia hierárquica que 

acaba por ter um efeito negativo na eficiência do município. A não participação do setor privado em 

todo este processo é também um ponto negativo que faz com que haja pouca concorrência que poderia 

ajudar a baixar custos com manutenção e operação, otimizar processos e melhorar a qualidade das 

infraestruturas. Dadas as restrições e dificuldades que os municípios demonstram, não faz sentido que 

os municípios não possam recorrer ao sector privado quando assim for apropriado (Wall e Rodney, 

2012). 

Na Figura 3 temos um resumo dos fatores principais para as baixas performances da gestão de ativos 

de infraestruturas urbanas no que toca a manutenção e operação: 
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realizar novos projetos. 
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Financiamento insuficiente Fracas capacidades Governação inadequada 

 

Figura 3 – Causas dos problemas da operação e manutenção (Adaptado de World Economic Forum, 2014). 

A otimização da gestão das infraestruturas é um problema que afeta muitos países e nos quais se 

procuram respostas para essa necessidade de forma a aumentar a procura sem que isso signifique um 

aumento dos custos e de forma a garantir uma gestão de ativos que seja mais eficiente, segura, mais 

confiável e ecológica. Sendo assim as principais medidas a implementar e desenvolver que pretendem 

dar resposta a estas necessidades são: 
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 Introduzir novas tecnologias sobre a forma de sistemas de gestão de ativos; 

 maximizar a utilidade dos ativos; 

 garantir uma maior sustentabilidade das infraestruturas existentes e do próprio ambiente; 

 otimizar a manutenção dos ativos existentes e desenvolver novas técnicas que possam responder 

às deficiências existentes nestes processos; 

 garantir uma maior eficiência e eficácia dos municípios. 

As estratégias seguidas pelos municípios devem garantir uma gestão dos seus ativos da forma mais 

eficaz, eficiente e de maneira a maximizar o retorno dos investimentos que foram feitos.  Essa estratégia 

deve-se focar em três pilares fundamentais (como mostra a Figura 4): aumentar a utilidade das 

infraestruturas existentes, reduzir os custos dos serviços prestados dessas mesmas infraestruturas, 

através da redução dos custos de operação e manutenção, e aumentar o tempo de vida útil desses 

ativos. Como forma de proteger o interesse público no que toca a manutenção a longo prazo, o conceito 

de otimização dos custos da gestão do tempo útil das infraestruturas foi desenvolvido (Institute for water 

resources, 2013). 

 

Figura 4 – Estruturas para otimizar as melhores práticas de operação e manutenção (O&M) (Adaptado de World 

Economic Forum, 2014). 

De acordo com a estrutura referida na Figura 4, os governos e municípios podem adotar um conjunto 

de estratégias de gestão que podem ser fatores determinantes para o sucesso e que garantam a 

otimização de todo o processo de operação e manutenção de infraestruturas. 

A otimização dos custos, risco e dos processos deverá ser uma estratégia da gestão de ativos. Do 

conjunto de benefícios destaca-se: a melhor gestão do risco, a análise financeira e integrada da gestão 

de ativos no planeamento dos vários níveis de um determinado serviço, a coordenação e controlo geral 
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sobre todos os ativos, a otimização do processo de decisão e utilização de políticas integradas de 

inspeção, manutenção e investimento em todo o processo de O&M (CGI, 2015). 

A Figura 5 resume esse conjunto de práticas e fatores para melhorar essa gestão. 
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Figura 5 – Fatores e práticas para garantir uma melhor manutenção e operação de ativos de infraestruturas urbanas 

(Adaptado de World Economic Forum, 2014). 

Convém referir que alguns dos fatores aqui referenciados podem não ser completamente 

independentes uns dos outros. Por exemplo, a redução dos custos com operação e manutenção pode 

resultar numa quebra da qualidade das infraestruturas e serviços. É importante ter em conta estes 

fatores e esta interdependência, tomando decisões que garantam situações vantajosas e que resultem 

numa melhoria de ambos os fatores.  

A resolução de todas as práticas descritas na Figura 5 por parte de um município corresponderia ao 

cenário ideal e que otimizaria a gestão de ativos de infraestruturas municipais. Apesar de tal cenário 

mostrar-se bastante complexo e um grande desafio para grande parte dos municípios, tal não significa 

que para se chegar a um patamar de otimização de todo o processo da gestão seja necessária a 

realização de todas essas práticas. De acordo com uma citação publicada no Fórum Económico 



 

 

12 
 

Mundial, “muitos países e setores têm conseguido alcançar muito simplesmente concentrando-se 

naqueles aspetos mais relevantes para o seu contexto particular.” (World Economic Forum, 2014). É 

possível concluir que apenas se pode focar em algumas das práticas e melhorar os desempenhos de 

alguns municípios aplicando práticas concretas consoante as necessidades de cada município. No 

entanto, muitos municípios têm vindo a falhar em conseguir aplicar várias práticas ao mesmo tempo, o 

que faz com não conseguiam atingir todo o potencial da otimização da gestão dos seus ativos. A 

aplicação de muitas das práticas descritas na Figura 5, se aplicadas corretamente resultam em 

melhorias significativas a curto prazo. Por sua aplicação correta entende-se um conhecimento prático 

de como executar essas mesmas práticas e qualificações certas para tal. Um conjunto de boas práticas 

não deve ser visto como um fim em si mesmo, mas sim como objetivos das partes interessadas no 

processo de gestão de ativos (Alptuna et al., 2009). 

Ainda de acordo com a publicação do World Economic Forum, os grandes desafios, a longo prazo, que 

muitos dos países atravessam de forma a garantir uma gestão sustentável, eficaz e eficiente são o 

financiamento dos trabalhos de operação e manutenção e estabelecer a estrutura gestora correta ao 

nível dos decisores, isto é, dos municípios. 

Em muitos países desenvolvidos, incluindo Portugal, as construções novas têm sido sempre vistas 

como prioritárias e melhores soluções, em muito por razões políticas, em prol de operar e manter de 

forma eficiente as infraestruturas existentes. No entanto, e dada a o estado atual de muitos países, a 

necessidade de cortar nos custos tem sido uma prioridade. Isso faz com que muitos governos e 

municípios, ano após ano, cortem nos orçamentos públicos. Perante este cenário, os governos e 

municípios necessitam adotar algumas estratégias de forma a operar de uma melhor maneira. Assim 

essa estratégia deve dar prioridade a tornar os processos mais eficientes através da implementação 

de processos “lean” e automatizados, da redução dos custos unitários através da otimização dos custos 

de procura e da introdução de terceiros (privados) e por fim da otimização da gestão e das tomadas de 

decisão (World Economic Forum, 2014). Além de uma redução nos custos, o processo de contratação 

de privados oferece qualidade, uma vez que os privados estão munidos de competências e práticas 

desenvolvidas e especializadas (Alptuna et al., 2009). 

A definição de um modelo de gestão e decisão para a manutenção permite tanto às entidades públicas 

como às entidades privadas definir a melhor forma de realizar uma gestão correta e precisa da 

manutenção, baseando-se em estratégias de tarefas e metodologias de manutenção. 

2.3. Manutenção de infraestruturas 

2.3.1. Conceito de manutenção 

A manutenção pode ser definida como o conjunto de ações que permitem manter ou controlar o estado 

original de conservação e funcionamento de um determinado bem ou equipamento. Por outras 

palavras, a manutenção de um bem ou equipamento como o conjunto de ações, realizadas ao longo 
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da vida útil do ativo, de uma forma segura, que têm como objetivo manter ou repor a operacionalidade 

e funcionalidade nas melhores condições de qualidade, custo e disponibilidade (Brito e Eurisko, 2003). 

Segundo Pitéu (2011), o termo manutenção é bastante mais abrangente que o termo conservação pois 

refere-se a um conjunto de intervenções que visam a proteção e defesa do nível de qualidade, não só 

do equipamento ou bem, mas também do serviço em que está integrado e que dele depende. Pelo que 

é seguro dizer que as necessidades de manutenção são inerentes a qualquer edifício seja qual for o 

seu tipo ou utilização (por exemplo: habitação, hotéis, escritórios, serviços, hospitais, centros 

comerciais, parques de estacionamento, escolas, bibliotecas, ...) (Gonçalves, 2014). 

O termo manutenção deriva do vocabulário militar, e historicamente podemos dividir a manutenção em 

três períodos temporais (Moubray, 1997): 

 Primeira Geração: corresponde ao período após a Primeira Guerra Mundial. Nesse período onde 

foram realizados trabalhos de reparação dos equipamentos danificados surgiu o conceito de 

Manutenção. 

 Segunda Geração: A Segunda Guerra Mundial teve um grande impacto nas grandes indústrias. 

Durante o período de guerra viveu-se uma época de grande procura e necessidade de bens de 

todo o tipo. Isto levou a uma necessidade crescente da mecanização industrial. Essa mecanização 

gerou o aparecimento de equipamentos e máquinas mais complexas e em maiores dimensões e 

quantidades. De forma a garantir o perfeito funcionamento e longevidade das máquinas bem como 

a diminuição dos custos de produção surgiu o conceito de Manutenção Preventiva. 

 Terceira Geração: desde os anos 70, a evolução industrial impulsionada por novas expectativas, 

novas investigações e novas técnicas levou ao desenvolvimento da manutenção. Ao longo dos 

tempos surgiu a necessidade de cada vez mais procurar um planeamento da manutenção mais 

eficaz devido a fatores como a qualidade, produtividade, segurança, durabilidade e economia. 

Surgiu assim o conceito de Gestão da Manutenção.  

Tendo o termo manutenção sido adotado noutras indústrias, foi também aplicado gradualmente aos 

edifícios ao longo do tempo, podendo beneficiar dos ensinamentos dos seus antecessores e de não ter 

que cometer erros passados (Prata, 2013). 

Sendo assim podemos definir a manutenção como sendo o conjunto de ações que permitem garantir 

um prolongamento da vida útil das infraestruturas e o correto funcionamento da mesma em condições 

de qualidade e segurança para os seus utentes. 

A gestão da manutenção de um edifício é idêntica à gestão da manutenção que se encontra presente 

em qualquer outro bem, seja ele industrial ou de outro fim (Prata, 2013). 

A gestão da manutenção é descrita como sendo “o conjunto de atividades da gestão que determinam 

os objetivos ou prioridades (definidos e aceites como alvos pelos departamentos de gestão e 

manutenção), estratégias (definidas como um método de gestão de forma a alcançar os objetivos 
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definidos na manutenção), e as responsabilidades e implementação dessas atividades através do 

planeamento, controlo e sobrevisão da manutenção, e de vários métodos improvisados incluindo 

aspetos económicos da organização.” (Crespo Márquez, 2007). 

Ainda segundo Prata (2013), a gestão da manutenção pode ser descrita como sendo o conjunto de 

atividades e práticas sistemáticas coordenadas através das quais uma organização realiza a gestão, 

ao longo do ciclo de vida, de forma otimizada e sustentada, dos seus bens e sistemas de bens, do 

respetivo desempenho, riscos e despesas. 

2.3.2. Tipos de manutenção 

De acordo com a Figura 6, os tipos ou estratégias de manutenção em geral são classificados em dois 

tipos: manutenção reativa e pró-ativa. 

 

Figura 6 - Diagrama explicativo das várias estratégias de manutenção existentes (Adaptado de Brito e Branco, 2001). 

A manutenção reativa, também denominada de manutenção corretiva ou curativa, é um procedimento 

que consiste em deixar operar o mecanismo de degradação do elemento e só depois intervir com ações 

de reparação das anomalias, isto é, tem como objetivo corrigir um problema existente. É o procedimento 

de manutenção mais primária (Leite, 2009). Brito e Branco (2001) descrevem a manutenção reativa 

como sendo a estratégia de manutenção onde se atua depois de uma ocorrência que leva à 

necessidade da reabilitação do elemento. Este tipo de manutenção é atualmente, o mais utilizado, em 

resultado da falta de planeamento existente na gestão de edifícios (Moreira, 2010). 

Por sua vez a manutenção preventiva (pró-ativa para outros autores) divide-se em: sistemática 

(preventiva para outros autores), condicionada (ou preditiva) e de melhoramento. A manutenção pró-

ativa tem como objetivo o planeamento da intervenção, antes da ocorrência de anomalias, reduzindo a 

probabilidade de determinado elemento apresentar deteriorações que conduzem o seu desempenho 

abaixo das exigências estabelecidas (Flores-Colen e Brito 2002) e com o intuito de devolver a função 

interrompida. Uma manutenção pró-ativa consiste em agir antes da ocorrência de uma anomalia (Brito 

e Branco, 2001). A manutenção condicionada ou preditiva consiste na execução de atividades de 

manutenção consoante a análise do estado dos diversos elementos através do planeamento de 

inspeções. Este tipo de estratégia de manutenção diferencia-se da manutenção sistemática ou 

preventiva no facto de que admite inspeções definidas, o que se torna mais adequado para a grande 

parte dos elementos construtivos uma vez que avalia o estado de desempenho do edifício (Tavares, 

2009). Já a manutenção preventiva ou sistemática consiste na execução de atividades de manutenção, 

Manutenção
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Resolutiva

Pró-ativa
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baseadas num planeamento e em periodicidades fixas, permitindo uma redução de trabalhos 

extraordinários e uma menor interferência com a normal utilização do edifício (Flores-Colen e Brito 

2002). A periocidade da manutenção preventiva, ou de acordo com condições previamente 

estabelecidas, permite evitar os problemas, aumentar a sua resistência à degradação e 

consequentemente diminuir os custos relacionados com os ciclos de vida das infraestruturas. Estudos 

mostram que uma manutenção preventiva pode diminuir a degradação e pode aumentar a vida útil do 

ativo; por exemplo, pode aumentar entre 5 a 10 anos a vida de serviço de um pavimento rodoviário 

(Michigan Road Preservation Association, 1999). Este tipo de manutenção resulta numa melhoria no 

desempenho da infraestrutura e limita os inconvenientes para os utilizadores. No entanto, este tipo de 

manutenção não é facilmente posto em prática e necessita de uma abordagem estruturada que 

contemple uma avaliação da probabilidade e impacto das falhas dos ativos, uma personalização da 

estratégia de manutenção, uma avaliação do estado atual da infraestrutura e a criação de um plano de 

intervenção (World Economic Forum, 2014).  

2.3.3. Estratégias de manutenção 

A definição de uma estratégia de manutenção é indispensável para qualquer infraestrutura e deve ser 

adaptada consoante o tipo de infraestrutura. Permite controlar e gerir o ativo, lidando com fatores tais 

como a sua vulnerabilidade. De acordo com a Figura 7 existem quatro tipos de estratégias de 

manutenção que podemos seguir, sendo uma delas reativa e as restantes três preventivas. 
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Figura 7 – Estratégias de Manutenção (Adaptado de World Economic Forum, 2014). 

A importância da manutenção é cada vez maior numa sociedade em constante mudança e evolução, 

e onde elementos como a segurança das pessoas e infraestruturas, a longevidade e funcionamento, a 

melhoria da qualidade de vida dos utentes, as novas exigências a nível normativo e de certificação, a 

evolução tecnológica, o ambiente e a necessidade de redução e contenção de custos fazem com que 

a manutenção tenha cada vez mais um papel fulcral nos nossos dias. 

Se inicialmente a manutenção era vista como uma atividade extra em ambiente empresarial, atualmente 

é reconhecido que não gerir corretamente a manutenção pode determinar a condenação da toda uma 

organização (Barreiros, 2012 citado por Cabral, 2009). O mesmo princípio pode aplicar-se às 

infraestruturas, onde uma gestão inexistente ou incorreta da manutenção pode provocar danos e custos 

muito superiores aos esperados, ou mesmo danos irreparáveis. 

2.4. Organização e descentralização do Estado 

2.4.1. A organização administrativa do poder em Portugal 

A organização administrativa do poder em Portugal está organizada de acordo com o seguinte nível 

(Governo de Portugal, 2017): 

 Central; 

 Local; 

 Regional (Regiões Autónomas do Madeira e dos Açores). 

O poder central encontra-se representado na figura do Governo que desempenha um vasto conjunto 

de funções, dentro as quais: funções políticas, legislativas e administrativas.  

Por sua vez o poder local integra as Câmaras Municipais, Juntas de Freguesias e respetivos órgãos 

representativos.  

O poder regional diz respeito às regiões autónomas que detêm um regime administrativo próprio com 

autonomia política, administrativa e legislativa, como é o caso da Região Autónoma da Madeira e a 

Região Autónoma dos Açores. 

Administração Pública 

O dicionário da Língua Portuguesa define o Estado como sendo uma “nação organizada politicamente”. 

O Governo lidera a política geral de um país e dirige a Administração Pública, que por sua vez tem a 

função de executar as políticas do Estado (Governo de Portugal, 2016). O Estado desempenha um 

vasto conjunto de funções (funções políticas ou governativas, legislativas, administrativas e 

jurisdicionais). 

A administração pública consiste no conjunto de estruturas do Estado responsáveis por responder às 

necessidades coletivas de todos os cidadãos. Por outras palavras, a administração pública é o conjunto 
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de serviços, agentes e órgãos do Estado, bem como demais pessoas coletivas públicas (por exemplo: 

municípios) que asseguram os mais diversos serviços públicos, bem como gestão dos bens públicos 

como forma de responder às necessidades e o bem-estar de toda a população. São dotados de várias 

competências em diversos campos de maneira a conseguir responder a todas as necessidades. 

Quando falamos no Estado falamos no conjunto de serviços e competências que estão centralizadas 

no mesmo. Consultada a página da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), 

encontramos a definição de administração pública como tendo um sentido duplo: sentido orgânico e 

um sentido material. No sentido orgânico, “a administração pública é definida como sendo o conjunto 

de órgãos, serviços e agentes do Estado e de outras entidades públicas que têm como objetivo regular 

e satisfazer as necessidades coletivas. Por sua vez, no sentido material, “a administração pública é a 

própria atividade desenvolvida por aqueles órgãos, serviços e agentes.”.  

Administração Pública Local 

Gaspar (2013) define a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesias como sendo órgão representativos 

do município e da freguesia, respetivamente, e que desempenham funções executivas, as quais estão 

também associadas a respetiva assembleia municipal e da freguesia. 

As competências das autarquias locais estão diretamente ligadas à satisfação das necessidades dos 

habitantes e dizem respeito, entre outras áreas, ao desenvolvimento socioeconómico, ao ordenamento 

do território, saneamento básico, saúde, educação, ambiente, desporto e abastecimento público.  

A Administração Local é constituída pelas autarquias locais (municípios e freguesias), entidades 

intermunicipais (áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais), pelas associações de fins 

específicos de municípios e freguesias e pelas empresas municipais (Portal Autárquico, 2016). 

Atualmente em Portugal existem 308 municípios dos quais 207 se encontram em Portugal Continental, 

19 na Região Autónoma dos Açores e 11 na Região Autónoma da Madeira (Portal Autárquico, 2016). 

As autarquias locais e os respetivos órgãos têm como competências e obrigações um conjunto de 

atividades, que visam a satisfação das necessidades das comunidades locais, estando assim atribuídas 

competências que respeitem, nomeadamente, o desenvolvimento socioeconómico e organização, o 

ordenamento do território, o abastecimento público, o saneamento básico, a saúde, a educação, a 

cultura, o ambiente, a proteção civil e o desporto (Afonso e Fernandes, 2008). A Lei n. º169/99 de 18 

de setembro, estabelece o conjunto de competências, assim como o regime jurídico de funcionamento, 

dos órgãos dos municípios e das freguesias. Também os princípios de autonomia e da descentralização 

democrática presentes nas autarquias locais se encontram regulamentados em pormenor na 

Constituição da República Portuguesa (Carvalho, 2010). 

2.4.2. Modelo de gestão na administração pública em Portugal 

O modelo tradicional de gestão pública parte do princípio que burocracia é o único modelo de 

organização da Administração Pública. As limitações do modelo tradicional e a pressão da evolução e 

mudança levaram as sociedades ocidentais a efetuar uma reforma que introduziu um novo Modelo 
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Público de Gestão no início dos anos 80. Este novo modelo de gestão caracterizou-se por introduzir 

novos modelos de gestão e formas inovadoras de fornecer serviços públicos. O novo modelo de gestão 

pública consiste na adaptação de processos de gestão específicos do setor público, adotando técnicas 

e medidas do setor privado, com o objetivo de efetuar um conjunto de reformas como forma de 

maximizar a eficiência dos recursos disponíveis pela Estado (Matei e Chesaru, 2014). 

Em suma, este novo modelo pressupõe que as práticas de gestão pública sejam próximas das práticas 

de gestão privada. Esta nova teoria da gestão pública foca-se nos resultados (Matei e Antonoie, 2014). 

Desta forma, são introduzidas ferramentas como privatizações, concessões, empresarialização da 

gestão, entre outras, na prática da administração tradicional (Instituto Nacional de Administração, I.P., 

2011). 

No entanto este modelo levantou dúvidas e verificou-se que as ferramentas da gestão privada não 

tinham os impactos desejados na administração pública, emergindo assim novos modelos, baseados 

na gestão pública e no conceito de especificidade pública e onde o desafio central é a consolidação de 

um modelo integrado de governança, que possua características gestionárias e burocráticas – em 

dimensões e níveis variáveis - e onde o cidadão seja incorporado como parte ativa no processo de 

decisão. Só desta forma será possível ultrapassar todo o dilema da sustentabilidade, sem primazia de 

um objetivo em prol de outros. (Instituto Nacional de Administração, I.P., 2011). 

 

Divisão da Administração Pública 

Seguindo a linha orientadora do sentido orgânica, a administração pública divide-se em três grandes 

grupos de entidades: 

 Administração direta do Estado (Lei n. º4/2004 de 15 de Janeiro); 

 Administração indireta do Estado (Lei n. º3/2004 de 15 de Janeiro); 

 Administração autónoma. 

A administração direta do Estado pode ser descrita, de acordo com a página da direção geral da 

administração e do emprego público (DGAEP), como sendo o conjunto de todos os órgãos, serviços e 

agentes integrados na pessoa coletiva do Estado que, de forma direta e sob dependência hierárquica 

do Governo, desempenham uma atividade que visa a satisfação das necessidades coletivas. Por sua 

vez a administração direta subdivide-se em serviços centrais e periféricos dependendo da competência 

territorial.  

Estamos perante uma administração indireta do Estado quando as entidades públicas, distintas da 

pessoa coletiva “Estado”, e que desenvolvem uma atividade administrativa que prossegue fins próprios 

do Estado, possuem autonomia administrativa e financeira e se encontram dotados de personalidade 

jurídica. Por outras palavras, segundo a DGAEP, trata-se de administração “do Estado” porque 

prossegue fins próprios deste, e de “administração indireta” porque esses fins são realizados por 

pessoas coletivas distintas e especializadas criadas pelo Estado. Este modelo de gestão da 

administração pública subdivide-se em três grupos: serviços personalizados, fundos personalizados e 

entidades públicas empresariais. 
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A administração autónoma, ainda segundo a DGAEP, compreende o conjunto de entidades que 

prosseguem interesses próprios das pessoas que as constituem e que definem autonomamente e com 

independência a sua orientação e atividade. Subdivide-se em três categorias: Administração Regional, 

Administração Local e Associações Públicas. 

Gestão pública direta e indireta 

Como mostra a Figura 8, a administração pública divide-se em administração pública direta e indireta. 

A gestão pública direta, como indica, acontece quando é a administração pública, através dos seus 

órgãos, serviços e agentes, que fornece o serviço. A administração indireta pode ser pública ou privada. 

Quando temos gestão pública indireta acontece que o serviço é atribuído a uma entidade pública com 

personalidade jurídica própria e que tem autonomia económica e administrativa (exemplo: entidades 

públicas empresariais (Hospital de Santa Maria) ou institutos públicos (Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil, etc.)) ou por uma entidade privada. Por outras palavras, é o conjunto de entidades 

públicas que desenvolvem, com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, 

e sob superintendência dos seus órgãos, uma atividade administrativa destinada à realização dos fins 

do Estado (Sá, 1999). Quando a gestão pública indireta é realizada por entidades privadas, estamos 

nesse caso perante uma gestão privada de um serviço público. Entidades exercem a gestão de 

determinado serviço através da concessão de serviços públicos ou através de ato legislativo (por 

exemplo: generalidade das empresas públicas, fundações públicas de direito privado (Fundações 

Universitárias) e associações públicas de direito privado). A figura da concessão é, primordialmente, 

utilizada quando a gestão de um serviço é atribuída a um particular pertencente ao setor privado 

(Machado, 2013).  

                 

Figura 8 – Tipos de administração pública. 

Em seguida apresentam-se detalhadamente as características de várias formas de gestão indireta: 

 Institutos Públicos: são em geral pessoas coletivas públicas, de tipo institucional (assentam sobre 

uma organização de carácter material e não de pessoas), criadas para assegurar o desempenho 

de determinadas funções administrativas (fins únicos e não múltiplos) de carácter não empresarial, 

pertencentes ao Estado ou a outra pessoa coletiva pública (Sá, 1999) e (Fernanda Paula Oliveira. 

Organização Administrativa. Disponível em: 

<http://www.fd.uc.pt/~fpaula/pdf/apoio_aulas/da/5_Org_%20Administrativ4.pdf>. Data de acesso: 

16 de março de 2016). Quanto ao tipo de instituto temos institutos públicos do tipo: serviços 

personalizados (Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, etc.), fundações públicas 

(Fundação para a Ciência e Tecnologia) e estabelecimentos públicos (Bibliotecas Públicas, Museus 
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Públicos, etc.) Por pessoas coletivas públicas entende-se o conjunto de pessoas coletivas criadas 

por iniciativa pública para assegurar a prossecução necessária de interesses públicos, dispondo 

frequentemente de poderes públicos e estando submetidas a deveres públicos (Caupers, 2009); 

 Entidades públicas de carácter empresarial: convém começar por referir que tal como o nome indica 

uma entidade pública de carácter empresarial é uma empresa e é pública, isto é, são unidades 

económicas do tipo empresarial e, ao mesmo tempo, são entidades de carácter jurídico do direito 

público. As entidades públicas de carácter empresarial têm características de entidades públicas 

como personalidade de direito público, direção pública (os órgãos públicos) e tem capitais públicos 

(capital inicial que serve de formação do capital da empresa é público, património público).  

Quanto ao tipo de empresa pública temos: quanto à titularidade (há empresas públicas do Estado, 

regionais ou municipais), quanto à sua natureza jurídica (há empresas públicas com e sem 

personalidade jurídica), quanto à forma (há empresas públicas sob a forma pública e sob a forma 

privada), quanto ao objeto (distinguem-se consoante tenham ou não a função de exploração de um 

serviço público «strico sensu»1, isto é, de um serviço administrativo encarregado de fazer 

prestações aos particulares, individualmente considerados). No entanto convém destacar que as 

empresas públicas devem seguir os princípios da gestão privada. Em bom rigor, o princípio da 

gestão privada não significa a sujeição da atividade das empresas públicas ao direito privado, mas 

ao direito aplicável às empresas privadas (Sá, 1999).  Como exemplos temos o caso dos hospitais, 

centros hospitalares e unidades locais de saúde, Teatro Nacional D. Maria II e o Teatro Nacional 

S. João. 

 Empresas públicas: sociedades de capitais completamente ou maioritariamente públicos criados 

para fins públicos sob a forma de sociedades comerciais (por exemplo: Estradas de Portugal, SA), 

as quais podem excecionalmente ser detentoras de poderes públicos de autoridade (o caso das 

Administrações Portuárias) (Fernanda Paula Oliveira. Organização Administrativa. Disponível em: 

<http://www.fd.uc.pt/~fpaula/pdf/apoio_aulas/da/5_Org_%20Administrativ4.pdf>. Data de acesso: 

16 de março de 2016); 

 Privatização: é uma forma de gestão indireta privada. Consiste na passagem de um bem ou serviço 

público para o domínio de uma empresa privada.  

2.4.3. Descentralização de competências 

O XIX Governo Constitucional definiu como um dos seus objetivos, e que se encontra escrito no 

Decreto-Lei n.º 30/2015, de 12 de fevereiro, no Sumário, a realização da descentralização 

administrativa, com o objetivo de definir os “caminhos para um novo processo de transferência de 

competências da administração central para os municípios e as entidades intermunicipais, com o 

respetivo envelope financeiro, mas sem aumento da despesa pública, em domínios como a educação, 

os serviços locais de saúde, os contratos de desenvolvimento e a inclusão social e cultura.”  

Ainda de acordo com o que se encontra transcrito no Decreto-Lei n.º 30/2015, de 12 de fevereiro, que 

estabelece o regime de delegação de competências nos municípios e entidades intermunicipais, “a 

                                                      
1 «strico sensu» - “em sentido específico”  

http://www.fd.uc.pt/~fpaula/pdf/apoio_aulas/da/5_Org_%20Administrativ4.pdf
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descentralização representa um processo evolutivo da organização do Estado, visando o aumento da 

eficiência e eficácia da gestão dos recursos e prestação de serviços públicos pelas entidades locais, 

mediante a proximidade na avaliação e na decisão atendendo às especificidades locais.” 

A descentralização é uma tendência recorrente nas organizações. Com a globalização da economia e 

apesar das facilidades oferecidas pela evolução tecnológica das comunicações e de transportes, a 

distância favorece a delegação de competências e de chefia para os administradores locais 

(Maximiano, 2004). 

Para Ribeiro (1995) a descentralização é um ato de afastar do centro, distribuir pelas localidades locais, 

atribuições da administração pública, e, também pode ser descrito como sendo um tipo de organização 

administrativa, que atribui competências de interesse público a pessoas coletivas do direito público que 

não o Estado (por exemplo, as autarquias locais).   

Para Sá (2000) as vantagens da descentralização são:   

 a eficiência na afetação de recursos públicos pois as necessidades públicas locais devem ser 

interpretadas e decididas pelas coletividades locais de forma a satisfazer essas mesmo 

necessidades locais; 

 a responsabilização financeira uma vez que os custos de provisão política devem ser suportados 

por quem os beneficia; 

 “A existência de muitas e diversas comunidades locais deveria corresponder à diversidade de 

preferências logo, da procura por bens e serviços públicos. Do lado da oferta, a fragmentação num 

contexto de mobilidade geográfica seria uma garantia contra o poder de monopólio que alguns 

governos locais poderiam deter pois que, se forem tentados a subir impostos, os residentes ou o 

capital podem mudar para outra comunidade.” 

Já para Maximiano (2004), as vantagens da centralização, são, entre outras: facilitam o controlo, 

procedimentos mais homogéneos pois a centralização produz uniformidade, maior eficiência na 

comunicação vertical, melhor acesso à informação e menos redundância de tarefas. Do lado das 

vantagens da descentralização temos, de acordo com o mesmo autor: permitem avaliar os decisores 

na sua capacidade de tomar decisões e resolver problemas, maior autonomia para os decisores, 

produzem um clima de competição positiva dentro da organização, produzem criatividade e 

engenhosidade na busca de soluções para os problemas e permite a agilidade na tomada de decisão. 

Quando falamos em descentralização, é normal falar em autonomia. No entanto, convém referir que 

essa autonomia não é de todo rígida uma vez que o Estado continuará sempre a ter competências 

mesmo que seja em assuntos com a descentralização (Ribeiro, 1995). 

Apesar de todas as vantagens da descentralização enunciadas anteriormente, para Sá (2000), existe 

um conflito entre todas essas vantagens enunciadas, tanto económicas como políticas, e os 

princípios/vantagens da existência de um certo grau de centralismo de competências. Como exemplo 

disso temos o caso de as autarquias mais ricas poderem usufruir de uma provisão de serviços públicos 
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e de mais e melhores recursos que autarquias menos ricos e com poucos recursos. A centralização 

permite que esse facto seja “resolvido”, através da provisão central que permite oferecer um certo nível 

estandardizado de bens e serviços, obedecendo assim aos princípios de equidade.  

2.5. Modelos de Gestão Pública de Serviços 

Em Portugal, muitos dos municípios optam pela criação de uma atividade empresarial local, pela 

contratação pública e pela concessão a privados para a prestação e fornecimento de serviços e 

equipamentos para melhorar a sua gestão e para a própria melhoria de serviços e equipamentos. 

Segundo Ribeiro (2014), é clara a existência de setor empresarial local (SEL) em Portugal, que integra 

inúmeras entidades no seio municipal e intermunicipal que têm como função a prestação do mais 

variado conjunto de serviços locais e que constituem uma espécie de mercado, no âmbito local e 

intermunicipal, e que são alternativas ao mercado privado e ao mercado do terceiro setor. Isto é o que 

acontece em muitas autarquias como a de Lisboa, do Porto, de Braga, entre muitas outras que utilizam 

esses modelos de gestão para a prestação e fornecimento de serviços. A organização municipal em 

Portugal evolui ao longo dos anos num sentido onde se tem verificado um aumento de atribuições e 

competências dos municípios, provocado pela sucessão de nova legislação inerente ao seu 

financiamento bem como à consolidação e aumento de responsabilidades (Rodrigues et al., 2009). 

Atualmente, os serviços públicos locais podem ser prestados pelos Municípios, segundo Rodrigues et 

al. (2009), através dos seguintes modelos de gestão: serviços próprios (serviços municipais e 

municipalizados), pelo sector empresarial local (E.M., E.M.T e E.I.M), pelo sector privado (concessão e 

contração de serviços públicos) e por associativismo (parcerias públicas/privadas/sem fins lucrativos) 

(Figura 9). 

Tipo Modelo de gestão 

Serviços Próprios Serviços Municipais/Serviços Municipalizados 

Sector Empresarial Local Empresas Municipais, Intermunicipais e Metropolitanas 

Sector Privado Concessão/Contratação 

Associativismo Parcerias públicas/privadas/sem fins lucrativos 

Figura 9 - Tipos de modelos de gestão utilizados em Portugal (Adaptado de Rodrigues et al., 2009) 

Rodrigues et al. (2009) classifica os vários modelos de gestão em relação ao grau de controlo direto, 

do grau de competição e do grau de cooperação inter-organizacional (Figura 10). Sendo que o grau de 

controlo direto diz respeito ao controlo efetuado pelo município através dos seus órgãos executivos. É 

tanto mais direto quando o executivo não necessita de prever segundo um documento (por exemplo, 

na forma de um contrato) o conjunto de poderes a utilizar. Por sua vez o grau de competitividade é a 

competitividade que uma determinada entidade selecionada para a prestação de um serviço teve que 

enfrentar para ganhar a prestação de um serviço em substituição da autarquia. Por fim, o grau de 

colaboração inter-organizacional refere-se à partilha de informação, recursos e riscos entre entidades 

que permitem a tomada de uma decisão coesa entre diferentes entidades de forma a criar uma solução 

para a prestação de serviços públicos (Rodrigues et al., 2009) 
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 Controlo direto Competitividade Cooperação inter-organizacional 

Serviços Municipais Elevado Inexistente Inexistente 

Serviços 

Municipalizados 
Elevado, mas indireto Inexistente Inexistente 

Empresas Municipais Elevado, mas indireto Inexistente Inexistente 

Empresas 

Intermunicipais 
Elevado, mas partilhado e indireto Inexistente 

Moderado e dependente do número 

de sócios 

Concessão 
Muito baixo e sujeito a cláusulas 

contratuais 
Elevado Baixo 

Contratação 
Muito baixo e sujeito a cláusulas 

contratuais 
Elevado Baixo 

Figura 10 - Classificação dos vários modelos de gestão (Adaptado de Rodrigues et al., 2009) 

2.5.1. Serviços Municipais e Municipalizados 

É importante não confundir serviços municipais com serviços municipalizados. Serviços municipais são 

serviços prestados pelo próprio município através dos seus mais diversos departamentos, sem 

qualquer tipo de autonomia em relação a este, e são um exemplo claro de gestão direta pura, em que 

o município assegura a gestão e a assembleia municipal efetua o controlo da atividade (Cruz, 2008). 

Por sua vez, segundo Coutinho (2013) e Cruz (2008), os serviços municipalizados integram a estrutura 

organizacional do município, podendo dois ou mais municípios criar serviços intermunicipalizados, e 

são geridos sob a forma empresarial, possuindo uma autonomia administrativa, financeira e patrimonial, 

mas sem autonomia jurídica (os contratos são ortigados pelo município) (Figura 11). Pelo que ambos 

apresentam um controlo municipal apesar de serem modelos de gestão diferentes. 

                  

 

Figura 11 - Tipos de municipalização de serviços (Adaptado de Ribeiro, 2014). 

2.5.2. Empresas Locais 

Quanto ao sector empresarial local, de acordo com Alvarenga (2014), “a atividade empresarial local é 

compreendida como a atividade desenvolvida pelos municípios, associações de municípios, e pelas 

áreas metropolitanas, através dos serviços municipalizados (ou intermunicipalizados) e das empresas 

locais (v. art.º. 2º do RJAEL).” Como referido no item anterior, enquanto os serviços municipalizados 

não têm personalidade jurídica, integrando a estrutura organizacional dos municípios, as empresas 

locais detêm personalidade jurídica e são independentes.” Por sua vez, Coutinho (2013) refere que “a 

atividade empresarial local pode ser desenvolvida por serviços municipalizados ou intermunicipalizados 

e por empresas locais.”                     

Município

Serviços Municipalizados Serviços Intermunicipalizados
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As empresas locais são sociedades constituídas ou participadas, através das quais os municípios 

podem exercer uma influência dominante sob a forma de controlo de gestão uma vez que são 

detentores de uma grande parte do capital social ou dos direitos de votos, além do direito de designar 

ou destituir a maioria dos membros dos órgãos de gestão, de administração ou de fiscalização (Em: 

<http://www.portalautarquico.pt/pt-PT/administracao-local/entidades-autarquicas/atividade-

empresarial-local/> Acesso em: 10 de maio de 2016). As empresas locais, como mostra a Figura 12, 

podem ser de natureza municipal (denominação acompanhada de “E.M”, onde a influência dominante 

é exercida por um único município), intermunicipal (denominação acompanhada de “E.I.M.”, onde a 

influência dominante é exercida por dois ou mais municípios) ou metropolitana (com a designação 

“E.M.T”, onde a influência é exercida por uma área metropolitana) (Coutinho, 2013). 

           

Figura 12 - Setor empresarial local (Adaptado de Ribeiro, 2014). 

As grandes vantagens da criação de empresas locais é que permitem às autarquias agilizar serviços, 

libertando os municípios, e melhorando a qualidade dos serviços prestados aos munícipes, criando 

empresas economicamente viáveis. A inexperiência de muitos municípios e a falta de “know-how” em 

determinadas áreas, levaram à necessidade dos municípios criarem empresas com um carácter mais 

técnico como maneira de responder às suas necessidades e permitir um contínuo desenvolvimento da 

atividade local. O modelo de empresa local permite aos municípios abandonar uma gestão dos serviços 

públicos demasiado burocrática, e por vezes demorada, e criar um serviço mais ágil que responda mais 

rapidamente às necessidades locais (Mafra, 2013). Citando Mafra (2013), “trata-se pois de um 

movimento de “privatização” das tarefas públicas municipais, os quais tendem a acentuar-se quando 

se utilizam esquemas de parceria público-privada, na medida em que se consigam colher as vantagens 

da maior flexibilidade das empresas privadas e da sua capacidade financeira. 

2.5.3.  Sector Privado 

Este subcapítulo serve para dar a conhecer as situações onde um agente externo, neste caso o privado, 

substitui o município como agente responsável pela realização de determinado serviço, que até então 

estava entregue ao cuidado do município. 

Dos vários modelos de gestão envolvendo o sector privado com o sector público, Rozsa e Gerary 

(2004), destacam os seguintes tipos de privatização: 

 contratação (“outsourcing”) – Contratos para prestação de serviços ou funções que podiam ou não 

estar a ser realizados pelos próprios municípios; 

Empresas Locais

Empresas Municipais (E.M.)
Empresas Metropolitanas 

(E.M.T.)
Empresas Intermunicipais 

(E.I.M.)
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 Parcerias Público-Privadas (“PPP”) – Parcerias entre o setor público e o privado para a colaboração 

na realização de um projeto no seu tudo ou de partes do mesmo; 

 contrato de licitação competitiva (“Competitive Contract Bidding”) – As autarquias podem concorrer 

a um contrato contra o setor privado; 

 venda de ativos/Concessão – Os municípios vendem ou concessionam ativos ao setor privado; 

 parcerias voluntárias – Tipo de parcerias onde os serviços são prestados por utentes voluntários e 

onde as autarquias prestam um serviço de apoio fornecendo algum tipo de fundo, alguma 

orientação e alguns trabalhadores; 

 privatização completa – Serviço ou função que é passa a ser realizado na totalidade por uma 

entidade privada. 

2.5.3.1. Parcerias Público-Privadas (PPP) e Concessão Pública 

Cruz e Marques (2012) descrevem as PPP como sendo “um modelo de contratação pública utilizado 

na provisão de infraestruturas e serviços. Os sectores públicos e privado estabelecem uma relação 

(contratual ou institucional), com responsabilidades preestabelecidas, para projetar, financiar, construir 

e gerir uma determinada infraestrutura e/ou disponibilizar um serviço. Uma PPP pode consistir num 

contrato de concessão de obra pública ou serviço público e, geralmente, inclui uma componente 

significativa de financiamento privado, na forma de capital e/ou dívida assumida pela banca comercial 

ou pelos mercados capitais”. 

Para Sarmento (2016), a definição de PPP não tem apenas uma definição, mas pode, no entanto, ser 

descrita como sendo um tipo de contrato entre o sector público e o sector privado em que o último 

realiza um serviço de acordo com condições definidas e pelo qual é remunerado pela entidade pública. 

Ou seja, a entidade pública define numa PPP os objetivos e resultados desejados para determinado 

serviço ou infraestrutura. 

Da consulta dos Decretos Leis existentes sobre a matéria, a Tabela 1, resume a evolução da definição 

de PPP. 
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Tabela 1 - Definição de Parceria Público-Privada de acordo com a Legislação Portuguesa (Adaptado de DGAL, 2016). 

DIPLOMA DEFINIÇÃO OBSERVAÇÃO 

DL Nº 86/2003, 26 ABRIL 
(Nº1, ARTIGO 2º) 

Para os efeitos do presente diploma, entende-se por parceria público-
privada o contrato ou a união de contratos, por via dos quais entidades 
privadas, designadas por parceiros privados, se obrigam, de forma 
duradoura, perante um parceiro público, a assegurar o desenvolvimento de 
uma atividade tendente à satisfação de uma necessidade coletiva, e em que 
o financiamento e a responsabilidade pelo investimento e pela exploração 
incumbem, no todo ou em parte, ao parceiro privado. 

Revogado 

DL Nº 141/2006, 27 
JULHO (Nº1, ARTIGO 2º) 

Para os efeitos do presente diploma, entende-se por parceria público-
privada o contrato ou a união de contratos, por via dos quais entidades 
privadas, designadas por parceiros privados, se obrigam, de forma 
duradoura, perante um parceiro público, a assegurar o desenvolvimento de 
uma atividade tendente à satisfação de uma necessidade coletiva, e em que 
o financiamento e a responsabilidade pelo investimento e pela exploração 
incumbem, no todo ou em parte, ao parceiro privado 

Sem alteração 

DL Nº 111/2012, 23 MAIO 
(Nº1, ARTIGO 2º) 

Para os efeitos do presente diploma, entende-se por parceria público-
privada, adiante abreviadamente designada por parceria, o contrato ou a 
união de contratos por via dos quais entidades privadas, designadas por 
parceiros privados, se obrigam, de forma duradoura, perante um parceiro 
público, a assegurar, mediante contrapartida, o desenvolvimento de uma 
atividade tendente à satisfação de uma necessidade coletiva, em que a 
responsabilidade pelo investimento, financiamento, exploração, e riscos 
associados, incumbem, no todo ou em parte, ao parceiro privado. 

- 

 

As principais diferenças entre a contratação tradicional e o modelo das PPP encontram-se ilustradas 

na Tabela 2. 

Tabela 2 - Diferenças entre a contratação tradicional e as parcerias público-privadas (Adaptado de Sarmento, 2013) 

CONDIÇÕES 
CONTRATAÇÃO TRADICIONAL PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

(PPP) 

INVESTIMENTO 

 Responsabilidade do Estado 

 Contrato de empreitada com 
uma empresa construção 

 Risco de derrapagem 
geralmente é do Estado 

 

 Responsabilidade do privado 

 O contrato de construção é 
entre o privado e outras 
empresas 

 Risco de derrapagem é 
assumido pelo privado 

FINANCIAMENTO 
 Orçamento do Estado mais 

fundos comunitários 

 Privado (dívida bancária e 
capital da empresa) 

CUSTOS PARA O ESTADO 
 Custo inicial do investimento 

 Custo anual da manutenção 
do ativo 

 Pagamentos anuais, após a 
conclusão da construção, 
pelo período do contrato (20-
30 anos) 

RISCOS 
 Totalmente alocados ao 

sector público 

 Repartidos entre o sector 
público e a empresa privada 

 

Sarmento (2016) situa a PPP como estando entre a contratação tradicional e a privatização, sendo que 

a PPP não é um tipo de contratação tradicional porque o privado não se limita a construir a 

infraestrutura, e não é privatização pois a entidade pública continua a ter algum tipo de responsabilidade 

e no fim do contrato volta a deter o serviço ou infraestrutura. 
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As principais vantagens e desvantagens das PPP, segundo Silva (2016) são: 

As vantagens: 

 fornecimento de serviços de melhor qualidade e menor custo, de forma mais eficiente; 

 atenuam as restrições orçamentais: 

 evitam os custos de capital do setor público, face ao investimento inicial; 

 podem ser reduzidos os custos de ciclo de vida do projeto e o tempo necessário para a sua 

implementação; 

 podem acrescentar qualidade e eficiência; 

 facilitam a inovação do desenvolvimento de infraestruturas; 

 transferências de riscos para o privado, a nível de financiamento, construção e operação de 

projetos; 

 setor privado poderá gerar emprego e crescimento económico local. 

As desvantagens: 

 conceitos nem sempre percetíveis por parte dos intervenientes; 

 falta de conhecimentos quer do setor do público quer do setor privado para implementar projetos a 

longo prazo; 

 concorrência nos projetos limitada, devido a custos elevados nos concursos públicos; 

 morosidade no processo de contratação; 

 financiamento por vezes superior ao do Estado; 

 informação disponível por vezes oculta, nem sempre é transparente; 

 custos para os utentes poderão vir a ser superiores. 

As PPP têm como objetivo principal a partilha dos riscos entre o setor público e privado, recebendo 

contrapartidas financeiras para o efeito, a entidade que melhor gerir e suportar esses mesmos riscos. 

Citando Dinis e Marques (2010), “o estabelecimento da parceria deverá implicar uma significativa e 

efetiva transferência do risco para o sector privado, devendo também mitigar-se a criação de riscos que 

não tenham adequada justificação na redução dos já existentes”. 

Convém voltar a repetir que existem dois tipos de PPP, as contratuais e as institucionais.  

DGAL (2016) refere que a “experiência PPP a nível municipal é diversificada e dinâmica, estando em 

evolução e envolvendo hoje um leque variado de modelos de parcerias de natureza contratual e 

institucional (sob a forma de sociedades em parceria)”.  

O Livro Verde sobre as parceiras público-privadas define que as PPP puramente contratuais baseiam-

se simplesmente numa relação contratual entre as partes interessadas, neste caso entre a entidade 

pública e a entidade privada, sendo o modelo mais frequentemente utilizado o modelo da concessão. 
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Dinis e Marques (2010) descrevem uma PPP do tipo contratual como sendo todas aquelas que são 

realizadas através de um contrato de concessão, mediante a concurso público prévio para escolha do 

parceiro privado.  

O Livro Verde sobre as parcerias público-privadas descreve que as PPP do tipo institucional “implicam 

a criação de uma entidade detida conjuntamente pelo parceiro público e o parceiro privado. À entidade 

comum incumbe, então, garantir a entrega de uma obra ou a prestação de um serviço em benefício do 

público. Nos Estados-Membros, as autoridades públicas recorrem por vezes a estas estruturas, 

designadamente para a gestão de serviços públicos a nível local (por exemplo, para os serviços de 

abastecimento de água, ou recolha de resíduos”. 

Já para Dinis e Marques (2010), as PPP do tipo institucional, são todas aquelas que se inserem no 

setor empresarial local e que integram as empresas municipais, empresas intermunicipais e áreas 

metropolitanas. Recorre à participação de capitais privados, de forma minoritária, no capital social de 

empresas públicas locais (EM e EIM).  

A DGAL (2016) realizou um estudo a nível municipal com amostra de 75 municípios, que apesar de 

não ser a amostra completa a nível nacional, representa um bom indicador bastante abrangente e 

representativo das práticas das PPP a nível municipal em Portugal, nas últimas décadas. A Tabela 3 

mostra o resultado do peso deste tipo de parecerias em Portugal. 

Tabela 3 - Quadro representativo das PPP do tipo contratuais e institucionais a nível municipal em Portugal, resultado 
de uma amostra de 75 municípios estudada pela DGAL (Adaptado de DGAL, 2016) 

DOMÍNIO DE ATUAÇÃO 
PARCERIAS 

CONTRATUAIS (Nº) 
PARCERIAS 

INSTITUCIONAIS (Nº) 
TOTAL 

EQUIPAMENTO URBANO 31 7 38 

TRANSPORTES E 
COMUNICAÇÕES 

12 - 12 

EDUCAÇÃO - 8 8 

PATRIMÓNIO, CULTURA E 
CIÊNCIA 

1 1 2 

TEMPOS LIVRES E DESPORTO 2 4 6 

SAÚDE 1 - 1 

HABITAÇÃO 3 - 3 

AMBIENTE E SANEAMENTO 
BÁSICO 

38 3 41 

PROMOÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO 

3 19 22 

TOTAL 91 42 133 

Como concluiu a DGAL (2016), no Relatório sobre o Panorama de Operações a nível municipal, as 

PPP do tipo contratuais existentes, são, predominadamente, no espectro municipal, nas áreas do 

ambiente e do saneamento básico (contratos de concessão dos serviços de abastecimento de água e 

saneamento, contratos de prestação de serviços de recolha de resíduos sólidos e limpeza urbana) e 

do equipamento urbano (concessão do estacionamento público, parques de estacionamento e 

complexos funerários). Já as PPP do tipo institucional, que estão ligados à criação de uma sociedade 
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em parceria onde o município detém, direta ou indiretamente, uma participação significativa e pela 

amostra é possível ver que este tipo de solução insere sobre a promoção do desenvolvimento.  

Ainda de acordo com o mesmo relatório, é possível pormenorizar para cada município os tipos de 

modelos de PPP que utilizam. De destacar o caso do domínio da saúde que apenas apresenta uma 

PPP neste levantamento e que é do tipo contratual. As tabelas 4-12 resumem o conjunto de escolhas 

por município, do universo da amostra, e por área de domínio.   

Tabela 4 - Tipo de Parcerias por Município na área do Equipamento Urbano (Adaptado de DGAL, 2016) 

DOMINÍO DE ATUAÇÃO 
PARCERIAS 

CONTRATUAIS (Nº) 
PARCERIAS 

INSTITUCIONAIS (Nº) 
TOTAL 

ALBUFEIRA 1 - 1 

ANGRA DO HEROÍSMO 1 - 1 

ARMAMAR - 1 1 

AVEIRO 1 - 1 

BRAGA 1 1 2 

CAMINHA - 1 1 

CASCAIS 5 - 5 

COIMBRA 1 - 1 

ELVAS 1 - 1 

ENTRONCAMENTO 1 - 1 

FIGUEIRA DA FOZ 1 1 2 

FUNDÃO 1 - 1 

ÍLHAVO 1 - 1 

LAGOS - 1 1 

LEIRIA 2 - 2 

OEIRAS - 1 1 

PORTO 1 - 1 

PORTIMÃO - 1 1 

PÓVOA DE VARZIM 2 - 2 

SANTARÉM 1 - 1 

SESIMBRA 2 - 2 

VALE DE CAMBRA 1 - 1 

VALONGO 2 - 2 

VILA NOVA FAMALICÃO 2 - 2 

VILA NOVA DE GAIA 2 - 2 

VILA REAL DE SANTO 
ANTÓNIO 

1 - 1 

TOTAL 31 7 38 
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Tabela 5 - Tipo de Parcerias por Município na área dos Transportes e Comunicações (Adaptado de DGAL, 2016) 

MUNICÍPIO 
Nº PARCERIAS 

CONTRATUAIS (Nº) 
Nº PARCERIAS 

INSTITUCIONAIS (Nº) 
TOTAL 

ALBUFEIRA 1 - 1 

AVEIRO 1 - 1 

CHAVES 1 - 1 

COVILHÃ 1 - 1 

ÉVORA 1 - 1 

FARO 1 - 1 

GUIMARÃES 1 - 1 

LEIRIA 1 - 1 

SANTO TIRSO 1 - 1 

TAVIRA 1 - 1 

VILA REAL 1 - 1 

VISEU 1 - 1 

TOTAL 12 - 12 

 

Tabela 6 - Tipo de Parcerias por Município na área da Educação e Formação (Adaptado de DGAL, 2016) 

MUNICÍPIO 
PARCERIAS 

CONTRATUAIS (Nº) 
PARCERIAS 

INSTITUCIONAIS (Nº) 
TOTAL 

ALCOBAÇA - 1 1 

FIGUEIRA DA FOZ - 2 2 

MAFRA - 1 1 

MOIMENTA DA BEIRA - 1 1 

ODIVELAS - 1 1 

POMBAL - 1 1 

SERNANCELHE - 1 1 

TOTAL - 8 8 

 

Tabela 7 - Tipo de Parcerias por Município na área do Património, Cultura e Ciência (Adaptado de DGAL, 2016) 

MUNICÍPIO 
PARCERIAS 

CONTRATUAIS (Nº) 
PARCERIAS 

INSTITUCIONAIS (Nº) 
TOTAL 

ÍLHAVO 1 - 1 

PORTIMÃO - 1 1 

TOTAL 1 1 2 
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Tabela 8 - Tipo de Parcerias por Município na área do Tempo livre e Desporto (Adaptado de DGAL, 2016) 

MUNICÍPIO 
PARCERIAS 

CONTRATUAIS (Nº) 
PARCERIAS 

INSTITUCIONAIS (Nº) 
TOTAL 

AVEIRO - 1 1 

CAMPO MAIOR - 1 1 

SERNANCELHE - 1 1 

VILA POUCA DE 
AGUIAR 

- 1 1 

VILA REAL DE 
SANTO 

ANTÓNIO 
2 - 2 

TOTAL 2 4 6 

 

Tabela 9 - Tipo de Parcerias por Município na área da Saúde (Adaptado de DGAL, 2016) 

MUNICÍPIO 
PARCERIAS 

CONTRATUAIS (Nº) 
PARCERIAS 

INSTITUCIONAIS (Nº) 
TOTAL 

VILA REAL DE 
SANTO 

ANTÓNIO 
1 - 1 

TOTAL 1 - 1 

 

Tabela 10 - Tipo de Parcerias por Município na área da Habitação (Adaptado de DGAL, 2016) 

MUNICÍPIO 
PARCERIAS 

CONTRATUAIS (Nº) 
PARCERIAS 

INSTITUCIONAIS (Nº) 
TOTAL 

RIBEIRA 
GRANDE 

3 - 3 

TOTAL 3 - 3 
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Tabela 11 - Tipo de Parcerias por Município na área do Ambiente e Saneamento Básico (Adaptado de DGAL, 2016) 

MUNICÍPIO 
PARCERIAS 

CONTRATUAIS (Nº) 
PARCERIAS 

INSTITUCIONAIS (Nº) 
TOTAL 

ABRANTES 1 - 1 

ALCANENA 2 - 2 

ALENQUER 1 - 1 

AZAMBUJA 1 - 1 

BARCELOS 1 - 1 

BATALHA 2 - 2 

CAMPO MAIOR 1 - 1 

CARTAXO 1 - 1 

CASCAIS 1 - 1 

COIMBRA 1 - 1 

COVILHÃ 1 1 2 

ELVAS 1 - 1 

ESPOSENDE 1 - 1 

FAFE 1 - 1 

FIGUEIRA DA FOZ 1 - 1 

FUNDÃO 1 - 1 

GONDOMAR 2 - 2 

ÍLHAVO 1 - 1 

LEIRIA 1 - 1 

MAFRA 1 - 1 

MATOSINHOS 1 - 1 

OLIVEIRA DE 
AZEMÉIS 

1 - 1 

OURÉM 2 - 2 

PAÇOS DE 
FERREIRA 

1 - 1 

PAREDES 1 - 1 

PORTO 2 - 2 

PORTO DE MÓS 1 - 1 

SANTA MARIA DA 
FEIRA 

1 - 1 

SANTO TIRSO 1 - 1 

SÃO JOÃO DA 
MADEIRA 

- 1 1 

SETÚBAL 1 - 1 

TRANCOSO 1 - 1 

VALONGO 1 - 1 

VILA DO CONDE 1 - 1 

VILA NOVA DE 
GAIA 

- 1 1 

TOTAL 38 3 41 
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Tabela 12 - Tipo de Parcerias por Município na área da Promoção do Desenvolvimento (Adaptado de DGAL, 2016 

MUNICÍPIO 
PARCERIAS 

CONTRATUAIS (Nº) 
PARCERIAS 

INSTITUCIONAIS (Nº) 
TOTAL 

BARCELOS - 1 1 

COIMBRA 1 - 1 

FIGUEIRA DA FOZ - 2 2 

FIGUEIRÓ DOS 
VINHOS 

1 - 1 

GOUVEIA - 1 1 

LAGOS - 1 1 

LAMEGO - 1 1 

LEIRIA - 1 1 

LOULÉ - 3 3 

MAFRA - 1 1 

PENAMACOR - 1 1 

PORTIMÃO - 1 1 

SANTA COMBA 
DÃO 

- 1 1 

TABUAÇO - 1 1 

TONDELA - 1 1 

TRANCOSO - 1 1 

VENDAS NOVAS - 1 1 

VILA REAL DE 
SANTO ANTÓNIO 

1 - 1 

VILA VERDE - 1 1 

TOTAL 3 19 22 

A nível municipal, as parcerias entre o sector privado e o sector público têm sido realizadas segundo 

uma variedade de modelos e estruturas contratuais, tendo vindo a ser materializadas sob a forma de 

contratos de concessões e sociedades em parceria de capital misto, envolvendo ainda outros 

contractos ou, mesmo, um conjunto ou união de contrato. (Portal Autárquico, 2017 e DGAL, 2017). 

No que toca à definição pura de concessão, Pietro (2000) apresenta a concessão como sendo: 

 Qualquer tipo de ato, unilateral ou bilateral, onde uma administração concede direitos ou poderes 

a um particular; 

 Como sendo a delegação de poderes para a prestação de serviços públicos. 

Uma concessão concede ao privado o direito de concessão a longo prazo de utilização de um bem ou 

serviço, bem como toda a responsabilidade de operação e possível investimento (Em: < 

http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/concessions-bots-dbos> Acesso em: 

26 de abril de 2017). 

Por sua vez Johnson (2015), descreve um contrato de concessão como sendo um tipo de contrato onde 

o prestador do serviço fica responsável por todos os aspetos do serviço, incluindo a construção e/ou 



 

 

34 
 

manutenção e reabilitação. O prestador do serviço irá operar segundo uma forma de “concessão” sobre 

a infraestrutura, mas não será o dono da mesma. 

Já para Torrão (2010), na revista da Ordem dos Revisores oficiais de Contas, uma concessão envolve 

os seguintes pontos: 

 utilização de uma infraestrutura concessionada para a prestação de um serviço público, por 

exemplo, de um serviço público de transporte, de um tipo de edifício ou de um serviço básico. 

 estabelecimento de um contrato entre as partes onde se estabelece as condições de remuneração 

do concessionário, o serviço a prestar e a sua duração. 

 pagamento do serviço prestado pelo concessionário ao longo do período de concessão, que pode 

ser feito e efetuado diretamente ou pelo concedente ou pelos utilizadores do serviço 

concessionado. 

 no fim do contrato de concessão, devolução da infraestrutura ou serviço ao concedente. 

A partir do momento em que o Estado assumiu novos encargos financeiros e sociais, sentiu a 

necessidade de desenvolver novas formas de gestão, com vista à obtenção de melhores resultados e 

com o objetivo de utilização de métodos da gestão privada, mais flexíveis e mais adaptáveis ao novo 

tipo de atividades assumidas pelo Estado (Pietro, 2000).  

Surgiu assim a concessão de serviço público, que não é mais que a celebração de um contrato entre a 

administração pública, neste caso os municípios, e uma entidade privada, pela qual a primeira transfere, 

à segunda, a execução de um determinado serviço. 

2.5.3.2. Contratação (“Outsourcing”) 

A palavra “outsourcing” resulta da junção de duas palavras “out” e “sourcing”, onde a segunda palavra 

significada a transferência de um trabalho, responsabilidades e decisões para outra pessoa (Tayauova, 

2012). 

Rozsa e Gerary (2004) definem a contratação (“outsourcing”) como sendo os contratos para prestação 

de serviços ou funções que podiam ou não estar a ser realizados pelos próprios municípios. 

A contratação e a concessão apresentam princípios e ideias similares.  

Na concessão, as entidades privadas têm que despender uma quantidade financeira em prol da 

entidade concedente como forma de contrapartida financeira de explorar um determinado serviço; 

ficando a seu cargo, por conta e risco, conseguir determinar a forma de garantir a viabilidade financeira 

e económica da atividade a desempenhar.  

Na contratação, a entidade contratante, procura suprimir as suas falhas ou necessidades através da 

locação ou aquisição de serviços especializados a terceiros, compensando-os de forma financeira pela 

prestação do serviço.  
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Em suma, na concessão, os municípios, sabendo que existe um potencial comercial de uma 

determinada atividade ou serviço, que seja capaz de atrair entidades privadas, decidem eliminar os 

riscos e encargos existentes com o fornecimento e exploração de um serviço, através de uma 

determinada compensação financeira. 

Por sua vez na contratação, os municípios, perante situações onde entendem existir uma necessidade, 

recorrem a um agente externo como forma de compensar essa lacuna existente na prestação de 

determinado serviço (Rodrigues et al., 2009). 

A contratação por parte do município de empresas privadas para realização de um serviço ou trabalho 

tem sido cada vez mais abordada e apresenta algumas vantagens para o município tais como uma 

possível poupança nos custos e a partilha do risco. O tipo de contrato estabelecido entre as partes é 

tipicamente um contrato de curta duração, normalmente entre 1 e 3 anos, sendo que a contratação 

pode ser sob a forma de um contrato de serviço, contrato de gestão, contrato de concessão ou contrato 

de arrendamento (Johnson, 2005). 

A entrada dos privados na manutenção pública criará um novo mercado e a própria luta entre privados 

de forma a garantir os projetos resultaria em custos mais baixos e preços mais competitivos para os 

municípios, ficando nas mãos destes a decisão de escolher a proposta mais eficiente e eficaz no que 

toca a poupança de custos. Do lado das desvantagens temos a possibilidade de a empresa privada 

fornecer um serviço de pior qualidade com o passar do tempo, sendo necessário um controlo por parte 

do município de forma a garantir os níveis mínimos aceitáveis de desempenho. Como exemplo desta 

desvantagem temos um caso que aconteceu nos Estados Unidos com a privatização da manutenção 

da iluminação pública na cidade de Nova Iorque, entre os anos de 1953 e 1978, em que durante o 

tempo de privatização do serviço as queixas por falta de luzes e luzes que não funcionavam bateram 

recordes (CMHC, 1999).  

Como já foi referido anteriormente e de acordo com a publicação da Habitat (1993), a contratação 

poderá ser uma das formas de aumentar os níveis de eficiência e de eficácia das operações de 

manutenção e, em geral, o setor privado dá garantias de fornecer um serviço mais eficiente através de 

uma melhor gestão, melhor flexibilidade de pessoal e através da sua mão de obra especializada, no 

entanto, é necessário que os municípios desenvolvam instrumentos de forma a monitorizar os contratos 

a fim de garantir um bom serviço por parte dos privados. 

A redução de custos com manutenção é uma das principais vantagens de firmar contratos com privados 

para gestão de infraestruturas públicas. De acordo com Moubray (1997) as provas que a contratação 

tem como vantagem a redução dos custos e o melhoramento dos serviços não é clara, sendo que um 

estudo realizado nos Estados Unidos em 121 cidades no Sul da Califórnia para avaliar os custos 

concluiu que com exceção das folhas de pagamentos em manutenção onde não existiu grande 

diferença nos custos totais, os serviços contratados foram em média 54% mais baratos. Através da 

mesma análise realizada juntos dos municípios foi possível concluir que “a redução dos custos de 

serviço e manutenção foi reduzida na maioria dos casos, que houve uma redução maior nos custos em 
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alguns casos e um aumento dos custos noutros tantos casos.” (Moubray, 1997). Contudo, os custos 

apresentados não incluem o valor do decréscimo da gestão a que os municípios estavam sujeitos antes 

de recorrer à contratação de privados para gestão da manutenção. 

Convém tentar perceber as principais atividades em que esta forma de financiamento e de resolver a 

problemática da gestão da manutenção pública é mais suscetível de garantir bons resultados e onde 

faz mais sentido que seja adotada. Apresenta-se em seguida algumas dessas atividades de acordo 

com Habitat (1993): 

 atividades de longa duração e de grande magnitude, com um planeamento bem definido ao nível 

da duração e do tempo e claras quanto ao tipo de serviço. Como exemplo deste tipo de atividade 

temos a recolha e transporte dos resíduos indiferenciados (lixo comum) e dos materiais recicláveis. 

O que já acontece em muitas Câmaras Municipais Portuguesas; 

 trabalhos diferenciados e de pequena duração que existem em grande número em localizações 

específicas. Este tipo de trabalho é adequado para pequenas empresas que são contratadas para 

realização de um trabalho; 

 atividades especiais que têm uma ocorrência sazonal e onde é necessária alguma preparação 

inicial por parte dos contratados de forma a responder à sazonalidade dos acontecimentos. 

 atividades em que o volume de trabalhos varia e onde são atividades que necessitam de uma 

resposta pronta e de emergência tais como reparação de condutas de água; 

 atividades que necessitam de um serviço especializado com mão de obra especializada e 

equipamentos que muitas vezes o setor público não dispõe e onde o setor privado pode ter um 

papel importante. Como exemplo deste tipo de atividade temos a limpeza e drenagem de esgotos. 

 e por fim, atividades tais como desenvolver planos de manutenção, manutenção técnica de material 

informático, etc. 

Para que esta forma de financiamento dos municípios funcione é necessário que os municípios e 

entidades públicas estabeleçam um conjunto de critérios a que os interessados na prestação dos 

serviços tenham que obedecer. Em primeiro lugar é necessário que as empresas potencialmente 

contratadas tenham alguma experiência na prestação do serviço que se comprometam a realizar ou 

que exista mesmo uma empresa disposta a realizar o serviço. Existe sempre a possibilidade de não 

existir empresas locais do setor privado com experiência na prestação do serviço que é pretendido, 

pelo que “inicialmente os contratos de uma determinada cidade poderão ser dados a empresas de 

outras regiões ou cidades” (Moubray, 1997), que já realizam ou realizaram projetos similares, ou 

“trabalhar com empresas locais com experiência em projetos idênticos” (Moubray, 1997). Optando pela 

contratação os municípios passam a ter um novo papel, passando de prestadores de um serviço para 

gestores de serviços através da gestão e monitorização de contratos e serviços. Passa a ter um papel 

regulador, o que implica adquirir novos conhecimentos ao nível da especificidade dos contratos e da 

monitorização do desempenho de maneira a que o serviço seja prestado de uma forma mais eficaz e 

eficiente. No setor público, em particular os municípios, os pagamentos de serviços costumam atrasar 

devido a questões burocráticas e por falta, em muitos casos, de fundos das autarquias. Este facto pode 
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causar algum desconforto junto dos privados e afastá-los de possíveis contratos públicos para 

manutenção de infraestruturas. Será importante garantir que existe um rigor na execução do 

pagamento dos serviços prestados de forma a garantir o interesse dos privados neste tipo de serviços. 

Se por um lado o outsourcing é visto em certas situações como sendo uma opção vantajosa, em outros 

casos, o recurso a esta opção, apresenta mais desvantagens que vantagens e acaba por colocar as 

organizações em situações difíceis economicamente (Lopes, 2013). 

Do conjunto de vantagens podemos destacar (Konstantopoulos e Vaxevanou (2014); Alptuna et al. 

(2009); Tayauova (2012)): 

 poupança de custos e relação custo/eficiência, uma vez que os privados procuram a eficiência 

operacional e tecnológica; 

 permite assegurar o fornecimento de um serviço de qualidade, devido à experiência e 

competências dos privados; 

 devido à competitividade existente para a prestação do serviço, permite o foco na prestação de um 

serviço de maior qualidade; 

 independência dos prestadores do serviço; 

 maior flexibilidade dos prestadores do serviço; 

 melhores desempenhos; 

 foco nas atividades principais. 

Se por um lado muitas empresas e organizações tiveram vantagens com a escolha da opção do 

outsourcing, por outro lado, trouxe alguns pontos negativos a outras, apresentando as seguintes 

desvantagens (Habitat (1993); Konstantopoulos e Vaxevanou (2014); Tayauova (2012) e Santos, 

(1998)): 

 só resultará numa poupança nos custos se existir uma competitividade ao nível dos privados pela 

aquisição dos serviços; 

 perda de controlo na prestação de bens e serviços que obriga a que exista um aumento da 

necessidade de controlo e regulação; 

 necessita um controlo apertado, eficiente e profissional de forma a não permitir tentativas de fraude 

e corrupção durante o processo de seleção da entidade vencedora para executar o serviço como 

durante a própria supervisão do serviço; 

 possível despedimento de funcionários públicos que realizavam os trabalhos de manutenção, bem 

como uma redução da produtividade originada por descontentamento interno. Pelo que é esperado 

existir alguma resistência por parte dos funcionários e dos sindicatos dos trabalhadores; 

 perda de know-how e de competências internas; 

 os procedimentos de contratação poderão ser demorados uma vez que é habitual que este tipo de 

processos seja bastante moroso nas autarquias.  
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 custos associados ao processo de terceirização. Desde custos elevados associados à gestão das 

entidades contratadas, devido à necessidade de controlo de desempenho do serviço prestado, bem 

como os custos de transação, que se encontram associados ao processo de negociação, 

manutenção e responsabilização da entidade fornecedora do bem ou serviço contratado; 

 dependência excessiva da entidade contratada para a prestação do serviço; 

 os problemas que algumas empresas de construção apresentam poderão resultar em alguma 

vulnerabilidade e atrasos na conclusão dos trabalhos devido a graves problemas financeiros; 

 a qualidade da prestação do serviço poderá ser menor do que quando realizada pelas próprias 

autarquias, pois os privados podem demonstrar um empenho menor, sensitividade perante as 

necessidades e problemas dos municípios, e não compreender tão bem as necessidades públicas; 

 a competitividade, que já foi avançada como uma das vantagens da contratação, tem como objetivo 

baixar os preços, no entanto as propostas mais baixas não garantem necessariamente um melhor 

serviço. Pelo que aceitar propostas mais baixas por vezes poderá resultar num serviço de pior 

qualidade, tendo consequências na satisfação do serviço prestado. 

Como nota final, podemos dizer que as opções pela contratação de terceiros devem ser exploradas em 

certas situações operacionais onde seja possível beneficiar dos conhecimentos e da experiência de 

terceiros de forma a reduzir dos custos e melhorar a qualidade do serviço oferecido (Alptuna et al., 

2009). 

2.5.3.2.1. Passos para a contratação  

As autarquias devem entender o processo de contratação para que possam tomar a decisão correta. 

Como forma de auxiliar a tomada de decisão neste campo é apresentada na Figura 13 uma lista de 

passos segundo a qual as autarquias devem seguir. 

Doze passos para contração de um serviço 

 

1. Consideração da ideia de contratar entidade para prestação de um serviço. 

2. Selecionar o tipo de serviço. 

3. Realizar um estudo de fiabilidade. 

4. Fomentar a concorrência. 

5. Solicitar manifestações de interesse e de qualificações. 

6. Planear a transição dos empregados. 

7. Preparar as especificações do processo de contratação. 

8. Iniciar campanha de relações públicas. 

9. Envolver-se no “processo de gestão de competição”. 

10. Realizar um processo de contratação justo. 

11. Avaliar as propostas e adjudicar o contracto. 

12. Acompanhar, avaliar e fazer cumprir a execução do contracto. 

 

Figura 13 – Lista de passos a seguir no processo de contratação (Adaptado de Johnson e Walzer, 2000 citado por 

Savas, 2000). 
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O primeiro passo, como podemos observar na figura, é a consideração se devemos ou não recorrer a 

terceiros. Recorrendo a um modelo de decisão estudado na publicação do National Research Council 

(2000), que se encontra representado na Figura 14, podemos utilizar a mesma estrutura para o 

processo de tomada de decisão sobre se devemos ou não recorrer ao “outsourcing”. O modelo 

apresentado refere-se a uma estrutura de decisão que foi estudada pela comissão para as agências 

federais dos Estados Unidos com o objetivo de avaliar a possível contratação de terceiros para realizar 

de funções de gestão para aquisição de instalações federais. Entende-se que esta estrutura pode servir 

de base, e com o mesmo propósito, para ajudar a decidir uma possível contratação de terceiros para 

realização da gestão da manutenção de infraestruturas urbanas. 

 

Figura 14 – Modelo de decisão para a terceirização da gestão de funções para aquisição de instalações (Adaptado de 

National Research Council, 2000). 

Esta estrutura de decisão é uma ferramenta para auxiliar a tomada de decisão com base numa análise 

dos pontos fortes e pontos fracos da organização, numa avaliação de riscos para áreas específicas 

com base na estrutura e sensibilidade do projeto e, por fim, ajuda a responder à questão se deve ou 

não a função de gestão poder ser mais bem executada por uma equipa interna ou por uma organização 

externa (National Research Council, 2000). 

Uma vez tomada a decisão sobre recorrer à contratação de privados, o próximo passo deverá ser tornar 

claro os papéis e responsabilidades de todas as partes envolvidas no processo. O mesmo estudo 

sugere a criação de uma matriz de responsabilidades e atividades de forma a garantir que não existe 

uma sobreposição dos papéis e responsabilidades, de forma a garantir a responsabilidade de cada 

parte e de forma a garantir que, no caso de surgirem problemas, as soluções são geridas eficazmente 

(National Research Council, 2000).  
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À medida que os municípios vão ganhando experiência nesta área, é normal que cada vez mais 

comecem a reavaliar o seu papel neste processo e a natureza da própria contratação. O papel dos 

municípios passa a ser o de garantir que os serviços são prestados em vez de serem realmente os 

próprios a prestar esses serviços. Quando o comprador e fornecedor são divididos, funções políticas e 

reguladoras são separadas de entrega e conformidade das funções de serviço e transformadas em 

organizações separadas e distintas (Johnson e Walzer, 2000). Ao passar de um prestador de serviço 

para um comprar de serviço, as autarquias reforçam o seu foco ao tentar prestar um serviço ao menor 

custo possível. Os municípios mudam a sua atenção dos contratos que têm em conta os métodos de 

operação, número de empregados e horas de operação, e concentram-se em vez disso, nos contratos 

com base no desempenho (Johnson e Walzer, 2000). Logo este novo papel regulador do setor público 

faz com que seja importante que sejam medidos todos os indicadores de desempenho que asseguram 

que a decisão tomada foi a decisão mais correta e eficaz. Da mesma forma, é necessário garantir que 

os privados se encontram empenhados e garantem todas as funções para as quais foram contratados, 

fornecendo um serviço de qualidade e eficiente. Surgem assim os contratos de manutenção com base 

no desempenho. 

2.5.3.2.2. Negociação de contratos 

É importante que os responsáveis pela negociação dos contratos sejam pessoas especialistas no 

assunto, pelo que é indispensável que os municípios recorram a funcionários especializados neste 

assunto ou caso não o tenham, que contratem alguém com as competências desejadas. Como já foi 

referido anteriormente, é necessário que todos tenham os seus papéis bastante claros. Pelo que é 

indispensável que esteja claro todas as expectativas, indicadores de desempenho, obrigações, linhas 

orientadoras de comunicação, linhas orientadoras da partilha do risco, incentivos por desempenho 

satisfatório e penalizações por fraco desempenho (Rozsa e Geary, 2004). A duração de cada contrato 

deverá ser determinada de forma adequada e as renegociações devem estar previstas no contrato de 

forma a ser possível reajustar ou alterar funções, reajustar responsabilidades, pagamentos ou custos. 

Devera incluir uma estratégia de saída que defina em detalhe o caso da transferência do serviço de 

volta para o setor público (Rozsa e Geary, 2004). Muitas das medidas aqui descritas iremos voltar a 

falar mais à frente no subcapítulo intitulado de contratos com base no desempenho. Deverá também 

ser garantida a fluidez do serviço prestado, tentando minimizar da melhor forma possível o processo 

de transição. 

2.5.3.2.3. Monitorização/Controlo dos contratos 

Esta fase diz muito respeito ao novo papel das autarquias, sendo que é uma função reguladora. Os 

municípios devem designar funcionários, que estejam familiarizados com o processo de controlo e 

monitorização de serviços, para realizar a gestão diária dos contratos estabelecidos. Deverão ser 

garantidas inspeções “in-situ” dos serviços prestados com a realização de relatórios para controlo de 

qualidade e desempenho. As autarquias deverão recorrer ainda a terceiros para realização de 

auditorias anuais financeiras e operacionais de forma a monitorizar o cumprimento de todas as 

disposições contratuais, medidas de desempenho e de todos os fundos recolhidos e gastos (Rozsa e 
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Geary, 2004). Ter em conta a opinião dos utentes em relação ao tipo de serviço, incluindo índices de 

satisfação dos utentes como parte da avaliação do prestador de serviço. 

2.5.3.2.4. Avaliação de risco do processo de contratação 

O processo de contratação difere consoante a atividade, o que condicionalmente afeta o nível de risco. 

Existem atividades em que o risco avaliado do processo de contratação é menor do que noutros casos. 

Em alguns casos temos mesmo algumas atividades que podem ser alvo da contratação de privados 

para realização do serviço que apresentam um risco quase nulo. No entanto, o risco é mais elevado 

em atividades como a recolha de resíduos sólidos, o abastecimento de água, a iluminação pública e 

outro tipo de serviços onde a qualidade e as metas de serviço são mais difíceis de alcançar e onde os 

utentes estão mais diretamente afetados pelo desempenho dos fornecedores do serviço (Padovani e 

Young, 2006). O grau de risco e a natureza do risco de uma atividade é afetado por diversos fatores: 

 sensibilidade dos utentes – Os utentes dão mais importância a certos tipos de atividades em 

detrimento de outras. Os serviços ligados a limpezas e saneamento são mais importantes do ponto 

de vista dos utentes do que serviços administrativos, por exemplo. Interessa aos utentes o 

resultado final uma vez que eles são os consumidores finais. Como resultado, qualquer decisão de 

contratação de um privado deve pesar o impacto que tem o mau desempenho ou inexistência nos 

utentes (Padovani e Young, 2006); 

 mercado fornecedor – O mercado existente pode ser avaliado pelo grau de conetividade (Padovani 

e Young, 2006), isto é, pelo número de prestadores de serviços existentes, quanto maior for, maior 

será a oferta que existe. No entanto, quanto menor o número de prestadores para um serviço, 

menor é a capacidade do município para negociar com os existentes e por consequência diminui a 

capacidade para avaliar o desempenho; 

 custos de mudança - A mudança de um prestador de serviços para outro nem sempre é um 

processo fácil e pode resultar em custos adicionais para as autarquias uma vez que o nível de 

qualidade e de especialização de um privado poderá ser superior ao dos concorrentes ou mesmo 

não existir outro fornecedor desse serviço.  

Estes três fatores influenciam o risco, e como mostra a Figura 15, formam as três dimensões da 

avaliação do risco. 
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Figura 15 – Três dimensões da avaliação de risco (Adaptado de Padovani e Young, 2006). 

2.5.3.2.5. Gestão da contratação de alto risco 

Apesar de um serviço ser considerado de alto risco e estar localizado na área superior da Figura 15, 

no canto superior direito, pode, no entanto, ter um potencial considerável para melhorar a rentabilidade 

do município (Padovani e Young, 2006). É importante que as autarquias desenvolvam mecanismo para 

lidar com estes cenários. Devem focar-se em formas de gestão tais como as medições do desempenho, 

a comunicação e coordenação e as ligações com o processo de controlo de gestão.  

No campo das medidas de desempenho, é importante que as autarquias consigam garantir que vão 

obter exatamente o que pretendem por parte do provedor do serviço. Como tal é importante que sejam 

desenvolvidos contratos com base no desempenho, face aos contratos tradicionais onde as autarquias 

definem os “inputs”. Nos contratos com base no desempenho as autarquias especificam os resultados 

(“outputs”) que pretendem por parte do fornecedor do serviço e os prestadores do serviço é que 

determinam os “inputs”. Em seguida serão discutidos com maior pormenor os contratos com base no 

desempenho. 

2.5.3.2.6. Contratos de manutenção com base no desempenho 

A forma como os municípios contratam tem vindo a alterar-se ao longo do tempo e este tipo de contrato 

é a prova disso. Face aos contratos habituais e tradicionais que são baseados nos inputs (produção, 

processos, montantes a ser pagos, quantidade e tipo de equipamento, ou tempo e mão de obra 

utilizada), os contratos com base no desempenho baseiam-se nos outputs, isto é, nos resultados 

(Johnson e Walzer, 2000). Medidas de desempenho são necessárias de forma a garantir o sucesso de 
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qualquer processo de contratação (National Research Council, 2000). Os contratos de desempenho 

são formas de garantir e incentivar os contratados. Os contratados têm a liberdade na forma como vão 

executar todo o processo sendo que a sua única preocupação é ir de encontro ao que as autarquias 

definem como objetivos de desempenho. É uma prática cada vez mais recorrente. Convém tentar 

perceber se este tipo de contratos garante uma redução dos custos e uma melhoria dos níveis de 

desempenho por parte dos privados. Este tipo de contracto tem sido muito adotado em muitos países, 

principalmente na América Central e do Norte, como forma de responder às crescentes necessidades 

de manutenção e à falta de recursos que garantam uma manutenção adequada de infraestruturas 

urbanas, tais como a rede urbana rodoviária. 

Sendo assim os contratos de manutenção com base no desempenho é uma forma de contrato que 

inclui três características: 

 Existe uma definição clara dos objetivos que se pretendem alcançar e dos indicadores e níveis de 

desempenho que o contratador pretende garantir; 

 Recolha de dados sobre os indicadores de desempenho de forma avaliar o nível de sucesso 

gerados pela implementação dos serviços definidos (Loevinsohn, 2008); 

 Sanções ou incentivos consoantes o desempenho do contratado. Do lado dos incentivos temos a 

continuidade do contrato onde inclui bónus e reconhecimento público da qualidade do serviço. Do 

lado das sanções temos a possível rescisão do contrato, sanções económicas tal como multas, 

crítica pública e impossibilidade de receber futuros contratos (Loevinsohn, 2008). 

Um estudo comparativo entre contratos com base no desempenho e contratos por concurso com base 

nas especificações técnicas que foi realizado como forma de estudar as vantagens dos contratos de 

desempenho e as possíveis poupanças financeiras que geram. O estudo foi realizado com base em 

vários ciclos de manutenção e nos custos diretos e indiretos. Com base nesse estudo foi possível 

concluir que os contratos com base no desempenho apresentam várias vantagens sendo que uma das 

principais vantagens é que reduz os custos diretos e indiretos a longo prazo (Straub, 2009). 

2.6. Sistemas urbanos 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n. º64-A/2009, de 06 de agosto de 2009, as 

políticas públicas sectoriais “devem promover o fortalecimento do policentrismo, mediante o 

aprofundamento dos relacionamentos entre áreas urbanas do mesmo nível hierárquico e de níveis 

diferentes, tendo em conta a promoção de complementaridades e o desenvolvimento de sinergias entre 

estratégias urbanas, gerando densidade relaciona, coesão e competitividade supramunicipal e 

regional”.  

Dessa forma as linhas orientadoras das politicas de educação e formação, saúde, desporto, lazer, 

cultural e património cultural devem estar definidos nos respetivos Planos Nacionais Sectoriais, com 

orientações para as políticas públicas nesses campos, especificando-os como, por exemplo (Resolução 

do Conselho de Ministros n. º64-A/2009, de 06 de agosto de 2009): 
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 rede adequada de equipamentos que dê uma resposta adequada à malha urbana; 

 sistema urbano regional orienta a definição das redes de serviços, equipamentos e infraestruturas 

públicas de acordo com os princípios de acessibilidade; 

O sistema urbano regional é composto por um conjunto de núcleos urbanos, que têm diferentes funções 

e constituem pilares do desenvolvimento regional, em três níveis (Resolução do Conselho de Ministros 

n. º64-A/2009, de 06 de agosto de 2009): 

 centros urbanos regionais, compostos por um conjunto de equipamentos e serviços que 

desempenham funções importantes na articulação territorial.  

 centros urbanos estruturantes com devem desenvolver funções especializadas e estruturais, ou um 

leque de funções diversificadas. 

 centros urbanos complementares, que prestam um serviço urbano pouco diversificado, mas com 

funções fundamentais na sustentação da coesão territorial e na consolidação das redes de 

proximidade. 
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3. MODELOS DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS EM PORTUGAL 

3.1. Nota introdutória 

Este capítulo destina-se a identificar, analisar e comparar a forma como alguns municípios em Portugal 

têm realizado a gestão da manutenção das suas infraestruturas e os vários modelos de decisão e 

gestão utilizados. 

Como critério de seleção para definição da amostra dos municípios a serem estudados, definiu-se o 

critério de 100.000 ou mais habitantes, e de acordo com este critério selecionou-se um conjunto 

significativo de municípios a serem estudados e comparados. Seguindo o critério adotado a amostra 

municipal selecionada foi a seguinte: Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Amadora, Gaia, Almada, Setúbal 

e Funchal. 

Uma vez definida a amostra, o passo seguinte foi para cada um dos municípios realizar um 

levantamento dos modelos de gestão adotadas através da pesquisa nas páginas das câmaras 

municipais e do contacto telefónico e eletrónico das diversas autarquias para recolha de informação. 

Recolhida toda a informação necessária, e possível, e de forma a tornar esta análise comparável e 

estruturada criou-se uma matriz para cada um dos municípios alvos do estudo contemplando os vários 

sistemas urbanos e respetivos modelos de gestão. Essa matriz foi por isso aplicada a cada um dos 

municípios destacando em cada caso os modelos de gestão adotados. Em relação aos sistemas 

urbanos que serão avaliados, as variáveis avaliadas foram: atividades culturais, estacionamento 

público, habitação social, reabilitação urbana, cemitérios, resíduos sólidos urbanos, manutenção e 

limpeza urbana, gestão e manutenção de infraestruturas, transporte público, gestão, manutenção e 

fornecimento de água, parques e jardins e obras públicas. 

Dada a dificuldade na aquisição de informação em alguns casos, foi necessário em certas autarquias 

simplificar alguns dos sistemas urbanos de forma a homogeneizar a informação recolhida em cada 

caso de forma como tornar comportável os vários municípios. Dessa forma foi adotado o critério de 

apenas considerar o transporte rodoviário, o transporte público, apesar do facto de existirem vários 

municípios dos estudados que são abrangidos também pelo transporte ferroviário e fluvial. A razão da 

opção por este critério prende-se com o facto de existirem municípios com sistemas urbanos rodoviários 

demasiado complexos e que iriam dificultar a análise e comparação com municípios com modelos de 

gestão rodoviários mais simplificados. 

Muitas das políticas adotadas ao nível da gestão direta por parte dos municípios abrangem as novas 

políticas estipuladas pelo governo nacional e pelas autarquias através das novas políticas de 

descentralização de competências por parte do estado e dos municípios, querendo com isto dizer que 

alguma da gestão direta dos municípios encontra-se ao abrigo das freguesias aderentes ao respetivo 

sistema urbano. 



 

 

46 
 

Convém ainda referir, que a Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, alterada pela Lei n. º58/2015, de 7 de 

agosto, e a Lei n. º11-A/2013, de 28 janeiro, vieram introduzir novos modelos de gestão e organização 

administrativa. A Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, diz respeito à reorganização administrativa na 

Grande Lisboa. Por sua vez, a Lei n. º11-A/2013 diz respeito à reorganização administrativa do território 

das freguesias e foi aplicado desde 2013 em todos os municípios que aqui serão tratados. 

Por fim, é ainda importante referir que para o modelo de gestão privado, não é pormenorizado, para 

cada um dos casos em questão, se o tipo de PPP municipal é de carácter contratual ou de carácter 

institucional, por não ter sido possível verificar o mesmo para todos os casos que vão ser aqui 

apresentados. 

3.2. Modelos existentes 

3.2.1. Lisboa 

O município de Lisboa, segundo os dados relativos aos censos 2011, apresenta uma população total 

de 547.733 habitantes (Portal dos Censos, 2017) e estende-se por uma área de cerca de 100 km2 

(Câmara de Lisboa, 2017). De acordo com a Lei n. º11-A/2013 (Diária da República, 2014) que 

estabelece a reorganização administrativa de Lisboa, o município de Lisboa passou a ter 24 freguesias 

em prol das antigas 53. Com esta alteração as juntas de freguesia passam a ter novas competências 

que tanto passam pela manutenção e limpeza de espaços públicos, bem como da gestão e manutenção 

de equipamentos (Portal da Câmara Municipal de Lisboa, 2016). 

A autarquia de Lisboa detém várias empresas públicas e tem ainda participação em várias entidades, 

o que permite uma melhor gestão dos seus ativos. São elas: 

 EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural; 

 Lisboa e-nova - Agencia de Energia e Ambiente; 

 EMEL – Empresa Pública Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa; 

 GEBALIS – Gestão do Arrendamento Social em Bairros Municipais de Lisboa; 

 SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana – Lisboa Ocidental; 

 Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A.; 

 Águas de Lisboa e Vale do Tejo – Grupo Águas de Portugal; 

 Lispolis – Pólo Tecnológico de Lisboa; 

 MARL – Mercado Abastecedor da Região de Lisboa; 

 CARRIS – Transportes Públicos de Lisboa. 

A empresa pública CARRIS é responsável pelo transporte público rodoviário de passageiros na área 

metropolitana de Lisboa, que desde 1 de janeiro de 2017 passou a funcionar segundo o modelo de 

uma empresa municipal da CML. 

Na Tabela 13 é possível consultar o quadro resumo dos vários modelos de gestão adotados pela 

autarquia de Lisboa. 
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Tabela 13 - Quadro matriz dos modelos de gestão adotados na cidade de Lisboa. 

Atividades e trabalhos Modelo de gestão 
Prestadores do serviço 

Empresa 

Atividades Culturais Empresa Municipal 
EGEAC - Responsável pela gestão e programação de diversos 

espaços e eventos culturais. 

Estacionamento Público Empresa Municipal 
EMEL - Construção, gestão, fiscalização, manutenção e 

exploração do estacionamento na via pública em Lisboa 

Habitação Social Empresa Municipal 
GEBALIS - Gestão do arrendamento da habitação social 

municipal. 

Reabilitação Urbana Empresa Municipal 
SRU - Promover a reabilitação da sua Área de Reabilitação 

Urbana 

Cemitérios Gestão direta - 

Resíduos Sólidos Urbanos 

Gestão direta e 

intermunicipal ou 

participada 

Valorsul 

Limpeza urbana Gestão direta - 

Gestão e manutenção de 

infraestruturas 
Gestão direta - 

Transporte Público2 Empresa Municipal CARRIS 

Gestão, manutenção e 

fornecimento de água 

Empresa intermunicipal 

ou participada 
Águas de Lisboa e Vale do Tejo 

Parques e Jardins Gestão direta - 

Obras Públicas Gestão direta - 

3.2.2. Porto 

O Porto é a segunda maior cidade do país, com uma população total de 237.591 habitantes (Portal dos 

Censos, 2017) e uma área de cerca de 41,4 km2. A reforma administrativa levada a cabo em 2013, em 

consequência das eleições autarquias do mesmo ano, levaram a uma reformulação das freguesias do 

concelho, sendo hoje em dia, composto por 7 freguesias sendo que 3 delas, na verdade, são resultado 

de “uniões” de freguesias que foram levadas a cabo (Portal da Câmara Municipal do Porto, 2017).  

Do modelo de gestão da Câmara Municipal do Porto (CMPO) faz parte um conjunto de empresas 

municipais, que são detidas a 100% pelo município. São elas: 

 Domus Social, E.M. – Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto 

 GOP – Gestão de Obras Públicas, E.M. 

 Águas do Porto, E.M. 

 Porto Lazer, E.M. 

Além destas empresas, a CMP detém participação nas seguintes entidades, de acordo com o relatório 

de gestão disponibilizado na página da CMP: 

 APOR – Agência para a Modernização do Porto, S.A.; 

                                                      
2 A partir de 1 de janeiro de 2017 a gestão passou a ser uma empresa municipal. 
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 MAP - Mercado Abastecedor do Porto, S.A.; 

 Adeporto – Agência de Energia do Porto; 

 Porto Vivo, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana; 

 SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense, S.A.; 

No ramo da privatização, o município do Porto estudou a possibilidade de concessionar a privados 

certos serviços, como por exemplo, o estacionamento público na cidade da Porto. Após o estudo 

efetuado pela vereadora da mobilidade acerca do modelo a definir pela autarquia do Porto para gestão 

do estacionamento público no Porto, a CMP decidiu concessionar, no corrente ano, 2016, o 

estacionamento público na cidade do Porto à empresa EPorto, Estacionamentos Públicos do Porto,SA, 

formado pelo consórcio Empark, Resopre e Dornier, que venceu o concurso público lançado pela 

autarquia para a gestão, exploração, manutenção e fiscalização dos lugares de estacionamento 

públicos na via pública. O contrato assinado pelas duas entidades foi por um prazo de 12 anos, ao 

longo dos quais a EPorto, deverá cumprir todos os regulamentos e documentos aplicáveis (Portal da 

Câmara Municipal do Porto, 2016).  

Atualmente a recolha de resíduos sólidos e limpeza pública na cidade do Porto está cedida, em parte, 

a duas concessionárias. São elas a Suma – Serviços Urbanos e Meio Ambiente S.A. e a Invicta 

Ambiente, que efetuaram a varredura, a recolha de indiferenciados e de reciclados em 50% da cidade, 

sendo que a restante malha urbana é operada pela autarquia (Portal da Câmara Municipal do Porto, 

2016). No entanto, encontra-se em preparação a constituição de uma nova empresa pública destinada 

exclusivamente ao ambiente e à gestão de resíduos e limpeza urbana que vai operar em toda a cidade. 

No novo modelo, a prestação do serviço de varredura e recolha de lixo indiferenciado será entregue a 

privados na totalidade enquanto a recolha de recicláveis em toda a cidade fica ao cargo da autarquia 

(Portal da Câmara Municipal do Porto, 2016). 

A empresa STCP – Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A., é a empresa que gere a rede 

de transporte público rodoviário na cidade do Porto. Até então STCP tem sido de gestão privada, mas 

desde 1 de janeiro de 2017 a sua gestão será entregue aos municípios da área metropolitana do Porto, 

presidiada pelo município do Porto (Portal de Notícias da Câmara Municipal do Porto, 2017). 

Em suma, os modelos de gestão adotados pelo Porto são os apresentados na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Quadro matriz dos modelos de gestão adotados no município do Porto. 

Atividades e trabalhos Modelo de gestão 
Prestadores do serviço 

Empresa 

Atividades Culturais Empresa Municipal 
Porto Lazer – Prestação do serviço público das atividades culturais e 

desportivas. Gestão de equipamentos. 

Estacionamento Público Privado Eporto - Gestão do estacionamento público. 

Habitação Social Empresa Municipal 
Domus social – Promoção e gestão da habitação social. Manutenção de 

edifícios, equipamentos e infraestruturas municipais. 

Reabilitação Urbana 

Empresa 

intermunicipal ou 

participada 

Porto Vivo, SRU - Promover a reabilitação urbana. 

Cemitérios Gestão direta - 

Resíduos Sólidos 

Urbanos 

Gestão direta e 

privada 
Suma / Invicta Ambiente 

Limpeza urbana 
Gestão direta e 

privada 
Suma / Invicta Ambiente 

Gestão e manutenção de 

infraestruturas 
Empresa Municipal Domus social 

Transporte Público3 Empresa Municipal STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. 

Gestão, manutenção e 

fornecimento de água 
Empresa Municipal Águas do Porto - Gestão de todo o ciclo urbano de água. 

Parques e Jardins Gestão direta - 

Obras Públicas Empresa Municipal GOP - Gestão de obras públicas 

 

3.2.3. Braga 

O município de Braga apresenta uma área de 183,4 km2 (Portal Autárquico, 2017) e tem cerca de 

181.494 habitantes (Portal dos Censos, 2017). É composto por cerca de 37 freguesias. 

A Câmara Municipal de Braga (CMB), tal como outros municípios portugueses, definiu como prática a 

criação de empresas municipais e a participação em outras empresas que permitam uma melhor gestão 

dos seus ativos, além da concessão de um serviço como é o caso do estacionamento na via pública. 

No que toca ao estacionamento na via pública, a gestão e exploração de lugares de estacionamento 

na via pública, subterrâneo e de superfície, na cidade de Braga está concessionada à empresa ESSE 

– Estacionamento à superfície e subterrâneo, S.A., que ganhou a concessão deste serviço em 2013 e 

irá explorar o serviço por um período de 15 anos.  

Em relação às empresas municipais, existe no município de Braga um conjunto de cinco empresas 

municipais: 

 AGERE – Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga, E.M.; 

 BRAGAHABITAT – Empresa Municipal de Habitação de Braga, E.M.; 

                                                      
3 Novo modelo de gestão dos transportes públicos entrará em vigor em 2017, passando a gestão a ser directa e 
da competência da área metropolitana do Porto. 
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 INVESTBRAGA – Agência para a Dinamização Económica, E.M.; 

 TUB – Transportes Urbanos de Braga, E.M.; 

 Teatro Circo de Braga, S.A. 

E o município de Braga tem participação em duas empresas: 

 BRAVAL – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.; 

 MARB – Mercado Abastecedor de Região de Braga, S.A. 

A SGEB – Sociedade Gestora de Equipamentos de Braga SA, que tinha como objetivo a Criação, 

construção, desenvolvimento, financiamento, instalação, requalificação, apetrechamento, manutenção 

e conservação de equipamentos desportivos e de lazer e infraestruturas municipais, encontra-se em 

processo de liquidação e extinção pelo que não será referida na tabela seguinte e a gestão e 

manutenção de infraestruturas será considera como sendo gestão direta do município. 

A Tabela 15 complementa a informação dos modelos de gestão estipulados pela autarquia. 

Tabela 15 - Quadro matriz dos modelos de gestão adotados pela autarquia de Braga. 

Atividades e trabalhos Modelo de gestão 

Prestadores do serviço 

Empresa 

Atividades Culturais Empresa Municipal 

Teatro Circo de Braga - Gestão e promoção do equipamento e a 

prestação de serviços nas áreas de produção e programação 

artística e cultural. 

Estacionamento Público Privado ESSE – Estacionamento à Superfície e Subterrâneo, SA 

Habitação Social Empresa Municipal 

BRAGAHABITAT – Promoção e gestão da habitação social e 

manutenção e conservação de todo o parque habitacional social 

e património à sua responsabilidade. 

Reabilitação Urbana Gestão direta - 

Cemitérios Gestão direta - 

Resíduos Sólidos Urbanos 
Empresa intermunicipal ou 

participada 

BRAVAL - Gestão de todo o processo de recolha e tratamento de 

resíduos. No caso de Braga, é representado nesta sociedade 

pela empresa municipal Agere. 

Limpeza urbana Empresa Municipal 
AGERE - Exploração da atividade de abastecimento público de 

águas, saneamento e higiene e limpeza do município. 

Gestão e manutenção de 

infraestruturas 
Gestão direta - 

Transporte Público Empresa Municipal TUB - Prestação do serviço de transporte urbano. 

Gestão, manutenção e 

fornecimento de água 
Empresa Municipal AGERE 

Parques e Jardins Gestão direta - 

Obras Públicas Gestão direta - 
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3.2.4. Coimbra 

A Câmara Municipal de Coimbra (CMC) tem uma população total de 143.396 habitantes e uma área de 

319,4 km2 (Portal Autárquico, 2014). A partir de 2013, com a aprovação da lei que reorganizou 

administrativamente o território das freguesias, o município de Coimbra passou a contar com 18 

freguesias (Portal da Câmara Municipal de Coimbra, 2017). 

Apresenta um vasto campo de áreas de intervenção, de onde podemos destacar a área cultural, social, 

do urbanismo, do ambiente e do desporto, por exemplo. Das políticas estabelecidas pela CMC, faz 

parte os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) e o seguinte conjunto 

de empresas municipais, intermunicipais e participadas: 

 A.C., Águas de Coimbra, E.M.; 

 Coimbra IParque - Parque de Inovação em Ciência em Tecnologia, Saúde, E.M., S.A.; 

 PRODESO - Ensino Profissional, Lda; 

 ODABARCA - Animação Turística do Mondego, S.A.; 

 ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, S.A.; 

 MAC - Mercado Abastecedor de Coimbra, S.A.; 

 METRO-MONDEGO, S.A.; 

 Associação Tecnopolo Coimbra; 

 WRC - WEB para a Região Centro, Agência de Desenvolvimento Regional, E.I.M., S.A.; 

 Agência Promoção da Baixa de Coimbra; 

 COIMBRA VIVA, SRU - Sociedade Reabilitação Urbana, S.A.; 

 Águas do Mondego, S.A.; 

Em suma, as políticas do município ao nível da gestão são apresentadas na Tabela 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.odabarca.com/
http://www.ersuc.pt/
http://www.simab.pt/mac/
http://www.metromondego.pt/
http://www.baixadecoimbra.com/
http://www.coimbravivasru.pt/
http://www.adp.pt/
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Tabela 16 - Quadro matriz dos modelos de gestão adotados em Coimbra. 

Atividades e trabalhos Modelo de gestão 
Prestadores do serviço 

Empresa 

Atividades Culturais Gestão direta - 

Estacionamento Público Serviço Municipalizado  SMTUC 

Habitação Social Gestão direta   

Reabilitação Urbana 
Empresa intermunicipal ou 

participada 
COIMBRA VIVA, SRU - Promoção da reabilitação urbana. 

Cemitérios Gestão privada 
Ambinecro Coimbra – Crematórios, SA : Concessão da conceção, 

construção e exploração do complexo funerário municipal 

Resíduos Sólidos 

Urbanos 

Gestão direta e Empresa 

intermunicipal ou participada 

ERSUC - Sistema multimunicipal de tratamento e valorização de 

resíduos sólidos urbanos. 

Limpeza urbana Gestão direta - 

Gestão e manutenção 

de infraestruturas 
Gestão direta - 

Transporte Público Serviço Municipalizado SMTUC 

Gestão, manutenção e 

fornecimento de água 
Empresa municipal 

Águas de Coimbra - Fornecimento de águas e drenagem de águas 

residuais. 

Parques e Jardins (Ver nota)4   

Obras Públicas Gestão direta - 

3.2.5. Amadora 

De acordo com o levantamento realizado pelos Centos em 2011, o município da Amadora tem uma 

população total de 175 136 habitantes e uma área de 23,78 km2 (Portal Autárquico, 2017). A cidade da 

Amadora apresenta o seguinte conjunto de participações: 

 SIMAS - Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e da Amadora; 

 SANEST – Saneamento da Costa do Estoril, S.A. 
 SIMTEJO – Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão; 

 VALORSUL – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, 

S.A.; 

 Escola Intercultural Profissões e Desporto Amadora, E.M. 

No sentido contrário a Câmara Municipal da Amadora (CMA) é responsável pela gestão da remoção 

dos resíduos urbanos produzidos no seu território e por encaminhar esses resíduos para as diferentes 

unidades de tratamento da Valorsul. Por sua vez, a limpeza urbana em todo o município foi delegada 

pelo município às várias freguesias em resultado de um processo de descentralização da autarquia. A 

limpeza urbana inclui varredura manual, varredura mecânica, varredura mista, lavagem de vias e outros 

espaços públicos, limpeza de sarjetas e de sumidouros, eliminação de ervas, etc. (Portal da Câmara 

Municipal da Amadora, 2016). A limpeza urbana das principais vias é da responsabilidade do município. 

O cemitério municipal é gerido pelo município através da Divisão de Serviços Urbanos, sendo que 

existem concessionários que através da inscrição na Câmara Municipal da Amadora/Divisão de 

                                                      
4 Não foi possível determinar o modelo de gestão. 
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Serviços Urbanos atuam na prestação de serviços de sepulturas, jazigos e ossários perpétuos (Portal 

da Câmara Municipal da Amadora, 2016). 

O estacionamento pago na via pública na cidade da Amadora está concessionado à empresa Parqa – 

Parques Estacionamento Amadora, S.A..  

A gestão dos parques e jardins urbanos e da habitação social é da responsabilidade do município. 

O serviço de transporte público na cidade da Amadora é prestado pela empresa privada Vimeca 

Transportes. 

Tal como outros municípios, também recorre à contratação pública para a prestação do mais diverso 

tipo de serviços. 

A Tabela 17 apresenta os vários modelos de gestão adotados. 

Tabela 17 - Quadro matriz dos modelos de gestão adotados pela autarquia da Amadora. 

Atividades e trabalhos Modelo de gestão 

Prestadores do 

serviço 

Empresa 

Atividades Culturais Gestão direta - 

Estacionamento Público Privado Parqa 

Habitação Social Gestão direta - 

Reabilitação Urbana Gestão direta - 

Cemitérios Gestão direta - 

Resíduos Sólidos Urbanos 
Gestão direta e Empresa intermunicipal ou 

participada 
Valorsul 

Limpeza urbana Gestão direta - 

Gestão e manutenção de infraestruturas Gestão direta - 

Transporte Público Privado Vimeca 

Gestão, manutenção e fornecimento de 

água Serviços Municipalizados SIMAS 

Parques e Jardins Gestão direta - 

Obras Públicas Gestão direta - 

3.2.6.  Vila Nova de Gaia 

Através da consulta dos censos 2011, foi possível estimar a população total do município de Gaia em 

cerca de 302.295 habitantes. A município tem uma área total de 168,46 km2 (Portal Autárquico, 2017). 

O município encontra-se dividido em 15 freguesias (Portal da Câmara Municipal de Gaia, 2017). 

A autarquia de Vila Nova de Gaia criou duas empresas municipais, são elas: 

 Empresa Municipal Águas e Parque Biológico de Gaia, E.E.M.,S.A.; 

 Gaiurb – Urbanismo e Habitação, E.M.; 
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O município de Gaia através do Departamento Municipal de Ambiente, que por sua vez está dividido 

na Divisão Municipal de Higiene Pública e Espaços Verdes e na Divisão Municipal do Ambiente e 

Educação Ambiental, é responsável, entre muitas funções, pela gestão da limpeza urbana e de espaços 

verdes, bem como da manutenção dos equipamentos e infraestruturas de âmbito municipal 

enquadradas no seu campo de ação. Seguindo a política da descentralização de competências dos 

municípios, o município de Gaia também delega competências tais como a realização de obras de 

manutenção e reparação de ruas, passeios e estradas municipais, bem como a manutenção de parques 

e jardins urbanos públicos, com exceção dos geridos pela empresa municipal Águas e Parque Biológico 

de Gaia (Portal das Freguesias, 2016). 

A empresa municipal Águas de Gaia é responsável, além da manutenção de parques e jardins e outros 

espaços verdes, pela criação de parques e jardins públicos, distribuição de água e tratamento de águas 

residuais, gestão da recolha e encaminhamento de resíduos sólidos urbanos, gestão da rede de águas 

residuais pluviais, limpeza e requalificação das ribeiras do concelho e pela colaboração na gestão e 

manutenção das zonas balneares (Portal das Águas de Gaia, 2016). Já a empresa SULDOURO, 

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, S.A., é uma empresa concessionada e é uma 

empresa multimunicipal que abrange os Concelhos de Vila Nova de Gaia e de Santa Maria Maior e o 

parceiro privado é a EGF – Empresa Geral do Fomento, SA. (DGAL, 2016). 

A Gaiurb é responsável pelo Urbanismo, Habitação Social e Reabilitação Urbana na cidade de Gaia. 

(Portal da Gaiurb, 2016). 

O estacionamento pago na via pública na cidade de Gaia é efetuado em regime de concessão pela 

empresa ParqueGil, detida pela Empark, que faz parte também do consórcio que detém a EPorto 

(Portal da Câmara Municipal de Gaia, 2016). 

O serviço de transporte de passageiros é prestado, tal como no caso do Porto, pela empresa STCP – 

Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. Como membro da Área Metropolitana do Porto, tal 

como o Porto, também Vila Nova de Gaia é um dos municípios que passara a gerir a os seus transportes 

num modelo de gestão partilhada com todos os membros da Área Metropolitana do Porto, com o 

município do Porto a presidir a empresa (Portal da Câmara Municipal de Gaia, 2017). 

A Tabela 18 apresentam-se os modelos de gestão adotados para cada um dos sistemas urbanos alvos 

do estudo. 

 

 

 

 

 



 

 

55 
 

Tabela 18 - Quadro matriz dos modelos de gestão adotados em Vila Nova de Gaia. 

Atividades e trabalhos Modelo de gestão 
Prestadores do serviço 

Empresa 

Atividades Culturais Gestão direta - 

Estacionamento Público Privado ParqueGil 

Habitação Social Empresa Municipal Gaiurb 

Reabilitação Urbana Empresa Municipal Gaiurb 

Cemitérios  (Ver nota)5   

Resíduos Sólidos Urbanos 
Empresa Municipal e Empresa 

Participada 

Empresa Municipal Águas de Gaia 

E  

SULDOURO – Valorização e Tratamento de 

Resíduos Sólidos 

Limpeza urbana Gestão direta - 

Gestão e manutenção de 

infraestruturas Gestão direta e privada Empresa Municipal Águas de Gaia 

Transporte Público Empresa Municipal STCP 

Gestão, manutenção e fornecimento 

de água Empresa municipal Empresa Municipal Águas de Gaia 

Parques e Jardins 
Gestão direta e empresa 

municipal Empresa Municipal Águas de Gaia 

Obras Públicas Gestão direta - 

3.2.7. Almada 

Almada estende-se por uma área com cerca de 71 km2 e tem uma população estimada, em pelos 

Censos 2011, de 174 030 habitantes (Portal da Câmara Municipal de Almada, 2016). Composta 

atualmente por um conjunto de 5 freguesias, 4 das quais resultam da união de várias freguesias em 

resultado das políticas de descentralização e reorganização administrativa do território das freguesias 

(Portal da Câmara Municipal de Almada, 2014). 

No que toca a modelos de gestão para a mobilidade urbana, a autarquia de Almada decidiu pela criação 

de uma empresa municipal intitulada ECALMA – Empresa Municipal de Estacionamento e Circulação 

de Almada, S.A., para a gestão e fiscalização do estacionamento público urbano e gestão de parques 

de estacionamento. 

O município decidiu municipalizar o serviço de água e saneamento urbano criando os Serviços 

Municipalizados de Águas e Saneamento de Almada.  

A gestão e manutenção de jardins e espaços verdes, a limpeza urbana e a gestão do parque 

habitacional social são realizadas de forma direta pelo município. A gestão dos cemitérios fica a cargo 

das freguesias contratante por delegação do município. 

A empresa AMARSUL, S.A., é a empresa detida em 49% pelos vários municípios da península de 

Setúbal. É responsável pela recolha seletiva de resíduos sólidos e pelo tratamento e valorização de 

                                                      
5 Não foi possível determinar o modelo de gestão adoptado para este sistema urbano. 
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resíduos sólidos urbanos. A Câmara Municipal de Almada efetua através dos seus serviços a recolha 

seletiva de papel e cartão de todos os serviços municipais bem como de todos os produtores do 

concelho que não têm serviço da AMARSUL, além da recolha de resíduos sólidos urbanas e respetivo 

encaminhamento para as centrais de tratamento da AMARSUL (Portal da Câmara Municipal de 

Almada, 2016).  

O transporte público de passageiros é efetuado pela TST – Transportes Sul do Tejo e pela empresa 

ECALMA que explora o transporte de passageiros Flexibus. 

Resume-se na Tabela 19 o conjunto de políticos de gestão adotados. 

Tabela 19 - Quadro matriz dos modelos de gestão adotados pela autarquia de Almada. 

Atividades e trabalhos Modelo de gestão 

Prestadores do 

serviço 

Empresa 

Atividades Culturais Gestão direta - 

Estacionamento Público Empresa Municipal ECALMA 

Habitação Social Gestão direta - 

Reabilitação Urbana Gestão direta - 

Cemitérios Gestão direta - 

Resíduos Sólidos Urbanos 
Gestão direta e Empresa intermunicipal ou 

participada 
AMARSUL 

Limpeza urbana Gestão direta - 

Gestão e manutenção de infraestruturas Gestão direta - 

Transporte Público Privado TST e ECALMA 

Gestão, manutenção e fornecimento de 

água 
Serviços Municipalizados - 

Parques e Jardins Gestão direta - 

Obras Públicas Gestão direta - 

3.2.8. Setúbal 

O concelho de Setúbal apresenta uma área total de 230,32 km2 (Portal Autárquico, 2017) e tem uma 

população, segundo os Censos 2011, de 121.185 habitantes. (Portal da Câmara Municipal de Setúbal, 

2016). Da lei da reorganização territorial administrativa das freguesias de 2013, passou o município de 

Setúbal a ser constituído por 5 freguesias (Portal da Câmara Municipal de Setúbal, 2017). 

O concelho de setúbal faz parte de uma empresa intermunicipal intitulado de C.D.R. – Cooperação e 

Desenvolvimento Regional, E.I.M., que tal como o nome indica, é uma empresa de desenvolvimento 

regional e de fazem parte as seguintes entidades locais: Barreiro, Moita, Palmela, Seixal, Sesimbra, 

Setúbal e AMRS – Associações dos Municípios da Região de Setúbal.  

A gestão e manutenção da rede de abastecimento de águas e saneamento de águas residuais urbanas 

estão concessionadas à empresa Águas do Sado, S.A. desde 1997 e por um período de 25 anos (Portal 

da Câmara Municipal de Setúbal, 2016). No entanto, a gestão da rede pública de drenagem de águas 

pluviais é exclusivamente da competência do município. 
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A gestão do estacionamento na via pública na cidade de Setúbal está a cargo da própria autarquia, e, 

igualmente a habitação social. 

Nas freguesias onde existam cemitérios, toda a gestão e conservação dos respetivos cemitérios fica à 

sua responsabilidade. Convém ainda referir que estes trabalhos podem ser realizados pelos próprios 

serviços das freguesias, sendo da responsabilidade da Câmara Municipal a fornecimento de todos os 

materiais necessários à realização dos trabalhos, ou com recurso a contratação de terceiros (Portal da 

União de Freguesias de Setúbal, 2016).  

Conclui-se que todos estes trabalhos são gestão direta através de serviços municipais.  

A gestão de jardins e parques é também de carácter municipal. A recolha de lixo é da competência da 

autarquia que depois encaminha para o centro de integrado de valorização e tratamento de resíduos 

sólidos da AMARSUL (Portal da Câmara Municipal de Almada, 2016). 

A Tabela 20 resume o conjunto de políticas da autarquia de Setúbal para o conjunto de sistemas 

urbanos definidos. 

Tabela 20 - Quadro matriz dos modelos de gestão adotados no município de Setúbal. 

Atividades e trabalhos Modelo de gestão 

Prestadores do 

serviço 

Empresa 

Atividades Culturais Gestão direta - 

Estacionamento Público Gestão direta - 

Habitação Social Gestão direta - 

Reabilitação Urbana Gestão direta - 

Cemitérios Gestão direta - 

Resíduos Sólidos Urbanos 
Gestão direta e Empresa intermunicipal ou 

participada AMARSUL 

Limpeza urbana Gestão direta - 

Gestão e manutenção de infraestruturas Gestão direta - 

Transporte Público Privado TST 

Gestão, manutenção e fornecimento de 

água Privado Águas do Sado 

Parques e Jardins Gestão direta - 

Obras Públicas Gestão direta - 

3.2.9. Funchal 

A cidade do Funchal é a maior cidade da ilha da Madeira e estende-se por uma área de 76,15 Km2, 

distribuída por 10 freguesias, com um total de habitantes, com base nos Censos 2011, de 111 892 

habitantes (Portal da Câmara Municipal do Funchal, 2016). 

A empresa municipal, FrenteMar Funchal. E.M., detida a 100% pela Câmara Municipal do Funchal, é 

responsável pela gestão e exploração de espaços públicos (complexos balneares, praias, jardins e 
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passeio público marítimo) e do estacionamento público em toda a cidade do Funchal (Portal da Frente 

Mar, 2016). 

A empresa Sociohabitafunchal, E.M., é uma empresa municipal da habitação constituída para realizar 

a promoção, gestão, construção e manutenção do parque habitacional social no município do Funchal 

(Portal da Câmara Municipal do Funchal, 2016). 

A empresa pública Horários do Funchal – Transportes Públicos, S.A. detém a concessão do serviço de 

transporte público urbano coletivo no município do Funchal (Portal da Câmara Municipal do Funchal, 

2016). 

A gestão dos cemitérios municipais, de jardins e parques é realizada pelo próprio município. 

A gestão, manutenção e fornecimento de água potável em baixa é de gestão direta enquanto que “em 

alta” está ao cargo da empresa pública Águas e resíduos da Madeira, S.A. Já a gestão e tratamento de 

águas residuais e pluviais também é de gestão direta através dos serviços municipais. 

A sociedade anónima, denominada Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A., é responsável pela 

produção, transporte e distribuição de energia elétrica na Região Autónoma da Madeira.  

A Tabela 21 sintetiza o conjunto de políticas de gestão da autarquia do Funchal. 

Tabela 21 - Quadro matriz dos modelos de gestão adotados pela autarquia do Funchal. 

Atividades e trabalhos Modelo de gestão 

Prestadores do serviço 

Empresa 
Autarquia (ou através das 

freguesias) 

Atividades Culturais Gestão direta - Sim 

Estacionamento Público Empresa municipal FrenteMar - 

Habitação Social Empresa municipal Sociohabitafunchal - 

Reabilitação Urbana Gestão direta - Sim 

Cemitérios Gestão direta - Sim 

Resíduos Sólidos Urbanos Gestão direta - Sim 

Limpeza urbana Gestão direta - Sim 

Gestão e manutenção de 

infraestruturas Gestão direta - Sim 

Transporte Público Privado Horários do Funchal - 

Gestão, manutenção e 

fornecimento de água 

Gestão direta (em baixa), Empresa 

pública (em alta) 

Águas e resíduos da 

Madeira Sim 

Parques e Jardins Gestão direta - - 

Obras Públicas Gestão direta - Sim 

3.3. Conclusões do capítulo 

Com base na Tabela 22 apresentada de seguida, é possível visualizar o vário leque de políticas de 

gestão e decisões adotadas pelos vários municípios que são alvos deste estudo. Foi criado um 

“benchmarking” comparativo entre os vários municípios e as políticas adotadas.
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Tabela 22 - Políticas de decisão e gestão adotadas nos vários municípios 

 
 
 

Lisboa Porto Braga Amadora Coimbra Almada Gaia Setúbal Funchal 

Nome: Câmara 
Municipal de Lisboa 
Tipo de 
organismo: 

Organismo de 
administração 
pública direta 

Nome: Câmara 
Municipal do Porto 
Tipo de 
organismo: 

Organismo de 
administração 
pública direta 

Nome: Câmara 
Municipal do Braga 
Tipo de 
organismo: 

Organismo de 
administração 
pública direta 

Nome: Câmara 
Municipal da Amadora 
Tipo de organismo: 
Organismo de 
administração pública 
direta 

Nome: Câmara 
Municipal do 
Coimbra 
Tipo de 
organismo: 
Organismo de 
administração 
pública direta 

Nome: Câmara 
Municipal de 
Almada 
Tipo de 
organismo: 
Organismo de 
administração 
pública direta 

Nome: Câmara 
Municipal de Gaia 
Tipo de 
organismo: 

Organismo de 
administração 
pública direta 

Nome: Câmara 
Municipal do 
Setúbal 
Tipo de 
organismo: 
Organismo de 
administração 
pública direta 

Nome: Câmara 
Municipal do 
Funchal 
Tipo de 
organismo: 
Organismo de 
administração 
pública direta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Políticas 
de 

decisão 
e 

gestão 

 
Gestão direta 

(Serviços Municipais) 

 
Cemitérios 
Gestão dos 

cemitérios públicos 
 

Resíduos Sólidos 
Urbanos 

Recolha e 
transporte de 

resíduos 
indiferenciados (lixo 

comum) e de 
resíduos recicláveis 

 
Manutenção e 

limpeza de 
espaços públicos6 

 
Gestão e 

manutenção de 
equipamentos e 
infraestruturas6 

 

 
Limpeza urbana 

Serviço de 
varredura e recolha 

de resíduos 
indiferenciados em 

50% da cidade 
Limpeza pública 

 
Cemitérios 

Gestão dos 
cemitérios públicos 

 
Parques e jardins 

Gestão de parques 
e jardins 

 
Recolha de 

resíduos sólidos 
urbanos 

 

 
Parques e jardins 

Gestão de parques 
e jardins 

Cemitérios 
Gestão dos 

cemitérios públicos 
 

Reabilitação 
Urbana 

 
Obras Públicas 

 
Gestão e 

manutenção de 
equipamentos e 
infraestruturas 

Resíduos Sólidos 
Urbanos 

Gestão e remoção 
dos resíduos urbanos 

Limpeza urbana7 
Cemitérios 

Gestão de cemitérios 
Parques e jardins 

Gestão de parques e 
jardins 

Habitação Social 
Atividades Culturais 

Obras Públicas 
Gestão e 

manutenção de 
infraestruturas 

Reabilitação Urbana 

 

Resíduos sólidos 
urbanos 

Gestão de 
resíduos urbanos. 

Recolha de 
resíduos urbanos 
Limpeza urbana 

Parques e jardins 

Gestão de parques 
e jardins 

Habitação social 
Atividades 
culturais 
Gestão e 

manutenção de 
infraestruturas 

Parques e jardins 

Gestão e 
manutenção de 

jardins e espaços 
verdes 

Cemitérios 
Gestão de 
cemitérios8 

Resíduos Sólidos 
Urbanos 

Recolha seletiva de 
papel e cartão dos 
serviços municipais 

e de todos os 
produtores do 

concelho que não 
são abrangidos 
pela AMARSUL. 

Recolha de 
resíduos sólidos 

urbanos 
Habitação Social 

Gestão e 
manutenção do 

parque 
habitacional social 
Obras Públicas 

Atividades 
culturais 
Gestão e 

manutenção de 
infraestruturas 

Reabilitação 
urbana 

Limpeza urbana 

Limpeza urbana 

Gestão da limpeza 
urbana e de 

espaços verdes 
Jardins e parques 

Manutenção de 
equipamentos e 

infraestruturas de 
jardins e espaços 

verdes 
Manutenção 

pública 
Manutenção e 

reparação de ruas, 
passeios, e 
estradas e a 

manutenção dos 
parques e jardins 

públicos, exceto os 
geridos pela 

Empresa Municipal 
Águas e Parque 
Biológico, S.A.9 

Atividades 
culturais 

Obras públicas 
 

Estacionamento 
público 

Gestão do 
estacionamento na 

via pública 
Manutenção e 

Limpeza urbana 
Manutenção, 

conservação e 
limpeza de 

infraestruturas 
(sinalização vertical 

não iluminada, 
placas toponímicas, 

calçada, edifícios 
municipais) 9 acima 

Cemitérios 
Gestão de 

cemitérios9 acima 
Parques e jardins 

Gestão e 
manutenção de 

parques e jardins 
Habitação Social 

Gestão do parque 
habitacional 
Atividades 
culturais 

Recolha de 
resíduos sólidos 

urbanos 
Obras públicas 

Reabilitação 
urbana 

Gestão e 
manutenção de 
infraestruturas 

Cemitérios 
Gestão dos 
cemitérios 
municipais 

 
Limpeza urbana 

Gestão da limpeza 
dos espaços 

públicos 
 

Resíduos sólidos 
urbanos 

Assegurar a recolha 
e transporte dos 
resíduos sólidos 

 
Parques e jardins 
Gestão de parques 

e jardins 
 

Atividades 
Culturais 

 
Reabilitação 

urbana 
Obras públicas 

 
Gestão, 

manutenção e 
fornecimento de 

água 
 

Gestão e 
manutenção de 

infraestruturas (em 
baixa) 

 
 

Empresas municipais 

Função Função Função Função Função Função Função Função Função 

 
Atividades 
culturais 

Gestão e 
programação de 

Atividades 
Culturais 

Gestão e promoção 
de eventos 

culturais. Entidade 

Atividades 
Culturais 

Gestão e promoção 
de atividades e 

Formação 
profissional 

Exploração de 
atividades de 

interesse geral e de 

Gestão e 
manutenção da 
rede de águas 

Fornecimento de 
águas e drenagem 

Estacionamento 
público 
Gestão e 

fiscalização o 
estacionamento de 

Parques e jardins 
Responsável pela 
manutenção de 

parques e jardins e 

- 

Habitação social 
Promoção, 

construção, gestão 
e manutenção 

                                                      
6 Competências das freguesias de Lisboa por delegação do município, de acordo com as políticas de descentralização de competências administrativas para as freguesias. 
7 Competências das freguesias da Amadora por delegação do município, de acordo com as políticas de descentralização de competências administrativas para as freguesias. 
 
8 Gestão fica a cargo da freguesia contraente por delegação do município. 
9 Competências das freguesias de por delegação do município, de acordo com as políticas de descentralização de competências administrativas para as freguesias. 
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eventos culturais na 
cidade, com 

objetivo de garantir 
uma oferta cultural 

diversificada e 
alargada. 

gestora de 
equipamentos 

públicos. 

equipamentos 
culturais 

atividades de 
formação profissional 

de águas residuais, 
bem como 

restantes serviços 
associados 

rua e de parques 
de estacionamento 

outros espaços 
verdes. 

social do parque 
habitacional. 

 
Estacionamento 

público 

Gestão, exploração 
e manutenção do 
estacionamento 

público 

Obras públicas 

Gestão de obras 
públicas no 

município do Porto 

Gestão e 
manutenção da 
rede de águas 

Gestão do ciclo de 
água, gestão de 

resíduos e limpeza 
pública 

- - - 

Habitação Social e 
reabilitação 

urbana 

Gestão do parque 
habitacional social 

e da reabilitam 
urbana na cidade. 

- 
 

Estacionamentos 
públicos 

Habitação social 
Gestão e promoção 

do arrendamento 
social na cidade de 

Lisboa 

Habitação social 
Gestão, promoção 
e manutenção do 

mercado 
habitacional social 
na cidade do Porto. 

Habitação social 
Gestão e promoção 

do arrendamento 
social na cidade de 

Braga 

- - - 

Gestão e 
manutenção da 
rede de águas 
Distribuição de 

água e tratamento 
de águas residuais.  

 
Gestão da recolha 

e 
encaminhamento 

dos resíduos 
sólidos urbanos 

 
 Limpeza e 

requalificação das 
ribeiras 

 

- - 

 
Reabilitação 

Urbana 

Promover a 
reabilitação social e 

a interação entre 
entidades públicas 
e privadas neste 

campo. Valorização 
da reabilitação 

urbana no contexto 
socioeconómico e 

social. 

Gestão e 
manutenção da 
rede de águas 

Entidade gestora 
do ciclo urbana de 

água 

Transporte público 

Prestação do 
serviço de 

transporte público. 

- - - 
Transportes 

públicos 
- - 

 
Transporte 
público10 

 
Transportes 
públicos10 

 
Desenvolvimento 

económico 
Promoção do 
investimento 
nacional e 

internacional e 
angariação de 

empreendedores 
para o 

desenvolvimento 
económico local 

- - - - - - 

Função Função Função Função Função Função Função Função Função 

 
Empresas participadas e 

intermunicipais 

 
Resíduos Sólidos 

Urbanos 

Empresa 
intermunicipal. 

 
Reabilitação 

urbana 

Promoção e 
reabilitação do 

Resíduos Sólidos 
Urbanos 
Empresa 

intermunicipal. 

Gestão e exploração 
do sistema de 

saneamento da 
Costa do Estoril 

 

Resíduos Sólidos 
Urbanos 
Empresa 

intermunicipal. 
Sistema 

Resíduos Sólidos 
Urbanos 

Recolha seletiva de 
resíduos sólidos e 

tratamento e 

Resíduos Sólidos 
Urbanos 
Empresa 

intermunicipal. 
Sistema 

Resíduos Sólidos 
Urbanos 
Empresa 

intermunicipal. 
Gestão e 

- 

                                                      
10 Desde 1 de Janeiro de 2017 passou a ser da gestão da CML e da AMP, respetivamente. 
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Gestão e 
tratamento de 

resíduos sólidos 
urbanos produzidos 
na região de Lisboa 

património 
urbanístico da zona 

crítica de 
recuperação e 

conservação da 
cidade do Porto 

Gestão e tratamento 
de resíduos 

multimunicipal de 
tratamento e 

valorização de 
resíduos sólidos 

valorização de 
resíduos sólidos 

urbanos. 

multimunicipal de 
tratamento e 

valorização de 
resíduos sólidos 

tratamento de 
resíduos sólidos 

urbanos produzidos 
na região de Lisboa 

 
Gestão e 

manutenção da 
rede de águas 

Empresa 
intermunicipal. 

Gestão e 
abastecimento de 

águas e do 
saneamento 

multimunicipal 

- 
 
- 

Recolha e 
tratamento do 

sistema de 
saneamento do Tejo 

e Trancão 
 

Reabilitação 
urbana 

Promoção e 
reabilitação urbana 
do centro histórico 

da cidade de 
Coimbra 

- - - - 

- - - 

Resíduos Sólidos 
Urbanos 

Empresa 
intermunicipal. Gestão 

e tratamento de 
resíduos sólidos 

urbanos produzidos 
na região de Lisboa 

- - - - - 

Serviços municipalizados - - - 

 
Serviços 

Intermunicipalizados 
de Água e 

Saneamento 

Transporte 
público 

Prestação do 
serviço de 

transporte público 
urbano e de 

estacionamento 
público 

Serviços 
Municipalizados 

de Águas e 
Saneamento de 

Almada 

- - - 

 
 

Privatização 
(Contratação/Concessão) 

de serviços 

 
- 

Estacionamento 
público 

Gestão, exploração 
e manutenção do 
estacionamento 

público 
 

Estacionamento 
público 

Gestão, exploração 
e manutenção do 
estacionamento 

público 

 
 
 
 

Transporte público 
 

Cemitérios 

Gestão do 
cemitério municipal 

 

 
 

Transporte 
público 

 

Estacionamento 
público 

Planeamento, 
construção, gestão 

e exploração de 
parques de 

estacionamentos e 
estacionamento 

pago na via pública. 

Gestão e 
manutenção da 
rede de águas 

Gestão e 
manutenção da 

rede de 
abastecimento e 
saneamento de 
águas residuais 

urbanas 

 
 

Transporte público 
Empresa de 

transporte urbano. 

- 

Limpeza urbana 

Prestação do 
serviço de 

varredura, recolha 
de indiferenciados 
e de reciclados em 

50% da cidade 

- 

Estacionamento 
público 

Gestão do 
estacionamento pago 

na via pública. 

- - - 

 
 

Transporte 
público 

 
Gestão, 

manutenção e 
fornecimento de 
água (em alta) 
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As figuras 16-24 permitem quantificar graficamente as escolhas de cada modelo de gestão para cada 

um dos municípios aqui estudados. 

 

Figura 16 - Quantificação dos modelos de gestão para o município de Lisboa 

 

 

Figura 17 - Quantificação dos modelos de gestão para o município do Porto 
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Figura 18 - Quantificação dos modelos de gestão para o município de Braga 

 

 

Figura 19 - Quantificação dos modelos de gestão para o município de Coimbra 
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Nota: Não foi possível determinar o modelo de gestão dos parques e jardins
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Figura 20 - Quantificação dos modelos de gestão para o município da Amadora 

 

 

Figura 21 - Quantificação dos modelos de gestão para o município de Vila Nova de Gaia 
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Nota: Não foi possível determinar o modelo de gestão dos cemitérios



 

 

65 
 

 

Figura 22 - Quantificação dos modelos de gestão para o município de Almada 

 

 

Figura 23 - Quantificação dos modelos de gestão para o município de Setúbal 
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Figura 24 - Quantificação dos modelos de gestão para o município do Funchal 

 

No que toca a gestão direta, podemos ver que a maior parte dos municípios contínua a preferir este 

método de gestão, mantendo para si grande parte dos vários sistemas urbanos, como mostra a Tabela 

23. De destacar, que os casos do estacionamento público, transporte público e fornecimento de água 

são os casos onde menos os municípios optam pelo modelo de gestão direta preferindo em prol de 

outros modelos de gestão. 

Tabela 23 - Resumo das escolhas pelo modelo de gestão direta. 

Gestão direta 

Áreas Lisboa Porto Braga Amadora Coimbra Almada Gaia Setúbal Funchal Total 

Atividades Culturais       X X X X X X 6 

Estacionamento Público               X   1 

Habitação Social       X X X   X   4 

Reabilitação Urbana     X X   X   X X 5 

Cemitérios X X X X  X   X X 7 

Resíduos Sólidos Urbanos X X     X X   X X 6 

Limpeza urbana X X   X X X X X X 8 

Gestão e manutenção de infraestruturas X   X X X X  X X X 8 

Transporte Público                0 

Gestão, manutenção e fornecimento de água                 X 1 

Parques e Jardins X X X X   X  X X X 8 

Obras Públicas X   X X X X X X X 8 

Total 6 4 5 8 6 9 5 10 9 
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De uma análise mais generalizada podemos concluir que muitos dos municípios cada vez menos optam 

pela criação de empresas públicas para a prestação dos mais diversos serviços. A exceção são os 

municípios de maior dimensão, como é o caso de Lisboa, Porto e Braga, que apresentam um número 

considerável de empresas municipais. No entanto, temos o caso de Lisboa que já liquidou no passado 

empresas públicas como a EPUL – Empresa Pública de Urbanismo de Lisboa. Em relação à opção 

pela utilização de empresas municipais, como mostra a Tabela 24, a gestão incide primordialmente 

sobre área da habitação social, onde cinco dos municípios estudados fazem a sua gestão através de 

empresas municipais, e na área de gestão, manutenção e fornecimento de água e transporte público, 

onde quatro municípios optam por esse modelo de gestão. É o caso dos municípios de Lisboa, Porto, 

Braga, Gaia e Funchal que optaram pela criação de empresas municipais para gestão do parque 

habitacional social face aos municípios de Almada, Setúbal, Amadora e Coimbra que optaram por 

manter nos municípios essa mesma gestão. No caso de GAIA convém referir que apesar de no quadro 

estarem assinalados 6 pontos, só existem 3 empresas municipais. 

Tabela 24 - Resumo das escolhas por empresas municipais. 

Empresas municipais 

Áreas Lisboa Porto Braga Amadora Coimbra Almada Gaia Setúbal Funchal Total 

Atividades Culturais X X X             3 

Estacionamento Público X         X     X 3 

Habitação Social X X X       X   X 5 

Reabilitação Urbana X           X     2 

Cemitérios                   0 

Resíduos Sólidos Urbanos             X     1 

Limpeza urbana     X             1 

Gestão e manutenção de infraestruturas   X               1 

Transporte Público  X  X X        X     4 

Gestão, manutenção e fornecimento de água   X X   X   X   X  5 

Parques e Jardins             X     1 

Obras Públicas   X               1 

Total 5 5 4 0 1 1 3 0 3 

 

No que toca a empresas participadas e intermunicipais, como mostra a Tabela 25, podemos ver que 

também todos os municípios utilizam esse modelo de gestão, mesmo que pouco, com exceção do 

município do Funchal. Podemos observar que a área mais incidente desta política de gestão é na área 

dos resíduos sólidos urbanos. 
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Tabela 25 - Resumo do conjunto de empresas participadas ou intermunicipais. 

Empresas intermunicipais ou participadas 

Áreas Lisboa Porto Braga Amadora Coimbra Almada Gaia Setúbal Funchal Total 

Atividades Culturais                   0 

Estacionamento Público                   0 

Habitação Social                   0 

Reabilitação Urbana   X     X         2 

Cemitérios                   0 

Resíduos Sólidos Urbanos X   X X X X X  X   7 

Limpeza urbana                   0 

Gestão e manutenção de infraestruturas                   0 

Transporte Público                   0 

Gestão, manutenção e fornecimento de água X                 1 

Parques e Jardins                   0 

Obras Públicas                   0 

Total 2 1 1 1 2 1 1 1 0 

 

 

Por outro lado, como mostra a Tabela 26, os municípios optam pouco pelos serviços municipalizados, 

sendo que as cidades da Amadora, Coimbra e Almada são os únicos exemplos de localidades onde 

isso acontece. 

Tabela 26 - Resumo do conjunto de serviços municipalizados. 

Serviços Municipalizados 

Áreas Lisboa Porto Braga Amadora Coimbra Almada Gaia Setúbal Funchal Total 

Atividades Culturais                   0 

Estacionamento Público          X         1 

Habitação Social                   0 

Reabilitação Urbana                   0 

Cemitérios                   0 

Resíduos Sólidos Urbanos                   0 

Limpeza urbana                   0 

Gestão e manutenção de infraestruturas                   0 

Transporte Público         X          1 

Gestão, manutenção e fornecimento de água       X   X       2 

Parques e Jardins                   0 

Obras Públicas                   0 

Total 0 0 0 1 2 1 0 0 0 

 

Por sua vez a contratação de privados para a prestação de serviços públicos contínua a ser um modelo 

de gestão adotado, principalmente nos campos de prestação do serviço público de transporte rodoviário 

urbano e da gestão, exploração e manutenção do estacionamento público como mostra Tabela 27. 
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Tabela 27 - Resumo do conjunto de opções pela gestão privada. 

Privado 

Áreas Lisboa Porto Braga Amadora Coimbra Almada Gaia Setúbal Funchal Total 

Atividades Culturais                   0 

Estacionamento Público   X X X           3 

Habitação Social                   0 

Reabilitação Urbana                   0 

Cemitérios          X         1 

Resíduos Sólidos Urbanos   X               1 

Limpeza urbana   X                1 

Gestão e manutenção de infraestruturas                   0 

Transporte Público       X   X   X X 4 

Gestão, manutenção e fornecimento de água               X   1 

Parques e Jardins                   0 

Obras Públicas                   0 

Total 0 3 1 2 1 1 0 2 1 

 

 

Outra conclusão que é possível tirar é que as autarquias optam pela não contratação de serviços como 

a do fornecimento de água ou a gestão do arrendamento social, podendo deixar a ideia de que por 

serem serviços críticos e sensíveis, preferem manter algum controlo dos serviços, seja através das 

empresas públicas ou das participadas. A grande parte das câmaras municipais contínua optar por 

manter em si serviços de limpeza urbana, manutenção de parques e jardins, manutenção de 

infraestruturas e gestão de cemitérios. As políticas de descentralização, como já foi referido 

anteriormente, fazem com que muitos destes serviços fossem “deslocados” para as competências das 

freguesias. Em relação ao estacionamento público é interessante constatar que apenas o município de 

Lisboa e do Funchal têm este serviço entregue a uma empresa pública, enquanto grande parte dos 

outros municípios decidem ou pela gestão direta do serviço ou pela contratação de privados para a 

prestação do serviço. 

Das autarquias estudadas, caracterizadas por ter em comum o facto de terem o número igual ou 

superior a 100.000 habitantes, destaca-se que os serviços de maior complexidade técnica são 

efetuados, regra geral, através dos modelos de gestão que não a gestão direta do município, mantendo 

para si apenas os serviços de menor complexidade e que requerem o menor número de pessoas e 

máquinas.  
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4. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS DE DESENVOLVIMENTO FUTUROS 

4.1. Conclusões e recomendações 

A Constituição da República Portuguesa contém os princípios de autonomia e da descentralização 

democrática presentes nas autarquias locais e o Decreto-Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, estabelece 

um conjunto de competências das autarquias e que constituem os principais fundamentos jurídicos que 

permitem às autarquias efetuar a gestão de infraestruturas públicas da responsabilidade dos municípios 

e dentro dos princípios da boa gestão da coisa pública decidir o conjunto de soluções, que possibilitem 

otimizar os processos e as necessidades de manutenção dos ativos públicos de forma mais eficiente e 

eficaz.  

Esta responsabilidade absorve uma enorme parte dos orçamentos destes organismos e tem uma 

dimensão considerável a nível nacional dada a existência de 207 municípios em Portugal Continental, 

19 na Região Autónoma dos Açores e 11 na Região Autónoma da Madeira. 

A situação financeira do nosso país, naturalmente com reflexo nas autarquias, tem implicado que o 

modelo tradicional de gestão pública tem vindo a evoluir no sentido de adotar técnicas e medidas do 

setor privado, com o objetivo de efetuar um conjunto de reformas, e que as práticas de gestão pública 

sejam próximas das práticas de gestão privada.  

No entanto, durante as pesquisas que efetuamos para realizar este estudo verificamos que este modelo 

tem levantado dúvidas e verificado que as ferramentas da gestão privada não têm tido os impactos 

desejados na administração pública local, pelo que outras formas de gestão de ativos nomeadamente 

as de manutenção têm vindo a ser utilizados. 

Esta dissertação procura identificar as formas de gestão referidas no que concerne à gestão das 

infraestruturas municipais e identifica o conjunto de modelos de gestão utilizados, num universo 

formado por municípios que têm em comum o facto de terem o número igual ou superior a 100.000 

habitantes. 

A análise efetuada permite verificar que existe uma enormidade de opções na gestão de infraestruturas 

públicas da responsabilidade dos municípios e um conjunto de soluções, de carácter público ou 

recorrendo ao auxílio do setor privado , sendo que em termos macro os serviços de maior complexidade 

técnica são efetuados, regra geral, através dos modelos de gestão que não a gestão direta do 

município, sendo os restantes e que requerem um menor número de pessoas e máquinas são, em 

regra geral, realizados diretamente pelos municípios. 

A maioria dos municípios prefere efetuar diretamente com meios próprios a manutenção da maioria 

dos seus vários sistemas urbanos, sendo que o estacionamento público, transporte público e 

fornecimento de água são os casos onde menos se aplica este modelo de gestão.  



 

 

71 
 

Os casos de Lisboa, Porto e Braga, mostra que essas autarquias optam por modelos de gestão, que 

não a gestão direta, para serviços como as atividades culturais; gestão, manutenção e exploração do 

estacionamento público e para a habitação social. 

Por outro lado, serviços como as obras públicas e reabilitação urbana continuam a ser mantidos na 

forma de gestão direta pelas autarquias, sendo que depois na fase de realização de projetos, os 

municípios optam pela contratação de privados para a elaboração e implementação dos respetivos 

projetos.  

Também serviços como a gestão de cemitérios, limpeza e manutenção urbana; gestão e manutenção 

de infraestruturas continuam, em grande número, sobre a tutela direta dos municípios.  

No entanto, as politicas de descentralização, que se encontram em vigor e em implementação, fazem 

deslocar alguns destes serviços, que até há pouco tempo encontravam-se ao abrigo dos municípios, 

para as autarquias. Serviços como a manutenção de infraestruturas, gestão de cemitérios, limpeza e 

manutenção urbana e de jardins públicos encontram-se, em muitas casos, de momento, a cargo das 

juntas de freguesias. Continuando assim, este tipo de serviço, a ser mantido a cargo das autarquias e 

respetivas juntas de freguesias.  

Ainda como conclusão desta dissertação, verificamos que cada vez menos os municípios optam pela 

criação de empresas públicas para a prestação dos mais diversos serviços.  

No entanto, certos municípios continuam a optar por este modelo de gestão. É o caso dos municípios 

de Lisboa, Porto, Braga e Gaia que apresentam um número considerável de empresas municipais. 

Contrariamente a esta corrente, temos municípios como os da Amadora, Coimbra, Almada, Setúbal e 

Funchal que optam pouco por esta opção. Sendo que nos casos das autarquias de Amadora e Setúbal 

não existem empresas municipais.  

Temos também o caso de Lisboa que já liquidou no passado empresas públicas como a EPUL – 

Empresa Pública de Urbanismo de Lisboa.  

As empresas municipais existentes atuam essencialmente na área da habitação social, onde cinco dos 

municípios estudados fazem a sua gestão através de empresas municipais. Atuam também na área de 

gestão, manutenção e fornecimento de água e transporte público, onde quatro municípios optam pela 

criação de empresas municipais para a realização da gestão do respetivo serviço público. É o caso dos 

municípios de Lisboa, Porto, Braga, Gaia e Funchal que optaram pela conceção de empresas 

municipais para gestão do parque habitacional social face aos municípios de Almada, Setúbal, Amadora 

e Coimbra que elegeram por manter nos municípios essa mesma gestão.  

A gestão, manutenção e exploração do transporte público é também um serviço onde se continua a 

optar pela criação ou recurso a empresas municipais, como é o caso dos municípios de Lisboa, Porto, 

Braga e Gaia. Apenas as cidades de Lisboa, Almada e Funchal continuam a optar por manter a 
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exploração, gestão e manutenção do estacionamento público a cargo de empresas municipais, 

contrariando assim, a corrente dos restantes municípios que preferem optar pela sua gestão direta ou 

então pela contratação de privados para a prestação do respetivo serviço de gestão, exploração e 

manutenção do estacionamento público. 

As empresas participadas e intermunicipais, com exceção do município do Funchal, são utilizadas por 

todos os municípios e atuam maioritariamente na área dos resíduos sólidos urbanos.  

À exceção deste serviço, nos casos estudados, apenas é utilizado este modelo de gestão em serviços 

como a reabilitação urbana, nos municípios do Porto e Coimbra; e, na gestão, manutenção e 

fornecimento de água, no caso de municípios de Lisboa. 

Por outro lado, a utilização de serviços municipalizados, é uma opção pouco aplicada sendo que as 

cidades da Amadora, Coimbra e Almada são os únicos exemplos onde isso acontece. No caso da 

cidade de Amadora e de Almada optam por este modelo para a gestão, manutenção e fornecimento de 

água. Já a cidade de Coimbra prefere este modelo para o serviço de transportes público. 

Este estudo revela ainda que, a contratação de privados para a prestação de serviços públicos contínua 

a ser um modelo de gestão adotado, principalmente nos campos de prestação do serviço público de 

transporte rodoviário urbano, nas cidades da Amadora, Almada, Setúbal e Funchal; e, na gestão, 

exploração e manutenção do estacionamento público nas cidades do Porto, Braga e Amadora. 

Outros serviços onde também é utilizado este modelo é na área dos resíduos sólidos urbanos, no 

município do Porto; e, na gestão, manutenção e fornecimento de água na cidade de Setúbal.  

Outra conclusão a que foi possível chegar é que serviços mais sensíveis e críticos como a habitação 

social e o fornecimento de água continuam a permanecer sobre a tutela dos municípios. Isto pode ser 

um indicador que os municípios preferem continuar a ter o controlo destes serviços como forma de 

garantir a satisfação dos utentes, seja através de serviços próprios ou de empresas municipais ou 

participadas.  

Tendo em consideração as principais observações e conclusões analisadas no presente trabalho, 

formulamos recomendações, primeiro para a manutenção e/ou renegociação do contrato e depois para 

cada parte do contrato.  

A otimização da gestão das infraestruturas é um problema que afeta muitos países e nos quais se 

procuram respostas para essa necessidade de forma a aumentar a procura sem que isso signifique um 

aumento dos custos e de forma a garantir uma gestão de ativos que seja mais eficiente, segura, mais 

confiável e ecológica.  

Sendo assim as principais medidas a implementar e desenvolver que pretendem dar resposta a estas 

necessidades são: 
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 introduzir novas tecnologias sobre a forma de sistemas de gestão de ativos; 

 maximizar a utilidade dos ativos; 

 garantir uma maior sustentabilidade das infraestruturas existentes e do próprio ambiente; 

 otimizar a manutenção dos ativos existentes e desenvolver novas técnicas que possam responder 

às deficiências existentes nestes processos; 

 garantir uma maior eficiência e eficácia dos municípios. 

Outra recomendação que se faz é que as estratégias seguidas pelos municípios devem garantir uma 

gestão dos seus ativos da forma mais eficaz, eficiente e de maneira a maximizar o retorno dos 

investimentos que foram feitos.  

Essa estratégia deve-se focar em três pilares fundamentais: aumentar a utilidade das infraestruturas 

existentes, reduzir os custos dos serviços prestados e aumentar o tempo de vida útil desses ativos. 

Em suma, veja-se que, apesar das diferentes autarquias aqui representadas assumirem vários níveis 

de gestão, na medida em que gozam de uma certa autonomia, há que ter em consideração que o poder 

local se integra institucional e politicamente no sistema politico nacional. 

4.2. Perspetivas de desenvolvimentos futuros 

Aproveitamos este ponto para deixar algumas sugestões e considerações acerca de futuros 

desenvolvimentos acerca do trabalho que foi realizado nesta dissertação: 

 relativamente ao levantamento que foi efetuado, realizar o mesmo levantamento e estudo para 

outro conjunto de municípios e/ou abranger um maior leque de municípios; 

 utilizar diferentes parâmetros de seleção, como por exemplo, a realização do levantamento com a 

utilização de um critério de seleção populacional inferior ao utilizado de forma a abranger 

municípios de menor densidade populacional, podendo assim perceber melhor o efeito e as 

decisões tomadas nesses municípios; 

 no caso de utilização dos mesmos municípios e critérios, tentar aprofundar para cada município a 

compreensão dos modelos de gestão utilizados e de todos os sistemas urbanos existentes;  

 realização de uma análise analítica e numérica dos custos e valores envolvidos nos modelos 

adotados; 

 comparação do modelo português com casos internacionais, tentando compreender se as políticas 

adotadas em Portugal seguem os modelos internacionais; 

 realizar um levantamento do panorama atual das PPP a nível municipal, utilizando como referência 

os serviços prestados pelas autarquias sobre PPP contratuais e institucionais em vigor; 

 aprofundar o tema da descentralização de competências do Estado para os municípios e analisar 

a sua influência económica e estrutural em cada município. 
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