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RESUMO 

 

É com grande satisfação pessoal que tenho constatado, ao longo do tempo, o 

crescente interesse sobre questões relacionadas com a problemática 

autárquica, as quais se mantendo na ordem do dia, assumem cada vez mais, 

importância, não só junto dos principais intervenientes na vida autárquica, 

como porquanto se encontram relacionados com o papel do poder local na 

construção da democracia. 

A presente investigação centra-se na problemática das Autarquias Regionais e 

Modelos de Financiamento, “O Caso de Angola”, e pretende analisar a 

problemática do poder local, uma vez prevista na Constituição da República de 

Angola. 
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This research focuses on the problem of Regional Municipalities and Financing 
Models, "The Case of Angola", and aims to analyze the problems of local 
government, as provided in the Angola Constitution Law. 
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CAPITULO - I: INTRODUÇÃO 

1.1. Objeto de investigação 

 

Com o objetivo de aprofundar os estudos (pesquisas) sobre o tema de dissertação, 

iniciamos o trabalho com o percurso pela história e pesquisa sobre as legislações em 

relação às Autarquias/o Poder Local e Modelos de Financiamento na Administração, 

num contexto internacional e local, tomando como pano de fundo as competências 

autárquicas. 

O Estado angolano como instituição soberana está comprometido a descentralizar os 

seus poderes para os níveis subnacionais com a criação de instituições de governo local, 

consideradas como atores imprescindíveis para garantir a paz e a reconciliação nacional 

que permitam alargar os consensos no longo caminho para a democratização do país. 

Findo o século XX, registam-se mudanças institucionais significativas na história 

política deste país Africano. 

Foram conjugados os esforços no quadro desta mudança, nomeadamente com o 

abandono dos princípios marxistas-leninistas em prol dos princípios democrático-

liberais, sendo um dos aspetos mais salientes a adoção de uma política de 

descentralização, entre outros mecanismos de saída, para assegurar a legitimidade das 

instituições políticas face às populações, para suavizar o centralismo político-

administrativo do Estado e garantir o desenvolvimento das comunidades infraestaduais. 

Apesar de o quadro constitucional angolano ter reconhecido formalmente desde 1992 os 

alicerces de uma governação democrática do Estado (Guedes, 2003, p.59; Feijó, 

2001,p.66; Pereira, 1997), respeitando na sua organização a existência de instituições 

locais democráticas e autónomas assentes em princípios como a «descentralização e a 

autonomia», o poder autónomo dos entes de governo subnacional não está ainda 

institucionalizado na prática. 

Em Portugal, por exemplo, desde a instauração da democracia, assistimos a um 

avolumar da produção legislativa com objetivos de conceder ás autarquias competência 

e atribuições, alargando assim, o seu leque de intervenções na vida social. 
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Atualmente assiste-se a uma mudança no papel do Poder Local, sendo que nunca, as 

Autarquias possuíram tantas competências a seu cargo. 

Em Angola o nosso ponto de partida é o presente, que é evidenciado pela Constituição 

da República de Angola, que neste domínio o Poder Local acolheu o essencial da Lei 

Constitucional de 1992. 

Para realizarmos esta investigação, tivemos em conta dois eixos: 1º A evolução das 

competências das autarquias regionais e modelos de financiamento a nível global, com 

especial ênfase a Portugal, tendo em conta a experiência em relação ao Poder Local, e 

2ºO caso de Angola, onde veremos as significantes alterações em relação ao Poder 

Local e Administração Pública (CRA-1992-2010). 

O papel do Poder Local e a sua forma de atuação são importantes para a concretização 

das politicas públicas. A existência de um poder local empreendedor, ativo e com 

protagonismo são características positivas e inovadoras, refletindo-se no tratamento 

dado a determinados problemas, sem ter que esperar longamente pela resolução do 

Poder Central (Ruivo; 200). 

Palavra Chave: Poder Local, Autarquias, Modelos de Financiamento e Regionalização. 
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1.2. Problemática da investigação 

Interrogação de partida1 

 

Hoje em dia, parece estar na moda falar de Poder Local, por conseguinte da 

Administração Local. Mas se repararmos, falamos sempre mais da parte financeira, sem 

se dar importância ao capital humano e se existem condições para serem criadas as 

autarquias. 

A CRA de 2010, prevê que a implementação das autarquias locais passa pelo principio 

do gradualismo. Logo foi no âmbito desta questão que constatamos a existência de um 

problema 

Por via de razões politicas, judiciais e materiais, foi definido que o surgimento das 

autarquias locais não deveria ocorrer simultaneamente em todo território nacional, 

admitindo-se mesmo certo grau de experimentação no faseamento desta nova forma de 

autoadministração. 

Pergunta genérica 

• Quais são os principais fatores de constrangimento na aplicação das autarquias 

regionais e modelos de financiamento em Angola, em particular na província do 

K-Sul? 

Pergunta específica 

• Qual é o estado atual sobre o processo autárquico em Angola? 

• Que modelos de financiamento, ao nível da Administração Local? 

• Que instrumentos legais, e pressupostos teóricos caracterizam autarquias 

regionais e dos modelos de financiamento? 

                                                           
1
 A questão central ou pergunta de partida “segundo Raymond Quivy e Luc Campenhoudt (2003, p.450) 

representa o primeiro fio condutor de um projeto de investigação. Com esta pergunta o investigador 

tenta exprimir o mais exatamente possível o que procura saber, devendo preencher três requisitos 

essenciais: a) Clareza; deve ser preciso e não ambiguo, b) Exequibilidade; deve ser realista e passível de 

responder; c) Pertinência; construir uma verdadeira questão que aborda factos concretos e que 

pretende compreender os fenómenos estudados”. 
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• Que fatores de constrangimento na implementação das autarquias regionais e 

modelos de financiamento? 

• Qual é o posicionamento do Governo sobre o processo das autarquias? 

• Que alternativas podem ser adotadas para a implementação das autarquias locais 

e modelos de financiamento? 

 

1.3. Razões da escolha do tema, pertinência e limites de investigação. 

O tema da presente investigação intitula-se “Autarquias Regionais e Modelos de 

Financiamento em Angola: Um estudo de caso na província do Kuanza-Sul”. Este tema 

enquadra-se na recente e reavaliada discussão que a ciência política contemporânea 

enfrenta em contexto africano num quadro global em que o Estado pós-colonial admite 

transferir algumas das suas competências para outros níveis de organização territorial ou 

funcional como forma de diminuir a incidência da centralização do poder persistente e 

integrar as localidades nos processos de decisão. A governação local surge como a 

construção institucional em que essa transferência de competências do centro para a 

periferia ganha vida, dependendo do grau de autonomia, e permite a construção de um 

espaço integrador de diversos atores (público ou privado, formal ou informal) com 

autonomia e liberdade de interação na base do pluralismo e de acomodação das 

diversidades internas.  

Dinamizada em função do regime político e das forças políticas em presença, a 

governação local revela também a forma de Estado e as concessões que este faz em 

matérias da autonomia reconhecida (ou não) aos grupos diferentes e assegurar o igual 

acesso aos recursos necessários na concretização das competências e a prestação 

responsável dos serviços para o bem-estar dos cidadãos. 

As nossas pesquisas recaem sobre a província do Kuanza-Sul que faz parte da divisão 

político-administrativa da República de Angola. 

Abordando a temática da governação ao nível local, nesta dissertação, a nossa análise da 

governação é encarada na aceção político administrativa. O quadro de análise aqui 

pretendido não visa abranger todas essas dimensões do local, contudo, analisar aspetos 

que podem servir de uma melhor aproximação ao caso em estudo e aos desafios que a 

descentralização do poder pode representar. 
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1.4. Dificuldades da investigação 

Deparamo-nos com inúmeras dificuldades ao longo do desenvolvimento da presente 

investigação, algumas de natureza teórica, requerendo por isso a contextualização dos 

diversos conceitos discutidos; outras de natureza logística no decurso da recolha das 

informações. A recolha das opiniões dos administradores municipais e da sociedade 

civil foi um processo muito importante e serviu para melhor compreender a 

complexidade do caso em análise, e colou-nos o desafio de criar um instrumento que 

permitisse atingir os objetivos operacionais mencionados.  

 

1.5.  Estruturas do Trabalho 

Para materializarmos os nossos objetivos propostos e estruturar os elementos de 

comprovação ás hipóteses formuladas, a presente investigação se apresenta em quatro 

capítulos.  

Começamos por realizar uma Introdução Geral ao tema, constituindo o capitulo I. 

Neste, não só se apresentam os elementos conceptuais e as principais perspetivas 

analíticas sobre o objeto de investigação, como se procura contextualizar os elementos 

essenciais que elucidam a problemática da investigação, bem como as razões da escolha 

do tema, pertinência e limites da investigação. 

No capitulo II- Metodologia, procedemos à formulação do problema, as referencias 

teóricas e objetivos da investigação, o objeto de estudo, o campo de ação e os métodos e 

técnicas de recolha de dados. 

No capitulo III-Fundamentação teórica, procedemos à enunciação dos conceitos de 

autarquias, governação, cidadania, Estado, descentralização, autonomia e 

regionalização, na tentativa de nos adequarmos a uma base teórica de discussão 

analítica dos conceitos importantes, e depois, discutimo-los por força da objetividade 

que requereu a contextualização – tarefa difícil, mas facilitada graças à pesquisa 

bibliográfica. Fizemos uma resenha da evolução histórica das autarquias, bem como o 

poder local em Portugal. 
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A classificação das autarquias, o seu controlo, a repartição de poderes e 

responsabilidades entre os diferentes órgãos, a fundamentação a integração regional, os 

métodos de integração regional, as competências das autarquias regionais, os modelos 

de financiamento, o sistemas de financiamento, foram aflorados dentre deste capitulo. 

Dissertamos também neste capitulo, o Caso Prático de Angola, de acordo ao 

enquadramento do poder local na CRA, procuramos analisar os desafios que o processo 

de construção do Estado levanta a entidade moderna soberana uma vez que os seus 

esforços tendem ao alcance da democracia, do poder local e das autarquias local. 

Como não deveríamos escapar falamos sobre a descentralização territorial e perfeição 

do modelo de Estado constitucional e caso do poder local na província do Kuanza-Sul. 

Nestes analisa-se o quadro político-administrativo do Pais, atendendo a evolução do 

processo de descentralização e governação das estruturas do governo. Ainda são nítidas 

a extensão do governo central apesar de haver ausência de órgãos representativos dos 

interesses das populações locais. 

Finalmente reavaliando os objetivos e as hipóteses do trabalho, apresentamos no IV 

capitulo desta investigação a análise, interpretação e apresentação dos resultados. Elas 

vão no sentido de indicar a necessidade de mais abertura do governo central, na 

elevação da dignidade constitucional do poder local, na valorização das autarquias 

locais atendendo a dimensão politica do Pais e  na institucionalização efetiva das 

autarquias locais obedecendo ao principio do gradualismo. 
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CAPITULO-II: METODOLOGIA 

2.1. Formulação do problema 

 

A presente investigação conduziu-se metodologicamente na abordagem qualitativa2 ao 

objeto de estudo, recorrendo algumas técnicas, quer para recolha das informações quer 

para a respetiva análise. Para além da pesquisa documental, constou a realização de 

“survey”, com a aplicação de questionários semiestruturados para se obter as opiniões 

dos Administradores Municipais de 6 dos 12 municípios do Kuanza-Sul e alguns 

populares. 

O método “sorve”, é definido por Malhotra (2002, p.40) como “entrevistas com grande 

número de pessoas por meio de um questionário predeterminado”. Considerou-se que o 

survey aplicado é não probabilístico, resultou apenas na descrição das informações 

sobre a amostra pesquisada, sem que as mesmas possam ser utilizadas para influenciar 

integralmente as respostas. O universo amostra destaca-se por ser de dimensão finita 

atendendo o carater intencional do processo de seleção das unidades que integraram a 

amostra final. 

Os dados recolhidos foram trabalhados com a análise de conteúdo que nos permitiu 

construir a parte do enquadramento teórico essencialmente das informações retiradas da 

pesquisa documental, em seguida as entrevistas tiveram preponderância. 

O processo de recolha de informações não deixou de deparar-se com certas dificuldades 

relativamente ao tamanho amostral final, á categoria das unidades inquiridas e aos 

constrangimentos de ordem logística (tempo e meios financeiros). De assinalar, 

principalmente que o nível de generalização dos resultados deste estudo seguiu o 

paradigma teórico-analítico e não estatistico-probabilistico.    

 

 

                                                           
2
 Anne Laperriere (2003, pp.259) entende que “[...] a colheita de dados (...) no contexto qualitativo, visa 

a compilação da informação mais complexa possível, sobre uma situação social particular. Trata-se de 

um processo intensivo, mais do que extensivo, de conhecimento do real”. 
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2.2. Objetivos da investigação 

 

Tendo a questão central e outros aspetos convergentes como fundo da problemática 

teórica da presente investigação, foi delineado um quadro de objetivos que tentaremos 

alcançar. De uma maneira geral, pretende-se analisar a problemática da 

institucionalização das autarquias que este Pais do espaço lusófono pretende registar em 

matéria de descentralização e de autonomia do poder local, como mecanismo de 

garantia da paz, do desenvolvimento e da democracia local. Acima de tudo o respeito ao 

principio do gradualismo, revela-se condição “sine qua non” para se alcançar aqueles 

objetivos. Especificamente pretende-se: 

1. Passar em revista a participação objetiva direta ou semidirecta do povo na 

condução da função do Estado, discutindo o quadro cientifico e politico-legal da 

governação local angolana, a evolução das competências autárquicas; 

2. Questionar a descentralização territorial e perfeição do modelo de Estado 

Constitucional; 

3. Analisar e discutir o principio da autonomia local como norma de base do poder 

local. 

 

2.3. Referencias teóricas e hipóteses da investigação 

A problemática levantada sobre as seis principais alterações verificadas na CRA, em 

relação ao poder local cinge-se essencialmente na ordem sistemática, na elevação da 

dignidade constitucional do poder local, na valorização das autarquias locais, na 

previsão expressa do município como autarquias, apesar de admitir criação de 

autarquias supramunicipal, na elevação do principio da autonomia local a limite 

material do poder de revisão constitucional e na institucionalização efetiva das 

autarquias locais obedecendo ao principio do gradualismo. 

Para entendermos o estudo sobre as autarquias e o caso concreto de Angola, é 

necessário ver a essência da situação extraordinária do poder local, tendo em conta que 

os municípios angolanos não são efetivamente autarquias locais, mas apenas extensões 

da Administração local do Estado. 
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Em todos os estudos, uma boa parte discute os conceitos que o presente quadro teórico 

articula, entre outros os conceitos como autarquias, poder local etc. Analisado na 

literatura recente por diversos autores na dimensão político-administrativa e onde o 

Estado Angolano pós-colonial e a democratização das estruturas do poder se encontram 

em constante (re) construção. Dai que adotamos essencialmente as teorizações em que o 

local volta a estar no centro das reformas político-administrativas. 

O enquadramento analítico não podia lograr sem abordarmos as dimensões históricas e 

politicas do objeto deste estudo de caso « Autarquias Regional e Modelos de 

Financiamento em Angola: Um estudo de caso na província do Kuanza-Sul».      

De notar que, alguns enquadramentos teóricos concebem o local como espaço politico 

em que os seus autores, por um lado, são detentores de um poder autónomo e 

democrático cuja autoridade distinta do Estado-Administração, representa as respetivas 

populações locais, por outro, são concebidos como agência do Governo Central, 

apontando estratégias politicas por bloqueios que o próprio Estado Angolano pós-

colonial desencadeia. 

Partindo do quadro problemático exposto e os diversos objetivos, procuraremos 

verificar as seguintes hipóteses: 

1. Do ponto de vista jurídico, os municípios angolanos não são efetivamente 

autarquias; todavia do ponto de vista material na sua expressão territorial e 

humana, comparativamente o município Angolano é três vezes maior do que o 

município Português, quinze maior do que o Espanhol e vinte e cinco vezes 

maior que o município Francês, em consequência pela sua dimensão, o município 

Angolano aproxima-se de muitas províncias Europeias (Hipótese 1); 

2. Embora a Comuna e os Municípios angolanos não sejam autarquias locais, os 

Municípios virão a sê-lo e as Comunas só eventualmente o virão a ser (Hipótese 

2); 

3. Caso fossem autarquias locais as seis centenas de Comunas Angolanas 

representariam grandes municípios na generalidade dos Países Europeus 

(Hipótese 3). 
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Angola encontra-se numa situação extraordinariamente favorável ao florescimento 

do poder local, o que mostra relevante ao nível da divisão administrativa do 

território, ao nível da oportunidade que representa para a dinamização da 

democracia e da participação dos cidadãos e das comunidades, ao nível das 

condições para um desenvolvimento harmonioso e coordenado, e também ao nível 

da eficácia das diversas intervenções públicas. 

 

2.4. Objeto de estudo 

A presente pesquisa tem por objetivo o estudo da Administração indireta, visando 

primordialmente o aprofundamento na análise das Autarquias, nosso objeto 

principal de estudo, são entes administrativos autónomos criados por Lei especifica, 

com personalidade jurídica de Direito público interno, património próprio e 

atribuições estatais especificas. 

2.5. Campo de ação 

Consciente de todas as alterações da sociedade moderna, e porque se pretende que 

este século XXI seja mais justo e solidário, importa desenvolver politicas e 

estratégias de intervenção social assentes na complementaridade, conjugação de 

esforços e parcerias que permitam um combate mais eficaz á pobreza e exclusão 

social. 

Sendo estes fenómenos multidimensionais, relacionados com a forma como as 

sociedades estão organizadas e funcionam, torna-se imperioso prevenir e combater 

os fatores na sua génese. 

Tratando-se de fenómenos que emergem de uma multiplicidade de fatores, bem 

como diversas são as formas através das quais se manifestam, embora não se 

revelem fenómenos recentes, a pobreza e a exclusão social têm vindo a sofrer novas 

configurações, falando-se hoje de “uma nova pobreza” que surge como um 

fenómeno intrínseco ás sociedades atuais, o que tem conduzido a inúmeras análises 

cientificas e politicas, bem como a inúmeros projetos e iniciativas, tanto públicas 

como privadas com vista á sua erradicação. 
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Sendo as Autarquias o poder mais próximo das comunidades, estas vêm-se 

afirmando, progressivamente, e assumindo um papel de relevo na resolução de 

problemas concretos das populações, na medida em que, as Autarquias Locais se 

constituem como espaços privilegiados da expressão das necessidades e aspirações 

dos cidadãos, sendo por esta razão que melhor conhece os recursos endógenos, as 

carências e as especificidades de cada comunidade. 

Logo a intervenção ao nível da Ação Social deverá ser perspetivada sobre o ponto 

de vista da reflexão das problemáticas locais de melhoria das condições de vida num 

enquadramento de perfeita parceria, coordenação de esforços e de rentabilização dos 

recursos existentes no meio.  

 

2.6. Métodos e técnicas de recolha de dados 

Os principais métodos empreguem neste trabalho foram os seguintes: 

1º Método de analogia- o procedimento na execução na maioria das tarefas, 

apresentação dos resultados, organização do trabalho no geral. 

2º Métodos de controlo- consistindo em comparar os resultados obtidos nas análises 

feitas com métodos e técnicas nas diferentes correções e revisões feitas, para 

garantir a confiabilidade dos resultados. 

Os materiais utilizados foram de aquisição pessoal, a sua utilização está em 

dependência do trabalho a desenvolver, no conjunto desses trabalhos uns foram 

utilizados no campo, outros no gabinete, conforme a organização seguinte: 

• Caderneta para anotações escritas; 

• Uma viatura; 

• Computadores e seus componentes externos e consumíveis onde foram 

compiladas todas as informações 

As premissas antes mencionadas constituem sólidos argumentos científicos para a 

execução deste trabalho. 
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CAPITULO –III: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1. Definição de conceitos 

 

Pretendemos, nesta secção analisar algumas noções discutidas acerca do Estado e do 

poder que sirvam para enquadrarmos o nosso objeto de análise. Conceitos como 

«Autarquias», constituem os conceitos chaves da nossa pesquisa. Sublinha-se que 

qualquer tentativa, embora simplista de discussão ou investigação científica dos 

conceitos que se pretenda levar a cabo, depara-se com os problemas de contextualização 

em termos de espaço e de tempo, condicionantes das respetivas teorias científicas 

consequentes.  

Socorremo-nos, da pesquisa documental e do trabalho exploratório, que mais 

afinadamente nos proporcionaram as temáticas integradas nas entrevistas semi-

estruturadas que se tornaram numa fonte de informação imprescindível para dissiparmos 

as ambiguidades conceptuais dificilmente consensuais entre os teóricos, encontrando 

pistas férteis sobre conceitos frequentemente usuais nas análises sobre a governação em 

suas diversas formas – local (desde aldeia até à província/região), nacional 

(administração central), e regional (entre blocos supranacionais).    

• Autarquias: O termo Autarquia significa ”Poder Próprio” e foi usado pela 

primeira vez por Santi Romano em 1897, na identificação da situação de entes 

territoriais e institucionais do Estado Unitário Italianos. O autor admitia que 

autarquia fosse à administração indireta do Estado exercida por pessoa jurídica, 

defendendo os próprios interesses e também os do Estado.  

Autarquias são entes administrativos autónomos, criados por lei, com 

personalidade jurídica de direito publico interno, património próprio e 

atribuições estatais especificam. São entes autónomos, mas não são autonomias. 

“Inconfundível é autonomia com autarquias: aquela legisla para si; esta 

administra a si própria, segundo as leis editadas pela entidade que a criou”. 

Segundo (Odete 1999; pp: 77-78), as autarquias caracterizam-se por possuírem 

personalidade jurídica própria, sendo assim, sujeitos de direitos e encargos, por 

si próprias. Caracterizam-se ainda por possuírem património e receita própria o 
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que significa que os bens e receitas das autarquias não se confundem, em 

hipótese alguma com os bens e receitas da Administração direta a que se 

vinculam, sendo estas geridas pela própria autarquia. 

Podemos entender o que vem a ser autarquias pelos dizeres de Gasparini: “As 

autarquias são detentoras em nome próprio, de direitos e obrigações, poderes e 

deveres, prerrogativas e responsabilidades”. Ademais, em razão de sua 

personalidade, as atividades que lhes são trespassadas, os fins e interesses que 

perseguem são próprios assim como são próprios os bens que possuem ou 

venham a possuir. 

Em síntese podemos definir autarquias como um serviço autónomo, criado por 

lei, com personalidade jurídica, património e receitas próprias para executar 

atividades típicas da Administração Pública que a requeira, com objetivo de 

atingir um melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira 

descentralizada. 

• Governação: governar é a arte de escolher entre os rumos e soluções possíveis 

[na pilotagem] das sociedades políticas e prossecução do interesse geral, 

respeitando e reconhecendo as diversidades. Se a ação decorrente, ou seja, a 

governação foi durante séculos monopólio do Estado, a globalização introduziu 

novos atores (formais ou informais; públicos ou privados) no espaço político-

social (quer nacional como internacional). Ao nível nacional, interessa a forma 

como o poder central organiza a administração central (Estado administração) e 

seu relacionamento com entidades presentes no respetivo território. Fora do 

espaço do Estado-administração, observa-se que o último foi cedendo as suas 

prerrogativas em benefício das dinâmicas ou coletividades subnacionais, ou seja, 

da governação local. Desde a base ao nível da aldeia, do bairro, da comuna, do 

município até à província, distrito, região ou estados, conforme a designação em 

cada país –, uma multiplicidade de atores que passaram a exigir mais liberdades 

na expressão da cidadania e poder de participação na gestão do interesse 

comum, assim como mais responsabilização dos governantes quer ao nível do 

governo local quer do governo nacional. Governar [o Estado] hoje em dia 

transformou-se “num processo de coordenação política, económica, social, 
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ecológica, administrativa, [e nas vertentes] internacional, nacional e local, que 

requer um sentido apurado de negociação, de persuasão, de diálogo” (Cruz, 

2002, p.23).  

• Cidadania: Tem a ver com a relação de pertença dos cidadãos a uma sociedade 

politicamente organizada, ou seja, o “Estado-Nação” pactuado na senda de uma 

constituição em que são impressas as regras de participação política, os direitos 

fundamentais e deveres que regulam da vivência de cada indivíduo.  

• Estado: em geral, é uma sociedade politicamente organizada para satisfação dos 

interesses coletivos e dos cidadãos. Estes objetivos são alcançados pela 

montagem e pilotagem de um aparelho político-administrativo estabelecido 

numa base legal, isto é, a constituição. À luz da ciência política e demais 

ciências afins que centralizam as suas aproximações sobre a natureza do poder 

nas sociedades complexas, muitos autores apontam que o Estado não será a 

única forma de organização política que viu a luz do dia; mais ainda, com a 

globalização, o ideal moderno diluiu-se na contemporaneidade. O Estado em 

Angola não escapa às forças da democracia. A soberania interna do Estado, 

desafiada por forças locais e sociais, requer hoje em dia a sua reconstrução. Com 

esses elementos, interessa estudar as formas de Estado, para capturar a dinâmica 

atual e o lugar reservado ao domínio das estruturas locais e o modo de sua 

governação à luz da descentralização e da autonomia em contexto angolano. 

• Descentralização: A descentralização é a transferência de poderes e recursos do 

governo central para entidades territoriais (região/província, município, aldeia) e 

funcionais distintas do Estado. Pode incidir sobre os aspetos «administrativo, 

político, financeiro, etc.» Esses aspetos assumem várias formas conhecidas na 

prática da descentralização: desde a desconcentração ou delegação de poderes; 

passando pela devolução ou Federação/Regionalização; até se fala de 

transferências condicionais ou não; da privatização, etc. Os enquadramentos que 

aludimos deste conceito visam uma contextualização em função da realidade que 

a prática institucional denota no presente estudo de caso. 

• Autonomia: A autonomia, genericamente, refere-se à independência ou 

soberania, ou seja, à liberdade de afirmação da vontade própria perante os 

outros; ao poder de Auto normação no quadro de uma comunidade política 



 

 

15 

 

organizada. Abrange várias dimensões, nomeadamente, jurídica, política, 

administrativa, etc. Serve para consagrar a existência diferenciada de 

comunidades menores dentro de uma comunidade global (Estado), 

correspondendo aqui à dimensão cultural. Influiu também na esfera externa e 

sanciona as relações entre entidades políticas soberanas e a convivência entre os 

diferentes povos.  

• Regionalização: Diz-se que a Regionalização é uma delimitação do território 

usado, feito a partir de critérios técnicos e políticos que buscam coerência nas 

diferenciações especiais e que têm por objetivo a instrumentalização politica da 

dinâmica territorial. A regionalização constituiria, assim, uma ferramenta nos 

dizeres de (Ribeiro, 2004, p.200), haja vista que regionalizar, compreende a 

institucionalização de fronteira e limite na busca de programar uma ação 

especifica analítica, económica e social. 

De acordo com (Vainer, 1996, p.20) também traz importantes reflexões para 

pensar o processo de regionalização, alertando para a relevância de identificar os 

agentes que definem os recortes regionais, isto é, quem fala pela região: ”quem 

se propõe a dizer: a região luta por, a região reivindica, a região necessita de?”, 

além da importância de evidenciar que recortes estão em confronto. 

•   Democracia Local: Por declarada inspiração na reforma francesa de 1992, 

tem-se de algum modo insinuado na última década, embora talvez não ainda em 

Angola, o conceito de democracia local.  

Segundo o Professor António Cândido de Oliveira (2009; pp.39); «deve 

entender-se por democracia local o direito dos cidadãos eleitores das 

comunidades locais (organizadas em autarquias locais, no âmbito do Estado de 

direito democrático) de deliberar diretamente ou através de órgãos por eles 

eleitos e perante eles responsáveis, sobre os assuntos relativos às respetivas 

comunidades (de acordo com o princípio da subsidiariedade)». 
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3.2. Evolução Histórica das Autarquias e do Poder Local   

Há três modelos de Administração Pública nos nossos dias: o tradicional ou burocrático, 

o liberal ou de menor Estado e o do novo serviço público ou do Estado parceiro do 

cidadão O modelo tradicional contrapõe leis e procedimentos administrativos a valores 

e as pessoas em concreto, separa políticos e administradores públicos, afirma-se pela 

racionalidade do «homem administrativo». 

O modelo liberal é desestatizante, desregulador, centrado numa Administração Pública 

mínima, submetida ao rigoroso controlo político, afirma-se pela racionalidade do 

«homem económico». O modelo do novo serviço público parte do modelo tradicional e 

fá-lo evoluir integrando aspetos positivos posteriores; na dicotomia entre boa gestão 

pública ou boa democracia opta pela boa democracia, não descuidando a boa gestão. 

O município sendo anterior à fundação de Portugal seria, por conseguinte, anterior à 

formação do próprio Estado, tendo a sua origem na dominação romana, na perspetiva de 

Alexandre Herculano. Os nossos municípios, porém, não parecem ser a continuação dos 

municípios romanos, mas remontam à Idade Média e é produto das circunstâncias 

próprias da reconquista, como forma de auto-organização de comunidades de base 

territorial, em consequência de, nesse período, os senhores feudais estar mais ocupados 

com a guerra do que com a gestão dos seus domínios. 

Para além das diversas autarquias que foram sendo criadas pelas divisões 

administrativas que se sucedeu ao longo do tempo, a instituição municipal foi à única 

que persistiu até aos nossos dias, apresentando-se sempre como sinal de autonomia face 

ao poder central. Todavia, o ressurgimento do municipalismo apresenta-se como 

fenómeno cíclico na sociedade portuguesa, associado aos processos de rutura do tecido 

social e a profundas alterações no sistema político. Nesta situação, as forças políticas, 

que atuam na arena, procuram o apoio das estruturas políticas locais, na luta pelo poder. 

No Estado Novo, regime político que durou quase cinquenta anos, iniciado com o 

levantamento militar de 28 de maio de 1926, promoveu modificações no seio dos 

municípios que merecem atenção. 

A reforma do Código Administrativo (1936-1940) elaborado por Marcelo Caetano foi 

uma das grandes reformas que tiveram lugar neste período. Esta reforma insistiu na 

centralização esvaziando de poder as estruturas municipais. 
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Os presidentes de Câmara e regedores de freguesias passaram a ser nomeados pelo 

poder central. As autarquias estavam sujeitas a apertada tutela administrativa e não 

dispunham de receitas próprias. As autarquias locais eram financiadas por subsídios e 

comparticipações concedidas pelo poder central, sem obediência rigorosa a qualquer 

critério de distribuição, em que o presidente de Câmara assumia um papel de súbdito em 

relação à política imposta pelo Governo. De tal forma que os executivos municipais 

estavam limitados, assim, a exercer apenas a função de controlo, fiscalizando o 

cumprimento de normas definidas centralmente. A maior ou menor eficácia da sua ação 

dependia da capacidade em romper, por intermédio de influências pessoais, a paralisia 

da burocracia estatal. 

O município foi então o local de cruzamento da Administração Autárquica com a 

administração periférica do Estado, corporizado no presidente de Câmara, em que o 

centro, procurando controlar a periferia, lhe impunha as suas conceções. Em termos de 

divisão administrativa, a constituição de 1933 introduziu novamente as províncias que 

passaram a ser onze (Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Douro Litoral, Beira 

Litoral, Beira Baixa, Estremadura, Ribatejo, Alto Alentejo, Baixo Alentejo e Algarve), 

mais tarde suprimidas pela reforma de 1959. 

O Código Administrativo de 1936-1940 veio dividir o território nacional em quatro 

níveis de circunscrições administrativas: a freguesia, o concelho, o distrito e a província. 

Nestas quatro circunscrições, existiam três autarquias locais visto que ao distrito não 

correspondia nenhuma autarquia. Todavia, tanto a província como a freguesia não 

possuíam qualquer órgão da administração só no concelho é que havia um órgão da 

administração periférica do Estado, o presidente de Câmara, que era simultaneamente 

órgão autárquico e magistrado administrativo. 

Há alguns aspetos desta organização administrativa que se revelaram importantes. 

Em primeiro lugar, há que assinalar o sucesso do distrito como circunscrição 

administrativa como verdadeiro território de operações destas unidades periféricas. Em 

segundo lugar, o aparecimento das primeiras tentativas de criação de unidades 

periféricas polivalentes, que integravam missões pertencentes a mais do que 

departamento central. Por último, o surgimento de uma circunscrição administrativa (a 

província), mais vasta do que o distrito. 
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Quanto ao enquadramento financeiro dos municípios, o diploma que regulava esta 

matéria até 1974 era o Código Administrativo de 1940, o qual consagrava em toda a sua 

amplitude um sistema centralizador. A autonomia financeira dos municípios 

encontrava-se no seu artigo 668. ° 

Contudo, era uma autonomia muito relativa já que, devido ao estipulado no artigo 55. ° 

do mesmo diploma, muitas das deliberações camarárias que se integravam neste âmbito 

careciam de aprovação do Governo e do conselho municipal. 

Por outro lado, a escassez de receitas próprias conduziu a regimes de financiamento das 

autarquias designados por «comparticipações ministeriais » nos melhoramentos locais e, 

portanto, geradores de uma situação de grande dependência face ao poder central. Em 

toda a evolução da Administração local há ciclicamente movimentos que vão do centro 

para a periferia e desta para o centro. No Estado Novo, houve claramente a 

predominância do centro sobre a periferia e, por isso, as diversas divisões a que o país 

foi sendo sujeito passaram sempre por uma imposição do centro. Além disso, foi, 

normalmente, o centro que governou as autarquias locais e ainda foi o centro que 

assumiu as novas e crescentes funções do Estado, enviando o seu agente especializado 

para as executarem. Por último, se pode mesmo dizer-se que até quando houve alguma 

descentralização, foi porque o centro (Administração central) assim o decidiu.    

 

 O Poder Local em Portugal (Do 25 de Abril de 1974 á atualidade)  

Os efeitos da revolução de 25 de Abril de 1974 também se fizeram sentir no Poder 

Local. Num primeiro momento, verifica-se o desmantelamento de toda a máquina 

administrativa local, câmaras municipais e juntas de freguesia e num segundo momento, 

que podemos designar como uma tentativa de “normalização” por parte dos órgãos do 

poder, entretanto criados3 levou-se a cabo a publicação de legislação, ainda que avulsa. 

Esta tentativa de normalização ora controlada pelo poder armado do poder politico. 

(Ruas; 1994 p.92). 

Na constituição de 1976, o poder local está presente em quase toda lei, na definição do 

Estado Português e nas garantias de perenidade do direito público. As autarquias 

                                                           
3
 O movimento das forças armadas e os governos provinciais 
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passam a ser definidas como “pessoas coletivas”, visando “interesses próprios das 

populações respetivas” representando-os através de eleições. Aufere de “património e 

finanças próprias”, poder “regulamentar”, sendo tuteladas unicamente pelo Governo 

(idem: 92). Nesta lei fundamental, os seus autores optaram por uma pluralidade de 

centros de poder, configurando uma separação vertical de poderes, garantindo 

constitucionalmente, competências próprias ás autarquias e não apenas os delegados 

pelo Governo, não podendo as autarquias se Auto exigirem ou estabelecerem entre si 

acordos de fusão (Oliveira; 1996).  

De acordo com Ruas (1994:92) “É indiscutível que a ordem jurídica posterior aos 25 de 

Abril represente um esforço sério para a descentralização administrativa. E o mais 

decisivo no novo sistema é certamente a origem eleitoral de todo o poder local”. 

A constituição de 1976 define que as autarquias locais são constituídas por freguesias, 

municípios e regiões administrativas, porém, este último elemento seria criado por uma 

lei própria e especifica, produzindo alguma ambiguidade devido à existência de 

distritos. A constituição não hierarquiza os três tipos de autarquias, mas menciona a sua 

independência e autonomia, apesar de existirem relações entre os vários órgãos. 

A questão da descentralização foi igualmente consagrada na nova constituição, 

definindo a existência de legislação futura e especifica definidora das atribuições e 

competências das autarquias locais, Estas teriam de obedecer a dois princípios 

fundamentais, por um lado, a descentralização e a atribuição de competências 

significam atribuições próprias do poder local e, por outro, existiriam transferências de 

“atribuições estaduais de natureza local” para as autarquias. 

Outro tipo de autonomia consagrada é a autonomia financeira, estabelecendo-se que as 

autarquias locais têm património e finanças próprias resultantes das receitas constituídas 

por uma percentagem dos produtos dos impostos arrecadados pelo Estado, das 

prestações provenientes dos serviços por estes prestados e dos resultados da gestão do 

seu património. 

O regime de finanças locais será criado por uma lei, devendo a repartição dos recursos 

do Estado ter em conta a correção das desigualdades entre autarquias. A partir de 1976, 

as autarquias ficam aptas a elaborar orçamentos e planos de atividades próprias, a terem 

capacidade de iniciativa em determinados domínios sem ser necessária a aprovação 
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posterior por parte da Administração Central, cessando também as funções de inspeção 

desempenhadas pelo Ministério do Interior e das Finanças sobre estes órgãos 

autárquicos (idem). 

A Revolução não trouxe de imediato à autonomia financeira, o que apenas veio a 

acontecer em 19794. Em 19755 tenta-se acabar com a distribuição arbitraria de verbas 

para as autarquias, porém tal plano só viria a ser concretizado em maio de 1976, com 

um novo Decreto6. 

Apesar de ensaios em contrario vão prevalecendo os subsídios e comparticipações 

processadas pela Administração Central distribuídas de forma artificiosa e 

discricionária. Segundo (Sílvia, 1996, p.437) houve tentativas por parte dos governos 

provisório de tomarem o sistema mais claro, introduzindo-lhes critérios de distribuição 

mais equitativos e substituindo os antigos corpos administrativos por comissões 

administrativas, tanto nas câmaras municipais como nas juntas de freguesia, contudo, 

estas tentativas tiveram pouca tradução prática. 

A primeira Lei das finanças Locais visava quatro objetivos: “(...) simplificar as formas 

de financiamento das autarquias locais, consolidar o regime de autonomia financeira, 

corrigir as desigualdades entre autarquias e alterar a estrutura das receitas dos 

municípios”. Esta lei não foi de imediata aplicada devido a condições externas, 

nomeadamente, imposições por parte do FMI, relativamente á situação económica e 

financeira de Portugal, implicando a redução de despesas nos setores sociais, mas 

também devido a condições internas, designadamente a falta de regulamentação em 

domínios como os investimentos, o crédito entre outros, situação que só anos mais tarde 

foram resolvidas (idem: 437). 

A lei previa a existência de quatro impostos (contribuição predial; imposto sobre 

veículos; imposto para serviços de incêndios e imposto de turismo), definidos como as 

receitas fiscais próprias dos municípios, impostos locais, pertencentes anteriormente ao 

                                                           
4
 O código administrativo de 1940 só veio a ser substituído pela lei das finanças locais, Lei nº1/79, de 

dois de janeiro. 

5
 Decreto-Lei nº768/75, de 31 de dezembro, onde se aprova o Orçamento de Estado para 1976. 

6
 Decreto-Lei nº416/76, de 27 de maio. 
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Estado. Outras fontes de receitas autárquicas eram ainda a participação no produto 

global dos impostos sobre a aplicação de capitais, o imposto sobre sucessões e doações 

e, ainda, a sisa. A última fonte de receitas provinha da participação em outras receitas 

inscritas no O.G.E., como seja o fundo de Equilíbrio Financeiro. Todavia, Campos 

(1988:124) “(...) que o processo de “descentralização” financeira para os municípios, 

encetado com a Lei nº1/79, de 2 de janeiro, é difícil, não é linear e fica aquém das 

atribuições e competências que lhes cabem”. 

Se uma das pretensões da Lei das Finanças Locais era o fim dos subsídios e 

comparticipações da administração central para a local e a realização de uma 

distribuição financeira segundo critérios rigorosos, a gestão do poder central não 

concretizou esses objetivos. Desde logo porque após a publicação da referida lei os 

governos começaram a negociar com os partidos a aplicação do normativo, efetuando, 

entre 1980 e 1984 um corte das verbas relativamente ao que estava legalmente 

estipulado, conduzindo a que, em 1984,se procedesse á primeira alteração da lei. 

Com a revolução de abril, os órgãos autárquicos passam a ser eleitos por sufrágio direto 

e universal, estando o número de membros constituintes dos órgãos dependente do 

número de eleitores de cada autarquia.  

A constituição do executivo da câmara municipal respeitaria assim os resultados 

eleitorais, o que veio a criar ambiguidade. O facto de estar consagrado que o presidente 

de câmara é o numero um da lista mais votada, levou a uma associação do presidente da 

câmara ao órgão municipal por possuir competências delegáveis, não sendo essa 

situação mencionada na constituição. Pelo contrário, a lei fundamental do Estado 

Português define que é a câmara municipal, no seu conjunto, o órgão executivo do 

município e não apenas o seu presidente.  

“De acordo com Ruivo e Veneza (1988:11), após o 25 de Abril, “O poder local” 

emergente é, assim, um poder baço e apagado, feito de comissões administrativas 

encarregadas de gerir o município herdado do Estado Novo”. Porém, com as eleições 

autárquicas de dezembro de 1976, ”(...) a primeira grande expressão popular efetiva do 

poder local no Portugal Contemporâneo (...)”(idem:12), inicia-se um conjunto de 

ruturas com as práticas e ideologias administrativas ainda herdadas do estado novo. 

Vivia-se, até a data, numa situação de continuidade que se alterará com a existência do 
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poder local, após as primeiras eleições municipais. Mas a Revolução do 25 de Abril 

trouxe também o inicio de um paradoxo entre a teoria e a prática, pois se, por um lado o 

enquadramento normativo do poder local era dos mais modernizados, por outro, na sua 

aplicação, tal não se verifica. Assim, em 1976 após as primeiras eleições autárquicas, os 

municípios e os seus autarcas se confrontam com as imensas dificuldades de 

desenvolvimento local, levando á emergência de uma atuação que se poderia denominar 

de “Município-Providência”, mas que, legislativamente, nunca esteve consagrada.  

O aparecimento de alianças sociais ao nível local, a diminuição da força dos aparelhos 

repressivos do Estado, o aumento do acesso da população sem poder económico ás 

instâncias do Estado, impede as autarquias locais a realizarem novas funções económica 

e sociais. É através da emergência de uma elite politica local, reivindicadora de 

transferência de recursos, que o poder local se vai organizando politicamente, de uma 

forma dinâmica e reivindicativa (idem). 

Apesar do aumento da autonomia do poder local, esta encontra obstáculos na sua 

implementação fruto de um processo de descentralização descontinuo. Se a 

descentralização territorial é consagrada na constituição de 1976, as atribuições e 

competências das autarquias só são legisladas em 1977, aparecendo só em 1979 à 

primeira lei das finanças locais. Assim a autonomia do poder local sofre pressões e é 

sujeita a critérios de avaliação externa que, simultaneamente, a comprimem e libertam, 

levando a que existam práticas e ritmos locais discrepantes do enquadramento legal, 

ultrapassando-o de forma a atingir objetivos considerados pela autarquia como 

prioritários. 

Contudo, “A discrepância é [...] mútua [tanto do poder local relativamente ao central 

como vice-versa]”. Por outro lado, e em algumas áreas, a legislação e regulamentação 

centrais não acompanham ou respondem com atraso a determinadas praticas autárquicas 

mais avançadas. Por outro, é por vezes a vontade politica autárquica que se move a uma 

velocidade inferior á legalmente pretendida ou estipulada. “(idem: 14)”. 

Este obstáculo tornar-se-á uma característica decisiva da realidade portuguesa, o poder 

local português caracteriza-se pelo que Legendre definiu como a “exceção concedida 

pelo príncipe” (Ruivo, Francisco; 2003 p.8), a exceção ao legalmente estipulado 

promovida pelo próprio legislador, o Estado. Tal situação foi permitida por varias 
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ordens de razões, uma das quais o facto de nunca ter sido definida e instaurada, com 

toda a clareza, uma demarcação entre o que é “publico” e o que é “privado”. 

Outro aspeto que caracteriza esta exceção é a existência de um ritmo sóciocentrico e 

outro, egocêntrico, caracterizados da atuação do poder publico. O primeiro fomenta uma 

atuação geral e abstrata, tendo como fundamento a igualdade de todos os cidadãos 

perante o poder, originado à criação de um espaço de cidadania. O segundo, 

opostamente, produz soluções encaradas em particularismos, veiculados por 

determinados cidadãos, deixando de se defender a igualdade de todos perante o poder, 

para se fomentar a igualdade apenas de alguns.  

Outra rutura que o 25 de Abril proporcionou foi o aumento da importância dos eleitos 

políticos locais. Até 1974 ,constatava-se um desenvolvimento anormal e indeterminação 

normativa, uma concentração dos recursos financeiros na administração central, a 

desvalorização da democracia local, levando a que os principais atores fossem tomados 

ou como atores estatais ou nacionais, nunca sendo visto e valorizados como atores 

locais. Mas, com o 25 de Abril e a emergência das elites politicas locais, há um reforço 

e necessidade de descentralização, conduzindo a uma modificação no tecido produtivo, 

ao aumento das revindicações locais e regionais por políticos que contrariem as 

desigualdades, criticam-se as administrações concentradas e exigem interlocutores 

estatais próximos das populações. 

Apesar das primeiras eleições se terem realizado em 1976, só em outubro de 1977 foi 

publicada a lei das autarquias 7, definindo as atribuições e competências dos órgãos 

autárquicos: Freguesia, município e distrito. A ambiguidade desta lei, aliada a pouca 

experiencia dos autarcas e a sua pratica instaurada de caciquismo local, obrigou a 

publicação8 de um novo enquadramento jurídico para as autarquias. 

Esta nova legislação omitiu qualquer dispersão relativa aos distritos, clarificou os 

poderes fiscalizadores das assembleias municipais, aceitou a possibilidade de 

vereadores a tempo inteiro e parcial no executivo camarário e alargou o mandato dos 

órgãos autárquicos de três para quatro anos. Relativamente à camara municipal, alargou 

                                                           
7
 Lei nº79/77, de 25 de outubro. 

8
 Decreto-Lei nº100/84, de 29 de março. 
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as suas atribuições e competências, instaurou o “presidencialismo” atribuindo ao 

presidente da câmara o poder de decidir o regime9· , assim como as funções e 

competências dos vereadores. Ao instaurar esta hierarquia e dependência dos vereadores 

para com o presidente de câmara, este se tornou a figura de superintendência, podendo 

igualmente, delegar competências nos vereadores, o que leva a uma identificação da 

câmara municipal ás pratica e discursos do seu presidente. 

Para Helena Marques, o futuro do poder local passaria pelo ”desenvolvimento 

económico e a criação de emprego, uma maior participação na ação social, aos cuidados 

básicos de saúde, no fomento da educação, do desporto, da cultura, no ordenamento do 

território e proteção do ambiente (1986 p.3).O poder local, devia igualmente, abrir-se á 

cooperação internacional tanto a nível cultural, através de germinações de municípios, 

como a nível económico, aproveitando os fundos comunitários. Estes novos domínios 

de atuação do poder local deveriam ser acompanhados de forças descentralizadoras e da 

criação de regiões administrativas. 

De acordo com Ruivo e Francisco (1999), assistiu-se numa primeira fase de atuação, a 

criação de um modelo de legitimidade do poder local, através da delimitação das suas 

competências e atribuições, porém, esta situação correspondeu na realidade, mais a uma 

partilha de custos do que de responsabilidade. No pós 25 de Abril, perante a crise 

financeira e a necessidade de conter determinadas despesas, o Estado optou por partilhar 

com o poder local, determinados custos, assistindo-se a uma “partilha contratual”, isto 

é. ”(...) determinadas funções são coatribuídas ao nível local, não enquanto 

responsabilidade formal de principio, mas em termos de responsabilização e 

financiamento voluntários por parte deste nível, esgotando estes no cumprimento do 

pontualmente acordado “(idem: 289)”. 

Perante sociedades locais com baixos níveis de desenvolvimento económico, grandes 

assimetrias regionais e carências em infraestruturas urbanas, o papel das autarquias 

passou pela infraestruturação básica e a criação de equipamento indispensável ao nível 

local. Durante quase dez anos, a politica autárquica baseou-se, para além da criação de 

infraestruras, como já foi mencionada, na reorganização dos espaços urbanos. 

                                                           
9
 Meio tempo ou tempo inteiro. 
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 A partir de 1986, a adesão á CEE e o aumento de recursos financeiros inerentes à 

integração europeia, proporcionaram a criação de muitos projetos autárquicos que não 

se realizariam de outra forma. Um dos principais fundadores da politica regional da 

Comunidade Europeia, que esteve na base da transferência de fundos comunitários para 

Portugal, após a adesão á CEE (1986). Tendo em conta este argumento, os estados 

membros menos desenvolvidos, seriam ajudados pela U.E, quando não conseguissem 

solucionar, internamente os seus desequilíbrios regionais, ao nível do seu 

desenvolvimento. Assim, a instauração de uma politica regional comunitária 

possibilitou, para grande parte dos estados membros, uma reestruturação administrativa 

e o desenvolvimento dos níveis infranacionais de governo, implicando-os diretamente 

nas tomadas de decisão e no desenvolvimento das suas regiões. 

Mesmo antes da adesão de Portugal á CEE, o Pais, de 1980 a 1984, beneficiou de 

apoios financeiros, a fundo perdidos para investir em setores relacionados com a 

economia. O objetivo do Governo era usufruir, a partir de 1986, da politica regional 

europeia, nas mesmas condições que os restantes estados membros, implicando uma 

reorganização da administração pública. Para aceder ao FEDER10 foi criada, em 1983 a 

direção geral de desenvolvimento regional, no Ministério da Administração Interna, o 

que levou á elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional 1986/90 apresentado á 

CEE. 

Em 1988, com a reforma dos fundos estruturais, começou-se a estabelecer prioridades 

entre as varias regiões, tendo como critério media comunitário, sendo que Portugal 

passa a ser tomada globalmente relativamente ao seu nível de desenvolvimento 

socioeconómico. Tal situação possibilitou que o Pais fosse o maior beneficiário 

relativamente aos auxílios económicos com o consequente desenvolvimento de 

inúmeros projetos. 

Durante este período verificou-se um abrandamento das reivindicações do poder local, 

face a uma administração centralista e autoritária, para a autarquia passar a ser a forma 

privilegiada de desenvolvimento local, ”o objetivo é agora situar o autor de primeira 

instancia na elaboração e execução de estratégia socioeconómicos locais e regionais”. O 

                                                           
10

 Denominação do Fundo Europeu, destinado especificamente á promoção do desenvolvimento 

regional. 
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poder local apercebe-se então, que a criação de infraestruturas e equipamentos não é 

suficiente para refrear o êxodo populacional para os centros urbanos e o envelhecimento 

das periferias. 

A meta passa a ser encontrar formas de gerar emprego atraindo população, e de evitar 

que a terciarização seja a única forma de desenvolvimento local. A solução passa pelo 

planeamento, pela transformação da estrutura administrativa e da sua relação com a 

sociedade civil, pela gestão municipal dos sistemas de infraestruturas e pelo solucionar 

das reivindicações das freguesias. 

O emergir da necessidade de desenvolvimento local levou á aproximação dos serviços 

ás populações, ao aumento do nível de eficácia das competências municipais, criando 

um conjunto de relações ao nível do município, onde participasse um número cada vez 

mais de habitantes. Esta nova fase do poder local conduziu á emergência do movimento 

associativo intermunicipal de forma a encontrar soluções supramunicipais para o 

desenvolvimento.  

O exemplo mais marcante foi á criação em 1984, da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, que no seu II congresso, em 1985, exigiu, entre outras, uma 

maior descentralização de competências para as autarquias locais. 

Verificamos atualmente, que a densidade associativa dos municípios é muito elevada, 

sendo que cerca de 63% dos municípios participam em alguma associação e 26,5% 

participam em duas ou mais associações. Este elevado grau de associativismo deve-se 

essencialmente, á criação de associações para fins muito específicos, visando o 

desenvolvimento local, tais como as questões do saneamento básico, do tratamento de 

águas residuais ou dos lixos urbanos e também a elaboração dos Planos Diretores 

Intermunicipais. Concretizados os objetivos a que essas associações se propunham, são 

extintas e cria-se uma nova associação para solucionar qualquer outro problema. 

Entretanto em 1944, as autarquias veem alargadas e aumentadas as suas competências e 

atribuições. Os municípios passam a desempenhar a sua atividade ao nível do 

equipamento rural e urbano, saneamento básico, energia, transporte e comunicações, 

educação e ensino, cultura, saúde, tempos livres e recreio. 
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O governo proporcionou assim um vasto conjunto de atribuições e competências ás 

autarquias, mas não lhes facultou meios financeiros e técnicos necessários á 

concretização das novas funções, pelo que o poder local se debatia com enorme falta de 

recursos. As autarquias alegam a sua proximidade com as populações e a necessidade de 

melhorarem as condições de vida das mesmas, bem como o desenvolvimento social do 

local para exigir a transferência do O.G.E., para os municípios, não recusando o 

alargamento das suas competências. 

Porém, o processo de desenvolvimento autárquico pode ser concretizado com uma forte 

dinâmica de evolução. De 1999 á 2002, são publicados normativos 11que podem ser 

considerados extremamente inovadores, no que diz respeito à competência e atribuições 

do poder local. Todavia, ao transferir dezasseis áreas de competências12 para os 

municípios de uma forma rápida e intensa, estas não foram, até hoje, totalmente 

regulamentadas, deixando em aberto um vazio, possibilitando diversas interpretações e 

práticas, vazio, esse visível no domínio da educação quando apenas em 2003, pela Lei 

nº41/2003, de 22 de agosto é que foram regulamentadas três competências de um total 

de cerca de dez. As competências regulamentadas referem-se á criação do Conselho 

Municipal da Educação, a elaboração da carta educativa e a construção, apetrechamento 

e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino básico, 

deixando de fora a regulamentação de competências como as atividades 

complementares da ação educativa ou a educação extraescolar. Mais uma vez se 

confirma a existência de discrepância entre o que é legislado e a sua aplicação prática, 

sendo que os aplicadores da legislação deparam-se com uma situação de incerteza, 

quanto á melhor forma da sua aplicação, dado as constantes mudanças e o aparecimento 

de novas situações não previstas.  

                                                           
11

 Lei nº159/99 de, 14 de setembro e a Lei nº169/99 de 18 de setembro já alterada pela Lei nº5-A/2002, 

de 1 de janeiro. 

12
 As atribuições dos municípios de acordo a Lei nº159/99 de 4  de setembro, passam a ser: 

Equipamento rural e urbano;energia,transporte e comunicação;educação;patrimonio;cultura e 

ciencia;tempos livres e desporto;saúde;ação social;habitação;proteção civil; ambiente e saneamento 

basico;defesa do consumidor; promoção do desenvolvimento; policia municipal; ordenamento do 

território e urbanismo. 
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Por ultimo, Mozzicafreddo et al.(1988 ) defende que o poder local só poderá continuar 

como sistema politico local e independente dos grupos locais e da Administração 

Central, se as suas ações de desenvolvimento se basearem em consensos alargados nos 

setores sociais locais, diminuindo o caracter ideologico-partidario da ação politica local. 

Outro aspeto importante será a necessidade de uma maior autonomia do poder e da 

sociedade local, relativamente á Administração Central. Este grau de autonomia 

relacionar-se-á com o nível de desenvolvimento económico local, que, entretanto se for 

alcançado o desfasamento entre o possível e o real, aliado a uma inexistência de 

estratégia de desenvolvimento local, leva a que os executivos local tentem solucionar 

em disparidade através de um fechamento politico da sua gestão, em vez de agirem 

ativamente sobre as sociedades locais. 

Constatamos, desta forma, que com a Revolução do 25 de Abril de 1974 surgiu uma 

realidade até ai desconhecida. Os municípios veem-se perante concelhos sem quaisquer 

infraestruturas ou equipamentos básicos necessários à vida das suas populações. Os 

autarcas eleitos começam a chamar, como competência autárquica, o desenvolvimento 

local dos próprios territórios. Porém, a par da vontade e necessidade de desenvolver os 

municípios, assiste-se a uma falta de recurso financeiro primeiro devido á inexistência 

de legislação sobre a finança local, posteriormente devido á não aplicação da lei como 

estava previsto. Esta situação conduz a que em 1984 se proceda à primeira alteração da 

lei das finanças local, e, simultaneamente, a uma definição precisa das competências 

autárquicas. 

Os municípios, pese embora os entraves financeiros com que se debatam, começam a 

ter uma maior autonomia ao nível das suas atribuições e competências, e ao fazerem uso 

do reforço do seu papel deixam de serem apenas as instituições que se limitam à criação 

do saneamento básico, para serem entidades que se preocupam com o bem estar das 

populações e com o desenvolvimento local, enveredando por domínios mais recentes de 

atuação, o planeamento e ordenamento do território, ou mesmo ação social. 
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3.3. Classificação das Autarquias 

Existem vários critérios que podem ser levados em consideração na classificação das 

autarquias. 

Para tal se pode levar em consideração o tipo de atividade exercida: económicas, de 

crédito, indústria, de previdência e assistência, profissionais ou corporativas, culturais 

ou de ensino. 

Outro critério adotado pela autora é o da capacidade administrativa que distingue as 

autarquias como sendo geográfica (ou territorial) ou de serviço (ou institucional). Por 

ultimo, as autarquias podem ser diferenciadas por um critério relativo á estrutura e os 

subdivide em funcionais ou corporativas. 

Ainda a respeito da classificação das autarquias várias tem sido as classificações 

propostas, atendendo-se aos critérios de suas finalidades ou ás espécies de serviços que 

executam. Além da classificação genérica (federais, estaduais e municipais), podem ser 

agrupadas em três tipos, em virtude de carateres realmente distintivos e aplicações de 

ordem prática; a) territoriais b) corporativas e, c) funcionais”. 

 

3.4. Controle das Autarquias 

“Tutela ou controle das autarquias”- isto é, o poder de influir sobre elas com o propósito 

de conformá-las ao cumprimento dos objetivos públicos em vista dos quais foram 

criadas, harmonizando-as com a atuação administrativa global do Estado-Está 

designado como supervisão ministerial. Todas as entidades da Administração indireta 

encontram-se sujeitas á supervisão da Presidência da Republica ou do Ministério cuja 

pasta esteja vinculada. Este ultima o desempenha auxiliado pelos órgãos superiores do 

Ministério. 

São objetivos deste controlo ou “supervisão” assegurar o compromisso dos objetivos 

fixados em seu ato de criação; harmonizar sua atuação com a politica e programação do 

governo no correspondente setor de atividade, zelar pela obtenção de eficiência 

administrativa e pelo asseguramento de sua autonomia administrativa, operacional e 

financeira”. 
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Existem diversos tipos de controle. Pode ser preventivo, quando a autarquia para a 

realização de certo ato, necessita de previa manifestação do controlado; ou pode ser 

repressivo quando o controle não se faz necessário previamente para a manifestação do 

ato, diferindo assim, substancialmente do controle preventivo. 

Nota-se que o controle preventivo pode ser de legalidade (ou legitimidade) quando a lei 

tiver habilitado o controlador a examinar o comportamento da autarquia em acordo com 

os textos legais. Poderá este ser de mérito ,no caso do controlador analisar, por força da 

lei, o comportamento autárquico sob o ponto de vista da conveniência e oportunidade. 

Igualmente, ressalta a existência de um controlo extraordinário, não necessariamente 

previsto por lei, que cabe á Administração Central e visa coibir desmandos das 

autarquias. Exemplificando-se este controle através dos atos de intervenção e de 

destituição dos entes autárquicos. 

Entretanto, Gasparini, a respeito do controlo das autarquias, faz uma ressalva: ”Esses 

controles não velam nem inibem, por parte da autarquia, a proposita dura de medidas 

judiciais contra os atos abusivos da Administração Pública a que pertence. A autarquia é 

pessoa jurídica de direito público e como pessoa é sujeito de direitos e obrigações. 

Pode, ademais, não se conformar com os atos de tutela, por entendê-las ilegais, e tomar 

juízo, as medidas cabíveis com o fito de anulá-las”. 

A Administração Pública, só poderá efetuar tal controlo dentro dos princípios 

abrangentes do direito administrativo, ou seja, os atos efetuados devem ser legítimos e 

concordantes com o bem da coletividade. Atos que não atendam os princípios pré-

estabelecidos estão viciados e sofrerão posterior anulação, tanto pela própria 

Administração, quanto pelo Poder Judiciário. 

O que diferencia a Administração Indireta (autarquias) da Administração Direta 

(centralizada), é que a primeira possui controle finalístico, isto é, tem administração 

própria e vinculada a um órgão da entidade estatal que a criou, enquanto a 

administração direta possui uma subordinação hierárquica plena e ilimitada. 
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Órgãos de cada uma das categorias de autarquias locais e regionais 

� Figura nº1  - Organigrama de cada nível de autarquia   

                                         

   

   

 

   

 

 

 

 Órgão deliberativo 

a) Região  

Assembleia regional 

Será constituída por membros representando as assembleias municipais, e por membros 

diretamente eleitos pelos cidadãos recenseados da região. 

 
Os representantes municipais serão eleitos por um colégio eleitoral, constituído pelos 

membros das assembleias municipais designados por eleição direta. Os outros membros 

da assembleia regional serão eleitos diretamente pela população. Em ambos os casos, 

será o sistema de representação proporcional e o método da média mais alta de Hondt 

que serão utilizados. 

b) Município 

Assembleia municipal 

É constituída pelos presidentes das juntas de freguesia (órgão executivo das Freguesias) 

e por membros eleitos, em número igual ao número de freguesias mais um, pelo 

conjunto dos eleitores residentes no território do município. 

Os membros eleitos serão designados através do sistema proporcional e pelo 

método de Hondt. 
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c) Freguesia 

Assembleia de freguesia 

Os membros são diretamente eleitos pelos eleitores recenseados. A eleição decorre pelo 

método do escrutínio proporcional e pelo método de Hondt. 

 

  Órgão executivo 

a) Região 

Junta regional 

A junta regional é constituída por um presidente e por seis outros membros, nas regiões 

com mais de 1,5 milhões de eleitores, e por quatro outros membros nas restantes 

regiões. 

Os representantes são eleitos entre os membros que integram a assembleia regional 

respetiva, mediante a utilização do sistema da representação maioritária, por escrutínio 

secreto e por listas plurinominais. 

b) Município 

Câmara municipal 

O número de membros da câmara municipal varia entre um máximo de 17 e um mínimo 

de 5, consoante o número de eleitores do município. É presidida pelo primeiro 

candidato da lista que recolheu o maior número de votos. 

A câmara municipal é constituída por eleição direta, segundo o sistema proporcional, e 

pelo método de Hondt. 

c) Freguesia 

Junta de freguesia 

A junta de freguesia é constituída por um presidente e por outros membros, estes 

últimos em número variável consoante o número de eleitores da freguesia. Nas 

freguesias com mais de 150 eleitores, os membros da junta são eleitos pela assembleia 

de freguesia, entre os seus membros, sendo o presidente o primeiro membro da lista 

mais votada na eleição do órgão deliberativo da freguesia. 

Nas freguesias com 150 eleitores ou menos, os membros da junta de freguesia são 

eleitos pelo plenário dos cidadãos eleitores. 

Em Portugal, por exemplo, não existe o responsável político e chefe das administrações, 

nas autarquias locais. Nas principais autarquias locais portuguesas (os municípios), o 
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órgão executivo (diretamente eleito) é composto pelo presidente da câmara e pelos 

outros membros da câmara municipal (vereadores a tempo inteiro, a meio tempo e de 

simples participação nas reuniões, sempre que não haja funções e competências 

específicas distribuídas), em número variável, em função do tamanho dos municípios. 

O presidente da câmara tem competência para decidir sobre a existência e sobre o 

número de membros da câmara que irão exercer as suas funções a tempo inteiro, dentro 

de limites que variam entre um e quatro vereadores.  

No entanto, pode optar pela existência de vereadores a tempo inteiro e a meio tempo, 

neste caso correspondendo dois vereadores a um vereador a tempo inteiro. É, pois, sobre 

o presidente da câmara municipal que recai a escolha dos membros da câmara em 

ambas as situações, assim como a atribuição das respetivas funções e competências. 

A câmara municipal dispõe de competências no âmbito da organização e do 

funcionamento dos serviços do município, podendo delegar no presidente da câmara 

algumas das suas funções que, por sua vez, podem ser subdelegadas nos demais 

membros da câmara municipal. 

No entanto, é o presidente da câmara que tem competência para supervisionar a gestão e 

a direção do pessoal ao serviço do município. Os municípios dispõem de autonomia 

para fixar a sua própria organização, no que se refere à estruturação interna dos seus 

serviços e para fixar os seus quadros de pessoal, incluindo o pessoal de chefia e 

funcionários. Existe, no entanto um enquadramento legal para estas questões. 

 

 
3.5. Repartição de Poderes e Responsabilidades entre os Diferentes Órgãos. 

A organização das autarquias locais inclui uma assembleia deliberativa e um órgão 

colegial executivo que é responsável perante aquela. 

a) Região 

Compete à assembleia regional acompanhar e controlar a atividade do órgão executivo 

(junta regional), bem como apreciar, em cada sessão ordinária, informação relativa à 

atividade desenvolvida pela junta regional. De igual modo, compete-lhe aprovar os 

documentos previsionais e de prestação de contas, autorizar à junta a praticar 

determinados atos, como, por exemplo, a outorga de contratos de exclusividade e a 

celebração de protocolos ou, ainda, votar moções de censura ao executivo. 
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A junta dispõe de competências nos domínios de planeamento e do desenvolvimento 

regional, do funcionamento dos serviços e da gestão corrente desta autarquia local. 

 

b) Município 

Entre as competências da assembleia municipal, indicamos as seguintes: 

- acompanhar e fiscalizar a atividade da câmara municipal; 

- manter-se informada e pronunciar-se sobre os assuntos de interesse para a autarquia 

local; 

- votar moções de censura ao órgão executivo, sem efeito de destituição; 

- aprovar posturas e regulamentos do município, com eficácia externa; 

- aprovar anualmente as opções do plano, que incluem a proposta de orçamento e de 

plano plurianual de investimentos; 

- apreciar e votar os documentos de prestação de contas; 

- aprovar planos e normas municipais sobre o ordenamento do território; 

- aprovar os quadros de pessoal do município; 

- autorizar a autarquia a integrar associações de municípios ou a criar ou a participar em 

empresas públicas; 

- estabelecer taxas municipais e aprovar empréstimos; 

- autorizar a delegação de competências municipais às juntas de freguesia. 

A câmara municipal é um órgão executivo permanente e possui competência bastante 

ampla no domínio da organização e do funcionamento dos serviços, do urbanismo e das 

obras públicas, assim como no âmbito das relações com outros órgãos das autarquias 

locais. 

Entre outras competências, a câmara deve executar as deliberações tomadas pela 

assembleia municipal, gerir o pessoal e o património, elaborar as opções do plano, o 

orçamento e a prestação de contas, realizar obras públicas, conceder licenças e apoiar as 

freguesias do seu território. 
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c) Freguesia 

Entre os poderes da assembleia de freguesia, e para além dos poderes característicos de 

um órgão deste tipo, detém outros relativos à fixação de taxas e à organização dos 

serviços, para além de aprovar as posturas e regulamentos, aceitar as competências 

delegadas pelo município e deliberar sobre os assuntos de interesse para o seu território. 

O órgão executivo (junta de freguesia) detém, designadamente, competência para 

certificar a residência e a situação económica dos cidadãos residentes da freguesia, 

administrar os cemitérios, executar obras públicas e melhoramentos locais, elaborar o 

recenseamento eleitoral, praticar atos por delegação municipal, colaborar com outras 

entidades públicas, sobretudo no que se refere às estatísticas, ao desenvolvimento, à 

educação, à saúde, à cultura, à ação social e à proteção civil. 

 

3.6. Fundamentos Sobre a Integração Regional 

Refere-se que o mercado regional repousa sobre seis princípios fundamentais, sendo três 

de natureza politica e três de natureza económica: 

Natureza Politica: a) igual oportunidade, isto é, todos os participantes têm assegurado o 

pleno desenvolvimento de seus recursos e possibilidades e, se forem pequenos e 

atrasados, terão tratamento adequado a esse menor desenvolvimento económico 

relativo)voluntariedade, ou seja, que cada País membro resolve, por livre arbítrio 

participar da forma de integração no momento que julgar melhor, e c)não exclusividade, 

que significa que não haverá, dentro da área blocos cerrados, sendo os acordos 

acessíveis a todos. 

Natureza Económica: a) produtividade, o que significa que a área integrada buscará o 

aumento da produtividade em regime de livre concorrência para atingir progressiva 

especialização das atividades produtivas; b)concorrência; e c)especialização, o mercado 

regional será assim, multi lateral e competitivo. 

Na fundamentação teórica da integração regional dos Países subdesenvolvidos, ocorre o 

choque entre a escola Marshaliana-Viner-Haberler e a de Nurkse-Myrdal-Prebish, ou 

seja, entre os neoclássicos e desenvolvimentistas. Enquanto os neoclássicos 

(neoliberais), focalizados nos Países desenvolvidos, veem na eficiência estática o 

objetivo da união aduaneira, os seus adversos, enfatizando os Países subdesenvolvidos, 
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pugnam pela maximização da taxa de desenvolvimento económico (Bela Balassa, citado 

por Montenegro (1970). Contudo, os efeitos relacionais da liberalização do comercio 

podem ser importantes nas regiões industrialmente desenvolvidos. Nas áreas 

subdesenvolvidas, porém, o mecanismo de mercado e dos preços não desfruta da 

mesma eficiência, capaz de operar uma mudança radical na alocação de recursos de 

modo mais racional. Daí a politica de desenvolvimento servir-se do planeamento, ao 

qual se subordina a liberalização do comercio. 

 

  Métodos de Integração Regional 

Há dois métodos de integração regional (Bela Balassa 1961 citado por Montenegro 

1970): o liberal ou funcional e o dirigista ou institucional o liberal é aquele em que há 

remoção de todas as restrições quantitativas ao fluxo de mercadorias, serviços e 

pagamentos através das fronteiras, bem como eliminação de obstáculos ao movimento 

dos fatores de produção-capital e trabalho. No que tange aos pagamentos há plena 

convertibilidade de moedas. Este método é definido pelos partidários de livre cambio, 

para quem a integração deve ser obtida pelo mecanismo de preços e um mínimo de 

intervenção do Estado. Os funcionalistas pugnam por instituições necessárias somente a 

eficiente cooperação económica, enfatizando a soberania nacional. O Dirigista é o 

método em que há coordenação e harmonização das politicas governamentais para a 

consecução da integração, os seus defensores creem no sucesso apenas a nível regional, 

pois a nível internacional, seria necessário o funcionamento de um órgão supranacional 

que limitasse as soberanias nacionais.  

A síntese da análise teórica da Economia Internacional descreve os processos de 

integração económica como um conjunto de medidas de carácter económico e comercial 

que têm por objetivo promover a aproximação e, eventualmente, a união entre as 

economias de dois ou mais Países. Os princípios da Economia Internacional dividem o 

processo de integração económica em cinco etapas (Bela Balassa, 1961; Montenegro, 

1970; Maia 2001, Brun & Heck, 2005; Arndt et all; 2007):  

1º) Área de livre comercio; 

2º) União aduaneira; 
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3º) Mercado comum; 

4º) União económica e 

5º) União de integração total. 

 

 Competências das Autarquias Regionais 

                                        “Para dar um fôlego á Democracia territorial, é preciso 

                                         recriar um pacto de confiança, entre o Estado e as  

                                         autarquias locais e regionais. Para nós, as autarquias 

                                         não são um peso, é uma riqueza.”  

                                         François Holande e as Regiões (2012) 

Ao nível global as autarquias são freguesias, os municípios e as regiões administrativas. 

As atribuições das autarquias e a competência dos seus órgãos devem estar associadas à 

satisfação das necessidades das comunidades, respeitando nomeadamente, ao 

desenvolvimento socioeconómico, ao ordenamento do território, ao abastecimento 

público, ao saneamento básico, á saúde, á educação, á cultura, ao ambiente e ao 

desporto, logo deve haver leis que estabelecem o quadro das atribuições e competências 

para as autarquias locais e as competências e regime jurídico de funcionamento dos 

órgãos dos municípios e freguesias. 

As autarquias têm pessoal, património e finanças próprias, competindo a sua gestão aos 

respetivos órgãos, razão pela qual a tutela do Estado sobre a gestão patrimonial e 

financeira dos municípios e das freguesias é meramente inspetiva e só pode ser exercida 

segundo as formas e nos locais previstos na lei. Deste modo, encontra-se salvaguardada 

a democracia e a autonomia do poder local. 

A legitimidade das decisões das autarquias locais decorre da eleição dos respetivos 

órgãos, sendo a câmara municipal e a junta de freguesia órgãos executivas e a 

assembleia municipal e assembleia de freguesia órgãos deliberativos. Excetuando a 

junta de freguesia, os demais órgãos referenciados são eleitos por sufrágio universal. Os 

municípios e as freguesias são, portanto elementos constitutivos da democracia e da 

cidadania. 
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A delimitação das regiões envolve dimensões tanto politicas como técnicas. Do ponto 

de vista politico, estas questões configuram-se sob forma de descentralização. Não se 

trata neste caso de um mero arranjo das diversas parcelas do território para efeitos de 

distribuição da rede burocrática do Estado. Nem se reduz a um simples problema de 

desconcentração dos serviços centrais de modo a aproximá-los dos cidadãos. A 

descentralização veiculada, em si mesma, uma partilha de poder politico, com a 

devolução ás comunidades regionais dos procedimentos originais de constituição e de 

exercício da gestão das coisas publicas. 

Mas, na sua base a regionalização reveste de um caráter propriamente técnico. Para que 

ela assume características politicas com efeitos na pratica da democracia e no processo 

de desenvolvimento local, necessário se torna encontrar a sua conveniente dimensão. O 

espaço geográfico poderá ter alguma relevância verdadeiramente importante, será, 

porém, a análise dos recursos materiais e humanos, o volume da população e os 

equipamentos indispensáveis á constituição de uma autentica, ainda que relativa 

autonomia. Uma efetiva regionalização, que acarreta uma descentralização tem que ser, 

por isso procedida de estudos prévio das potencialidades existentes no meio, de forma 

que, para além de se ultrapassarem os eventuais conflitos entre populações se detêm as 

respetivas comunidades dos meios indispensáveis á sua vivência. 

A par dos municípios e das freguesias, a administração autárquica integra outras formas 

de organização indispensável á prossecução do desenvolvimento local: as comunidades 

intermunicipais de fins gerais, as associações de municípios de fins específicos das 

grandes áreas metropolitanas, as comunidades urbanas, os serviços municipalizados e as 

empresas municipais e intermunicipais. 

Os municípios, as associações de municípios e as regiões administrativas podem criar 

empresas de âmbito municipal, intermunicipal e regional, dotados de capitais próprios, 

para exploração de atividades que prossigam fins de reconhecido interesse publico cujo 

objeto se contenha no âmbito das respetivas atribuições. Estas empresas podem ser 

publicas, e ainda de capitais maioritariamente públicos. 

As regiões administrativas são autarquias de âmbito regional. É parte do poder local. 

São entidades intermédias, situadas entre o poder central e os municípios, eleitos pela 

população e destinados a complementar a ação municipal. A criação das regiões 
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administrativas corresponderá no fundamental á possibilidade de conferir, através da 

eleição direta pelos cidadãos, legitimidade e representatividade democrática a um poder 

regional não eleito que exerce um conjunto de funções e competências de nível supra 

municipal sem qualquer controlo das populações e dos próprios municípios. 

A regionalização é um fator de descentralização com efeitos, a todos os níveis de poder, 

da freguesia aos órgãos de soberania, existem órgãos democraticamente eleitos. Ora, a 

nível regional também existem órgãos de poder, com destaque para as comissões de 

coordenação regional e outros serviços periféricos dos ministérios, só que os titulares 

dos cargos que os dirigem não são legitimados através do voto popular e não respondem 

pelos seus atos perante a população. 

Em segundo lugar a regionalização é um instrumento que favorece a democracia 

participativa. É conhecido o facto da aproximação dos serviços públicos em relação ás 

populações e a legitimação do poder através do voto popular constituir um estimulo á 

participação, se nesse sentido se verificar a necessária vontade politica. As 

possibilidades de participação são infinitamente maiores quando existem eleitos do que 

quando se verifica a nomeação por parte do Governo Central. 

Em terceiro lugar a regionalização pode favorecer o desenvolvimento. Com efeito, a 

regionalização pode não ser uma condição necessária nem suficiente do 

desenvolvimento, mas também é inquestionável que a existência de regiões e de um 

sistema democrático representativo ao nível regional pode estimular os serviços 

públicos, contribuindo para a sua dinamização. O próprio facto de o poder regional ter 

que responder pelos seus atos sem eleições competitivas pode dinamizar o investimento 

público.  

Além disso, tendo o desenvolvimento uma dimensão não apenas económica, mas 

também social cultural e ambiental, o poder regional democrático e as suas atividades 

podem ser um fator benéfico e uma contribuição importante para assegurá-los. Acresce 

ainda que um sistema de finanças regionais que garante maior investimento onde há 

maior atraso pode ser um instrumento de correção de assimetrias. 

Em quarto lugar, a regionalização é condição de uma reforma administrativa, que dê 

coerência a administração periférica do estado e permite descentralizar e 

desburocratizar. 



 

 

40 

 

Pretendemos considerar os consensos e os conflitos existentes entre o poder autárquico 

e o poder regional. A emergência, do poder regional, que em relação ao continente toma 

forma, sobretudo no discurso politico, torna-se um campo onde se ensaiam estratégias 

politicas de múltiplas dimensões, que envolve o poder local o poder central e o sistema 

partidário. Este envolvimento é tanto mais acentuado quanto menor é a experiência do 

poder regional e mais oportunidades oferece ao jogo politico por parte dos atores que 

atuam no meio. 

Os atores políticos inserem-se, de facto numa rede complexa de ralações. O campo da 

atividade permite, com frequência, um relacionamento alargado, desde o contacto com a 

comunidade local, á relação com o poder regional (eventualmente existente), e no poder 

central do Estado. O alargamento daquela atividade aparece quando se quer afirmar um 

projeto pessoal num contexto mais amplo, ou surge a vontade de participar no processo 

decisional central ou regional, ao estarem em causa interesses locais. 

Como local intermédio entre o poder central e as autarquias, o poder regional aparece 

então como espaço privilegiado de estratégias politicas por parte de lederes autárquicos. 

O poder local poderá servir-se igualmente da região como meio para competir o poder 

central. 

O poder central reserva-se, como especifica a esfera politica e, por isso, a capacidade de 

enquadramento e de controlo da atividade social no seu conjunto, com extensão as 

autarquias. Pode condicionar de forma direta, os empreendimentos do poder local. Pode 

condicionar ainda, de forma indireta, tais ações, ao adotar grandes projetos em setores 

concretos como, entre outros, a habitação, associado a eles as câmaras. Ora, sendo as 

receitas destes limitadas para atividades que pretendem desenvolver, as suas politicas 

passam a ser assim profundamente afetadas. Múltiplas são, de facto, as formas de 

enquadramento e de limitação da autonomia do poder local. 

A capacidade decisional em conflito encontra a sua expressão de facto, ao nível desta 

área metropolitana. A estratégia dos líderes autárquicos inscreve-se numa lógica de 

Estado quando pretende promover a confrontação das capacidades e das competências 

dos poderes central e local. Esta confrontação pode exprimir-se tanto em termos de 

«pressão» como sob forma de reivindicações de contra partidas. Num caso e noutro, o 
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poder autárquico afirma-se mais como soberania recebida diretamente da população de 

que como atividade delegada pelo estado. 

O poder regional pode tornar-se, um campo em que se inscrevem estratégias de partilha 

de poder central, intervindo e participando na sua capacidade decisional. Sempre que a 

região obtém importância estratégica para a firmação de uma liderança, pode 

transformar-se em campo onde se trava a luta politica. 

Não só o nível regional se torna campo politico de estratégia do poder local como, por 

sua vez, pode constituir-se em lugar para o governo central tomar decisões que 

ultrapassam as competências das autarquias, pondo á prova a sua capacidade decisional. 

De acordo com a análise que temos vindo a desenvolver, o poder regional pode gerar 

consensos, sempre que esteja em causa a valorização da região. Será fácil encontrar, 

então, o acordo de diversas autarquias. Cria-se certa identidade de base regional que 

atua como catalisador. A adoptação de politicas concertadas em alguns domínios, como 

em redes viárias e serviços coletivos comuns, produz um movimento de encontro de 

autarcas e a procura de compromissos. Em algumas regiões, cuja diferenciação interna 

se torna cada vez mais difícil dada à continuação do espaço urbanizado, é impossível ás 

autarquias manter uma capacidade de suficiência relativa. São muitas as questões que se 

implicam mutuamente e o complexo ai instalado exercem funções muito para além do 

território camarário próprio. 

Mas surgem também potenciais focos conflituais. A vontade crescente de autonomia do 

poder local contrasta com o poder de tutela inspetiva sobre as autarquias que será 

inevitavelmente conferido ás regiões. Não se trata unicamente da diminuição, pela sua 

transferência, dos poderes imediatos do governo. A definição e delimitação das 

capacidades de quem desempenha o cargo de chefia no poder regional aparece então 

como uma questão delicada para um Estado que queira dar tudo e nada perder. Há ainda 

a dificuldade, por parte das autarquias de aceitar outra modalidade de partilha de poder 

politico, ainda que estejam constitucionalmente defendidas as competências das 

autarquias. Se for verdade que todo o poder gera mais poder, o poder regional, uma vez 

constituído tenderá a ampliar a sua esfera de ação. 

As dificuldades na delimitação das regiões, como base de um poder politico 

descentralizado, não são, por isso, meramente técnicas. Eles resultam da complexidade 
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dos problemas, nomeadamente no domínio politico. A politica, a níveis diferentes, do 

poder exige um equilíbrio difícil de obter. Está em causa interesses de coincidentes. São 

possíveis consensos ativos em alguns setores. A democracia é um campo de 

compromissos mais ou menos alargados. 

A conflitualidade resultante da distribuição desigual de poder pode, no entanto, ser 

encarada diferentemente pela população. Se, em democracia esta tem gesto pela 

liberdade, normalmente o que mais deseja é a segurança. A vontade de tranquilidade 

pública faz com que, em certas circunstâncias, se apreciem menos as situações de 

conflitualidade verbal e procedimental vividas pelos autarcas. Tudo depende da 

conjuntura e dos objetivos em causa. Os munícipes sabem bem quando aderir a projetos 

que valham a pena para a região. 

Se for verdade que o poder regional não serve os intuitos de um Estado concentrador, 

não é menos verdade que traz algumas limitações ao poder local. Ainda que a lei deseje 

proteger as autarquias no processo da sua formação, o seu aparecimento não deixa de 

criar algum embaraço ás comunidades. O poder regional uma vez instituído exercerá 

necessariamente competências de Estado junto das autarquias. Estas tenderão a 

pressionar aquele poder na reivindicação de meios para a sua atividade. Desempenhará 

então, um papel de autonomia entre o poder central e as autarquias.  

Atendendo ao desenvolvimento de uma democracia participativa, terão que se 

reforçarem as autarquias com uma acrescida capacidade jurídica, financeira e técnica. 

Desde então, o Estado deve ser «mínimo» não por força de aplicação de um modelo 

neoliberal, mas por exigência do aprofundamento da pratica democrática. 

O desenvolvimento das regiões como consequência da crise do Estado e da sociedade, 

parece conduzir sobretudo ao crescimento da importância do poder local. Como as 

comunidades sociais não dispõem de capacidade para solucionar todos os problemas 

neles existentes, a tendência será para o seu reagrupamento, desde que estejam em causa 

nomeadamente questões de ordenamento do território, de economia, de infraestruturas e 

de equipamentos. Resulta daí a emergência de um novo ato politico, situado entre o 

governo central e as autarquias, que se constitui em sede de negociações múltiplas onde 

se afirma diversas formas de cooperação e de negociação. 
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A lógica da autonomização leva á formação ou reforço das autarquias. Os desafios que 

aí estão fazem despertar a necessidade de negociação e de compromisso num campo 

vasto de atividades, o que exige a elaboração de normas jurídicas definidas de novas 

fronteiras e de outras competências. Mas, mais do que criar níveis intermédios de poder 

politico, que trariam necessariamente consigo novas redes burocráticas, parece 

sobretudo importante suscitar a associação dos municípios para o aproveitamento de 

todos os recursos disponíveis, necessários ao desenvolvimento da região. Nesta 

associação se joga também a pratica democrática, quer entre as comunidades locais, 

quer entre os seus respetivos autarcas. 

Um bairrismo fechado é contra a democracia, que é intencionalmente abertura 

universalista. O espírito democrata opõe-se a todos os fechamentos, porque procura 

desenvolver tudo no homem e todos os homens, e vê cada homem a humanidade inteira. 

Se analisarmos os consensos e os conflitos próprios do poder regional, tivermos em 

vista a relação complexa entre o Estado e a sociedade civil, e nomeadamente o estado 

das condições de realização e da pratica de uma democracia participativa. Que ela possa 

contribuir para este objetivo não é certo. Tudo dependerá da forma como sejam 

constituídas as regiões, dos órgãos do poder a ser formados e das praticas politicas que 

se desenvolvam. 

A democracia não é incompatível com a existência do poder, desde que se auto 

controlam num quadro jurídico adequado. Em causa está à liberdade e a coexistência de 

liberdades nas sociedades complexas de hoje. 

A análise da distribuição do poder e das formas da sua concentração torna-se então 

importante para a elaboração de uma teoria de sociedade. Ela mostra como a vida 

quotidiana das instituições e das pessoas é determinada pelo uso do poder e pelo 

ordenamento jurídico existente. O poder é inerente á sociedade, existindo por isso, uma 

correlação entre o sistema do poder e a sociedade global. 
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  3.7. Modelos de Financiamento ao Nível Global 

As múltiplas experiências do exercício do poder local passam genericamente pelo 

binómio autonomia-democracia local. 

No domínio financeiro, verifica-se em vários países uma grande adesão aos valores de 

autonomia e da democracia local. Direito das autarquias disporem de receitas próprias, 

de estabelecerem as taxas relativamente aos seus impostos locais, de definirem o 

próprio regime de benefícios fiscais, de determinarem os preços dos serviços prestados 

e a recorrerem ao endividamento, em consonância com a responsabilização direta dos 

órgãos locais perante os eleitores, bem como da participação destes na vida publica 

local. 

Porém o aprofundamento da democracia local nem sempre é acompanhado de uma 

sólida autonomia devido à múltiplas intervenções de determinadas politicas, obrigando 

ao cumprimento de certos padrões de serviço, ou constituindo as autarquias como mera 

entidade delegada no exercício de algumas funções pública. 

 

3.8. Sistemas de Financiamento 

O financiamento é um meio auxiliar e não um fim da ação autárquica. Disponibiliza os 

recursos necessários para as instituições do poder local implantar politica, politicas 

essas que são a escolha responsável dos autarcas legitimados pelo voto popular. 

Não se deve, porém, ignorar que os recursos financeiros são uma condicionante 

importante de escolhas politicas. A atenção que os autarcas devem prestar ás finanças 

locais é provavelmente maior hoje do que no passado. Com efeito, e do lado da despesa, 

as autoridades municipais veem-se confrontando com responsabilidades crescentes, seja 

por força do aproveitamento dos valiosos investimentos em infraestruturas efetuadas da 

competência adicionais da administração central ou de maiores exigências de qualidade 

por parte dos cidadãos locais. 

Ao mesmo tempo, do lado da receita, há cada vez mais desafios. As regras de equilíbrio 

orçamental existente, dependentes da classificação das rubricas em correntes e de 

capital, e fixada há muitos anos atrás, estão a atrofiar a gestão corrente. A persistente 

fraca diversidade de instrumentos financeiros próprios vulnerabiliza os municípios, ao 
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expô-los em demasia a saúde económica de um numero reduzido de setores de 

atividade. A concentração da população e atividades económicas no litoral limita 

consideravelmente o acesso a recursos próprios e a capacidade de atuação dos 

municípios pequenos do interior. Há potencialidades nas tarifas e taxas que devem ser 

exploradas. 

O enquadramento internacional das finanças publicas não favorece um modelo de 

financiamento local assente em transferência sempre crescente para todos os 

municípios. Finalmente, o endividamento virtuoso para financiar despesas de 

investimentos, comporta sérios riscos para a sustentabilidade futura dos municípios que 

têm de ser enfrentados quanto antes. 

A generalidade dos sistemas de financiamento das autarquias locais comporta 

subvenções (gerais e especificas), impostos e receitas próprias não fiscais donde 

ressaltam os preços pagos pelos serviços prestados e os rendimentos de propriedade. 

Marginalmente constam-se ainda as liberdades financeiras á terceiros a favor das 

autarquias e o recurso ao endividamento, que como se sabe, gera receitas não efetivas, 

uma vez que há que proceder ao seu reembolso e ao pagamento dos encargos que a 

divida originará. 

No sistema de repartição dos recursos pelos municípios encontramos os três grupos de 

receitas referidas, com predomínio para a subvenção, seguem-se as receitas fiscais, as 

receitas provenientes da prestação de serviços ou da venda de bens e por ultimo, o 

recurso ao credito. 

Em teoria, a razão de ser uma destas formas de financiamento está associada á natureza 

dos bens e serviços fornecidos pelos autarcas e a residência/natureza jurídica dos seus 

utentes. 

A produção de bens públicos justifica o financiamento através de uma subvenção ou 

impostos, enquanto que a prestação de bens privados, equiparáveis, ou que entram em 

concorrência com os fornecidos pelas empresas, deve ser financiado na base dos preços. 

Quando maioritariamente os utentes são residentes no município é aconselhável que o 

financiamento assente nos impostos locais, mas se existe uma universalidade de 

utilizadores (residentes e não residentes) ou se a utilidade dos mesmos ultrapassa o 
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beneficio da coletividade local e se projeta como utilidade social generalizada, Justifica-

se o financiamento através da concessão de uma subvenção por uma autoridade supra 

local (regional ou nacional). 

Numa sociedade caracterizada cada vez mais pela mobilidade individual dos seus 

membros é difícil estabelecer os contornos acima descritos, mas não custará admitir que 

do primeiro grupo fizessem parte, por exemplo, a iluminação publica e os espaços 

verdes, do segundo grupo a rede viária, no que se refere á diversidade geográfica de 

utentes e o ensino no que importa ás economias externas de fricção social. 

Os serviços económicos mais comuns são o fornecimento de água, o direito de 

utilização de equipamentos comerciais do município e da infraestrutura de apoio á 

produção, como sejam os parques industriais. 

O Estado reparte os recursos públicos adotando mecanismos de subvenção (geral ou 

especifica) criando impostos locais ou partilhando os nacionais com as autarquias. 

Em regime que assentam nas competências delegadas, os financiamentos especificam 

”per capita” ou por “custo padrão” constitui geralmente mais adaptada. 

Em matéria de impostos não há um modelo que possa servir de paradigma. Há, no 

entanto denominadores comuns. Os impostos sobre o rendimento são muito disputados 

pelas autarquias em especial devido a sua elasticidade, mas deve salientar-se que os 

municípios situados em regiões onde é maior a prosperidade são fortemente 

beneficiados relativamente aos de menores níveis de rendimento. 

Os impostos sobre a propriedade têm grande tradição, quer os que incidem sobre 

prédios urbanos, quer os que incidem sobre terras agrícolas ou terrenos destinados á 

construção. Porém a sua elasticidade é geralmente fraca porque as reavaliações de 

propriedade não são automatizadas nem se fazem de modo periódico e , quando se 

fazem, não raro se tem de mitigar a sua aplicação, ou mesmo suspendê-la. 

Alguns Países adotam mecanismos de coordenação de níveis de fiscalidade, 

nomeadamente através de sistemas de credito por imposto, que consiste na dedução, no 

montante de imposto a pagar aos poderes centrais do valor das coletas pagas ás 

autarquias. 



 

 

47 

 

Os impostos locais são concebidos para responder a determinados princípios de 

autonomia, democracia e de liberdade autárquica. 

-Decisão sobre o seu lançamento, base de incidência, taxas e regime de benefícios 

fiscais. 

Na medida em que por norma o imposto autárquico está associado ao beneficio, exige-

se dele transparência, para uma efetiva responsabilização das politicas locais. Como já 

se referiu a democracia aconselha a que os impostos locais devem incidir sobre quem 

reside na autarquia, tendo por isso a possibilidade de controlar, pelo voto e por outros 

mecanismos de participação direta dos cidadãos locais. 

Se num prato de balança colocarmos os valores da liberdade autárquica no outro temos 

de colocar os direitos dos cidadãos, A liberdade das administrações locais contrapõe-se 

a necessidade de harmonização fiscal a nível nacional e mesmo comunitário. O cidadão 

é igual perante a lei. Por isso a liberdade autárquica tem de estar fundada nas 

preferências dos cidadãos e no direito á diferença de cada uma das comunidades, desde 

que não prejudiquem a coesão nacional, a unidade do Estado e as regras da 

concorrência.  

A equidade vertical que diz respeito á capacidade contributiva dos cidadãos, deve 

complementar-se com qualidade horizontal, ou seja, a que se exerce sobre o território, 

principio que deve colocar todo o contribuinte em igualdade de circunstancias, qualquer 

que seja o município. Porque deve haver um compromisso entre princípios antagónicos, 

os poderes de autonomia autárquica, em matéria fiscal, devem ser mitigados e sempre 

fundados no exercício da democracia local devendo caber diretamente aos cidadãos uma 

grande responsabilidade nesta matéria. 

No âmbito da técnica fiscal, dos critérios de gestão e de controlo a exercer pelo 

contribuinte exige-se aos impostos locais: 

-Ligação ás atividades autárquicas; 

-Base tributária estável; 

-Previsibilidade dos montantes de cobrança; 

-Crescimento sustentado; 
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-Simplificação administrativa e facilidade de gestão: 

-Alguma diversificação do seu leque; 

-Abrangência (o maior número possível de contribuintes); 

-Não transferibilidade para não residentes. 

 

3.9. O Caso Prático “ANGOLA”           

O nosso ponto de partida tem de ser naturalmente o presente. E o presente em Angola é 

dado como é evidente pela nova Constituição da República de Angola que neste 

domínio do poder local acolheu o essencial legado da Lei Constitucional de 1992 13. 

Gostaríamos de começar por assinalar as seis principais alterações verificadas face á LC 

de 1992. 

A primeira e significativa alteração é de origem sistemática: O poder local foi 

consagrado num titulo autónomo, fora do titulo sobre a organização do poder do Estado 

(titulo IV da CRA) e o único artigo sobre a Administração Local do Estado (artigo 

201.º) foi colocado no titulo da Administração Pública (titulo V). 

A segunda e significativa alteração prende-se com a elevação da dignidade 

constitucional do poder local, dignificação de que são sinais: o facto de serem 

dispensadas mais de uma dezena de artigos; a declaração solene de que “a organização 

democrática do Estado” ao nível local estrutura-se com base no principio da 

descentralização político-administrativa “(artigo 213.º. nº1, 1ª parte, da CRA); a 

integração no âmbito do poder local de três formas organizativas; a prescrição de uma 

reserva de lei orgânica14 da Assembleia Nacional sobre a matéria (artigo 164.º, alínea f), 

da CRA”.). 

                                                           
13

 Esboço de uma teoria subjetiva do poder local, Luanda, 2009, pp.33 ss. 

14
 As leis orgânicas são as cinco leis referidas no artigo 166. 

o   
,nº2, alínea b) da CRA, e têm em especial 

não só o facto de pertencerem á reserva absoluta de competência da Assembleia Nacional, como a 

exigência de aprovação nas três votações ( necessariamente realizadas em Plenário) por maioria 

absoluta dos Deputados em efetividade de funções ( artigo 169.
o 

,n.
o
2 , da CRA). 
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A terceira alteração tem a ver em especial com a valorização das autarquias locais, 

traduzida no aperfeiçoamento do conceito de autarquias local (artigo 217.º, nº1), na 

definição abrangente do principio da autonomia local (reiteradamente invocado ao 

longo texto da Constituição)15 na previsão de diversas garantias, designadamente 

financeira, patrimoniais, normativas e jurisdicionais, a favor das autarquias locais, na 

expressa definição do respetivo sistema de governo (artigo 220.º), enfim na expressa 

previsão de uma generosa cláusula geral de atribuições ( artigo 219.o ). 

Em quarto lugar, quanto ás categorias de autarquias locais, a Constituição prevê 

expressamente apenas o município, mas admite a criação de outras autarquias, seja ao 

nível supramunicipal, seja ao nível inframunicipal (artigo 218.º, nos 2 e 3). 

Em quinto lugar, a Constituição eleva o principio da autonomia local a limite material 

do poder de revisão constitucional (artigo 236.º, alínea k). 

Por ultimo, a CRA estabelece, no artigo 242.º, nº1, que “a institucionalização efetiva 

das autarquias locais obedece ao principio do gradualismo”. 

 

 A extraordinária situação angolana no quadro do direito comparado  

Dito isto, gostaria de deixar uma nota sobre aquilo que entendo ser a situação 

extraordinária do poder local em Angola, no contexto do Direito Comparado, 

começando por três afirmações por assim serem paradoxais: (1ª) Os municípios 

angolanos não são municípios, são muito mais do que municípios, (2ª) As comunas e os 

municípios angolanos não são autarquias locais, (3ª) Na Europa, as comunas angolanas 

seriam grandes municípios. 

De forma sucinta vejamos o sentido destes paradoxos: (i) quanto ao primeiro, do ponto 

de vista jurídico, os municípios angolanos não são efetivamente autarquias locais (mas 

apenas extensões da Administração Local do Estado); todavia do ponto de vista 

material, na sua expressão territorial e humana, comparativamente o município 

angolano é três vezes maior do que o município português, quinze vezes maior do que o 

                                                           
15

 Nomeadamente, como limite do principio do Estado Unitário (artigo 8.
o 

), como limite dos poderes da 

Administração Local do Estado( artigo 201.
o 

,n.
o 

1) e como limite do poder de revisão constitucional 

(artigo 236.
o 

,alínea k). 
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município espanhol e vinte e cinco vezes maior do que o município francês, 

aproximadamente apenas do município inglês (que em média tem cerca de 140.000 

habitantes); em consequência, pela dimensão, o município angolano aproxima-se de 

muitas das “Províncias” europeias; (ii) quanto ao segundo, embora as comunas e os 

municípios angolanos não sejam autarquias locais, os municípios virão a ser (artigos 

5.º,nº3,e 218.º,nº3,da CRA); quanto ao terceiro, caso fossem autarquias locais, as seis 

centenas de comunas angolanas representariam grandes municípios na generalidade dos 

Países europeus (Alexandrino, in Otero/ Gonçalves (coords.).2010, pp.47 ss). 

Tendo em conta estas observações e realidades, Angola encontra-se numa situação 

extraordinariamente favorável ao florescimento do poder local, o que se mostra 

relevante em vários níveis:  

(i) Ao nível da divisão administrativa do território16 na medida em que as circunscrições 

existentes (sobretudo a Província e o Município) correspondem a uma perspetiva quase 

ideal da estruturação do território para efeitos da administração local autárquica (com a 

qual muitos Países europeus apenas podem sonhar). 

(ii) Ao nível da oportunidade que representa para a dinamização da democracia e da 

participação dos cidadãos e das comunidades na resolução dos problemas do Pais 17; 

(iii) Ao nível das condições para um desenvolvimento harmonioso e coordenado de 

todo nacional, na medida em que a existência das Províncias permite enquadrar 

devidamente as formas de coordenação, cooperação e controlo sobre os futuros entes 

locais autárquicos, sem prejuízo do interesse nacional nem menosprezo pela autonomia 

local; 

(iv) Ao nível também da eficiência das diversas intervenções públicas (nos planos 

nacional, provincial e autárquico). 

 

 

 

                                                           
16

 Cfr. Artigos 5. 
o
 e 161.

o,
 alínea f), da CRA. 

17
 De forma paradigmática, veja-se o disposto no artigo 271.

o
 da Constituição Moçambicana de 2004. 
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 Poder Local e Autarquia Local 

Começando pelo conceito de poder local, importa fazer três observações prévias de 

ordem metodológica. Segundo (Feijó 2001; p.132): (1ª) não existe á partida um sentido 

para a expressão “poder local”, que seja o bom sentido ou que deva ser considerado o 

conceito doutrinário18· ; (2ª) não constitui saída para o problema a investigação 

semântica dos termos “poder” e “local”, nem em bom rigor serve de grande ajuda à 

análise do contexto histórico ou politico, o que é fácil demostrar: a expressão “poder 

local” não tem sentido útil para o jurista italiano, alemão, espanhol ou brasileiro, pela 

razão simples de não estar prevista (nem ser usada)19 ; (3ª) a forma de construir o 

conceito de poder local tem de partir necessariamente do direito positivo: a constituição 

da Republica Portuguesa de 1976 (abreviadamente, CRP), a Lei Constitucional de 1992 

ou a Constituição da República de Angola20 . 

Uma vez chegados a esta conclusão, veremos que o conceito de poder local é diferente 

nesses três textos constitucionais, cabendo à doutrina trabalhar sobre os dados que os 

textos lhe fornecem. Diga-se também que a doutrina angolana se tem ocupado mais 

dedicadamente do conceito de poder local do que a doutrina portuguesa. 

a) Posto isto, o que retiramos, com segurança, da Constituição angolana de 2010? 

Em primeiro lugar, que o poder local é um fenómeno do âmbito do poder politico, 

que tem na sua base o principio da descentralização político-administrativa (artigo 

213.o, nº1, da CRA)21 . 

Em segundo lugar, que o poder local é um fenómeno que coenvolve a organização 

democrática do Estado (como também já se dizia no artigo 145.o da Lei 

                                                           
18

 Admitindo justamente o carater polissémico da expressão “poder local”. 

19
 Trata-se, com efeito, de uma expressão introduzida pela Constituição portuguesa de 1976. 

20
 O mesmo se poderia dizer da Constituição da Republica de Cabo Verde de 1992, revista em 2010 

(artigos 230.
o
 a 239. 

o
), da Constituição da Republica da Guiné-Bissau de 1993 (artigos 105.

o
 a 118. 

o
), da 

Constituição da Republica de Moçambique de 2004 (artigos 271.
o
 a 281. 

o
) ou, no limite, da Constituição 

da Republica Democrática de São Tomé e Príncipe de 1990 (artigo 138.
o
, nº1). 

21
 Têm, nesta medida, razão em Angola autores como Virgílio de Fontes Pereira e Carlos Feijó (tal como 

a teriam em Portugal autores como Jorge Miranda, Gomes Canotilho,Paulo Otero ou António Cândido 

de Oliveira) 
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Constitucional de 1992), reconhecimento que tem uma projeção e um significado 

muito importantes. 

Em terceiro lugar, quanto ao seu âmbito, que o poder local compreende na CRA, de 

forma inédita no Direito comparado, três formas organizativas: as autarquias locais, 

as instituições do poder tradicional e outras modalidades especificas de participação 

dos cidadãos (artigo 213.o, n.o2, da CRA). 

b) Em conclusão, podemos dizer que na CRA “poder local” corresponde a uma 

expressão constitucional que assinala enfaticamente a presença de uma verdadeira 

dimensão do poder politico ( democrático e tradicional). Em contraposição, não 

estamos na presença de um simples segmento da administração pública (na verdade, 

tanto a CRP como a CRA colocam a regulação do poder fora da matéria da 

Administração Pública, com uma diferença. Na CRP, o poder local surge num titulo 

separado do titulo sobre a organização do poder do Estado)22. 

Segundo (Alexandrino 2009; pp.22-23): sendo uma dimensão do poder politico é, 

no entanto, um poder politico não soberano (não invade nem pode ameaçar os 

poderes de soberania reservados ao Estado, que continua unitário); é um poder que 

tem de conviver com outros poderes, públicos, tradicionais e privados, 

designadamente com outros poderes administrativos do Estado, em especial os de 

controlo (artigo 221.o da CRA). 

Em quarto lugar, estes poderes locais têm na CRA diversas feições: (i) ora derivam 

do ordenamento do Estado, mas são democráticos e autónomos, (ii) ora dispõem de 

um ordenamento originário próprio e exercem poderes tradicionais; (iii) ora são 

meros poderes legais de participação em atos, procedimentos, órgãos ou instituições. 

Já o conceito de poder local representa uma realidade totalmente distinta, uma vez 

que para a sua delimitação não deixam de confluir a história, o direito comparado, o 

direito positivo e a doutrina, na medida em que se trata de um conceito 

universalizável, na base de uma história jurídica muito rica. 

Felizmente, tanto a Lei Constitucional de 1992 (artigo 146. o) como a CRA contêm 

um conceito constitucional de autarquia local que, com apoio reciproco, permite 
                                                           
22

 Num caso como no outro, trata-se de poder politico! 
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chegar a uma formulação quase perfeita da ideia; dizia-se no texto de 1992: ”as 

autarquias locais são pessoas coletivas territoriais que visam a prossecução de 

interesses próprios das populações, dispondo para o efeito de órgãos representativos 

eleitos e da liberdade de administração das respetivas coletividades”; por sua vez, 

dispõe o artigo 217.o, n.o 1, da CRA: “as autarquias locais são pessoas coletivas 

territoriais correspondentes ao conjunto de residentes em certas circunscrições do 

território nacional e que asseguram a prossecução de interesses específicos 

resultantes da vizinhança, mediante órgãos representativos eleitos das respetivas 

populações”. Em ambos os textos, o conceito de autarquia local envolve seis 

elementos. 

Deste modo, estão expressa ou implicitamente presentes na CRA os seis elementos 

do conceito de autarquia local: personalidade jurídica, comunidade de residentes, 

território, interesses próprios, caráter eletivo dos órgãos e poderes locais23. 

 

Natureza jurídica dos municípios e das comunas existentes em angola 

Os municípios e as comunas existentes em Angola não constituem autarquias locais, 

mas meras extensões desconcentradas da Administração Local do Estado prosseguindo 

por isso atribuições e interesses estaduais (artigo 201.º da CRA). 

Nesta medida se pensarmos nos elementos do conceito de autarquia local referidos, 

verificamos facilmente que, apesar da designação que ostentam as citadas estruturas 

administrativas existentes neste momento em Angola (1) nem dispõe de personalidade 

jurídica distinta do Estado, (2) nem dispõe de uma comunidade de residente 

politicamente organizada, (3) nem são definidas pelo território, uma vez que este não 

passa de uma circunscrição administrativa local do Estado, (4) nem prosseguem 

interesses próprios da comunidade local, mas sim interesses estaduais, (5) nem dispõem 

de órgãos democraticamente eleitos pelas populações, mas sim de órgãos nomeados 

pelo Estado, nem finalmente, (6) exercem poderes locais autónomos, mas sim poderes 

estaduais. 
                                                           
23

 Na sequencia deste trabalho, identificando seis elementos (dois dos quais implícitos, mas que faz todo 

o sentido serem explícitos no ordenamento angolano, uma vez que as autarquias locais ainda não foram 

criadas em concreto). 
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 Regulação e Enquadramento do Poder Local na CRA 

As seis principais alterações introduzidas pela nova constituição, relativamente ao texto 

constitucional de 1992, deixámo-la já referenciadas no capitulo anterior, pelo que 

aproveitaremos agora para olhar de forma sistemática para todas as principais opções 

tomadas pela Assembleia Constituinte em 2010 em matéria do Poder Local.24 . 

(i) A primeira opção geral tomada foi no sentido de dar, nesta matéria, um salto 

extraordinário relativamente às soluções anteriormente consagradas na Lei 

Constitucional de 1992; 

(ii) Nesse plano, sobressaem de imediato as duas alterações de ordem sistemática: por 

um lado, o poder local surge num titulo autónomo (titulo VI da CRA), separado quer da 

organização do poder do Estado (titulo IV) quer da Administração Publica (Titulo V); 

por outro, as disposições sobre a administração local do Estado, que anteriormente se 

encontravam colocada no capitulo do poder local (artigos 147.º e 148.º); são agora 

colocados para o titulo da Administração Publica (artigo 201.º); 

(iii) É evidente a opção pela dignificação da matéria das autarquias, à qual são 

dedicados expressamente 15 artigos, além de outras disposições avulsas (podendo agora 

falar-se de um Direito Constitucional das autarquias locais); 

(iv) A CRA é talvez, das constituições reconhecidas, aquela que mais valoriza o 

principio da autonomia local, cujo conceito, conteúdo e garantia são objeto de uma 

definição expressa (artigos 214.º; 215.º; 216.º; 217.º e 219.º); 

(v) Em matéria de categorias das autarquias locais, a CRA tomou a opção de prever 

expressamente apenas os municípios como autarquias locais (artigo 218.º, n.º1); 

todavia, admite em certos termos a criação pelo legislador de autarquias 

supramunicipais e de autarquias inframunicipais (artigo 218.o, n.os 2 e 3 )- dai a 

relevante distinção entre autarquias constitucionalmente previstas e autarquias 

constitucionalmente admitidas; 

(vi) Como critério regulador do processo de institucionalização efetiva das autarquias 

locais, a CRA definiu o principio do gradualismo (artigo 242. o); 
                                                           
24

 Nesta como noutras matérias, terá grande interesse a investigação dos trabalhos preparatórios da 

nova Constituição (sem negligenciar os esforços realizados entre 1998-2004). 
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(vii) A CRA elevou a autonomia local a limite material de revisão constitucional, o que 

significa uma garantia de não retrocesso das instituições autárquicas no ordenamento 

angolano; 

(viii) A CRA optou claramente pela configuração do poder local como poder politico 

que envolve a organização democrática do Estado (sem, todavia com ele se confundir), 

compreendendo três formas organizativas (artigo 213.º, nº2); 

(ix) Todavia, é muito diferente a posição do Estado em relação a cada uma dessas 

formas organizativas: (a) relativamente ás autarquias locais, o Estado tem o dever de 

criá-las, de provê-las de meios e de respeitar as garantias constitucionais que as 

protegem (b) relativamente ás instituições do poder tradicional, o Estado tem o dever de 

configurar as relações reciprocas; (c) relativamente ás modalidades de participação dos 

cidadãos, o Estado deve criar por lei esses mecanismos e apoiá-los no futuro; 

(x) Poder local é, na CRA, um poder politico, subordinado, autónomo e com feições 

diferenciadas (derivado e democrático, originário e tradicional, meramente legal); 

(xi) Estão expressa ou implicitamente presentes na CRA os seis elementos do conceito 

de autarquia local na ordem jurídica angolana, a saber: personalidade jurídica, 

comunidade de residentes, território, interesses próprios, eletividade dos órgãos e 

poderes locais; 

(xii) A CRA reserva á Assembleia Nacional os poderes relativos á divisão 

administrativa do território (artigo 161.º, alínea f); 

(xiii) Consagra também uma reserva de lei orgânica quanto ás “bases do sistema de 

organização do poder local e da participação dos cidadãos e das autoridades tradicionais 

no seu exercício” (artigo 164.º/alínea f); 

(xiv) Reserva também á Assembleia Nacional a matéria de eleição e estatuto dos 

titulares do poder local (artigo 164.º, alínea d); 

(xv) Reserva ainda à Assembleia Nacional a matéria atinente aos poderes financeiros, 

impostos locais e tutela administrativa (artigos 215.º e 217.º, n.º 3);  

(xvi) A CRA define o sistema de governo das autarquias locais em paralelismo com o 

sistema de governo nacional, com a previsão de três órgãos (artigo 220.º);  
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(xvii) A CRA admite candidaturas provenientes não só de partidos, mas também de 

grupos de cidadãos (artigo 220.º, n.º 5), afastando neste domínio a regra do monopólio 

dos partidos;  

(xviii) A CRA impõe um princípio de solidariedade e cooperação entre as autarquias 

locais, princípio que implicitamente não deixa de envolver também o Estado (artigo 

222.º);  

(xix) A CRA procede ao enquadramento jurídico-constitucional das instituições do 

poder tradicional nos seguintes termos:  

– Existência de uma garantia institucional a favor destas entidades (garantia de um 

complexo normativo de base costumeira);  

– Primado do conteúdo material da Constituição sobre o costume, no limite, sobressera 

de decisão de um tribunal25 (tendo o Tribunal Constitucional a última palavra nessa 

matéria);  

– Primado da dignidade da pessoa humana e do conteúdo essencial dos direitos e 

liberdades fundamentais da pessoa humana sobre as normas do ordenamento 

tradicional;  

– Limitação do exercício dos poderes públicos estaduais e locais (designadamente do 

poder legislativo e do poder regulamentar estadual e autárquico); 

– Delimitação legal das atribuições e dos poderes das instituições do poder tradicional26 

(ainda no respeito pelo princípio da autonomia local).  

 

 

  A Multiplicidade de Referencias Constitucionais 

Importa passar então agora à investigação dos princípios que regulam e organizam o 

poder local na Constituição da República de Angola, que segundo (Poulson 2010; 

pp.19ss 53 ss ); uma das primeiras dificuldades na definição dos princípios estruturantes 

do direito das autarquias locais se situa logo ao nível da ordenação das múltiplas 

referências constitucionais respeitantes ao poder local.  

                                                           
25

 Veja-se, neste sentido, o disposto no artigo 211.
o  

da Constituição da África do Sul de 1996. 

26
 Veja-se também o disposto no artigo 212.

o
 da Constituição da África do Sul. 
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Segundo (Alexandrino 2010; pp.63 ss ) no âmbito do ordenamento português (em  

matéria das autarquias locais é efetivamente muito próximo do desenho angolano), para 

Canotilho (2003; pp.253 s.), a descentralização territorial é afirmada pela Constituição 

“como dimensão da organização do Estado unitário”, sendo a existência das autarquias 

locais referida “como componente da organização democrática do Estado”: «[a] 

autonomia das autarquias locais é, assim, um princípio estruturante da organização 

política e da organização territorial do Estado»(idem,p.361).  

Jorge Miranda27, (2004; pp.210 ss., 229 ss.), entende que, ao inserir o poder local no 

âmbito do poder político, a Constituição «visa deslocar as autarquias locais da mera 

instância administrativa para a instância política e para a direta subordinação aos 

princípios e preceitos constitucionais».  

Já outros autores, António de Oliveira (1993; p.225); Maria Amaral (2005; p.380); 

Jorge Gouveia (2007; p.962ss); Otero (2010; p.141ss); e José Nabais (2007; p.16); 

tendem a enquadrar sucessivamente a descentralização territorial autárquica no âmbito 

do princípio do Estado unitário (ora como dimensão organizativa, ora como 

qualificação, ora como limitação desse princípio). No princípio democrático, como 

manifestação do princípio da divisão de poderes, no princípio pluralista (inerente ao 

Estado de direito democrático), no princípio da liberdade ou autonomia da pessoa 

humana, no princípio da dignidade da pessoa humana ou em geral no princípio do 

Estado de direito democrático.  

É assim patente que tanto se pode referir nesta matéria a princípios abrangentes como o 

do Estado democrático de direito, o da liberdade ou o da dignidade da pessoa humana, 

como a uma série de outros princípios constitucionais estruturantes (o princípio 

democrático, o princípio da unidade do Estado, o princípio da separação de poderes, o 

princípio da participação, o princípio da descentralização administrativa, etc.) – isto já 

sem referir à existência de outros princípios e subprincípios, como o princípio 

republicano (artigo 236.º, alínea c), da CRA) ou o princípio eletivo (artigos 217.º, 220.º, 

236.º, alínea h), da CRA).  

                                                           
27

 O Autor procede ao estudo da descentralização territorial em sede de poder politico, e não em sede 

de forma de Estado ou do principio do Estado unitário. 
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Importa por isso tentar a identificação dos fundamentos constitucionais do ordenamento 

local, iniciando com um esclarecimento sobre o lugar e a relevância a conceder à ideia 

de Estado democrático de direito. 

 

O Principio do Estado Democrático e de Direito 

Uma vez postulada à unidade da soberania (inerente á forma unitária do Estado) e ainda 

que a Constituição tenha colocado a autonomia das autarquias locais no contexto do 

principio do Estado unitário (artigo 8.º da CRA), não é decerto este principio a matriz 

do ordenamento local. 

Há um princípio, porém, que sempre poderá ser chamado a desempenhar esse papel, em 

virtude de se poder considerar a primeira (e determinante) decisão que o legislador 

constituinte toma: o do Estado democrático e de direito.  

Segundo o n.º 1 do artigo 2.º da CRA, “A República de Angola é um Estado 

democrático e de direito que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da 

Constituição e da lei, a separação de poderes e interdependência de funções, a unidade 

nacional, o pluralismo de expressão e de organização política e a democracia 

representativa e participativa”.  

Numa verificação liminar ao elemento textual, descobrem-se dentro do princípio do 

Estado democrático e de direito na CRA as seguintes componentes:  

(i) A soberania popular;  

(ii) A juridicidade (submissão do Estado ao Direito) 28;  

(iii) A separação de poderes;  

(iv) A unidade nacional;  

(v) O pluralismo;  

(vi) A democracia representativa e a democracia participativa;  

                                                           
28

 Esta submissão do Estado á Constituição e á lei significa o respeito de princípios como os da justiça, da 

igualdade, da proibição do arbítrio, da proporcionalidade, da segurança jurídica, da proteção da 

confiança, mas também a independência do poder judicial e o caráter necessariamente limitado do 

poder do Estado. 
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(vii) O respeito, garantia e promoção dos direitos e liberdades fundamentais do homem 

(artigo 2.º, n.º 2).  

Numa explicação essencial, segundo Miranda (1996; p.187); diz-se que o conceito de 

Estado democrático e de direito é destinado a abranger o máximo possível de Estado de 

Direito e de democracia no conjunto das suas diferentes implicações substantivas e 

adjetivas. O mesmo integra por isso dois pares de realidades (Estado de Direito e 

Democracia), aos quais pode ainda eventualmente somar-se a vertente da justiça social. 

Ora, uma estrutura deste tipo tem naturalmente um conteúdo muito vasto, apresentando-

se como um macro-conceito que sintetiza afinal todo (ou quase todo) o sistema da 

Constituição.  

Em que medida pode então pedir-se o apoio deste princípio?  

(i) Em primeiro lugar, quanto ao Estado de Direito, na medida em que a ideia de 

separação vertical de poderes constitui ainda um dos elementos da dimensão formal 

desse princípio, dimensão essa expressamente identificada na Constituição com uma das 

“bases” do Estado democrático de direito (preâmbulo e artigo 2.º, n.º 1);  

(ii) Em segundo lugar, por ser manifesta a relevância da norma de base da soberania 

popular, bem como por ser manifesto o peso dessa componente (a democracia) na 

configuração e no estatuto constitucional das autarquias locais, como veremos em 

breve;  

(iii) Em terceiro lugar, a administração territorial autárquica pressupõe uma particular 

ativação da democracia participativa, a tal ponto de ter sido erguida a componente 

autónoma do poder local na CRA (artigo 213.º, n.º 2) – além de ser expressamente 

citada no artigo 2.º da CRA;  

(iv) Por seu lado, há diversos elementos que decorrem do pluralismo e dos direitos e 

liberdades fundamentais (particularmente dos direitos, liberdades e garantias de 

participação política e da vertente objetiva dos demais direitos e liberdades);  

(v) Por último, muito embora não exista uma relação direta entre a descentralização-

político administrativa (artigo 213.º, n.º 1, da CRA) e a dignidade da pessoa humana, na 

CRA, a dignidade da pessoa humana atua como limite à relevância e aplicabilidade do 

costume (artigos 7.º e 223.º, n.º 2, da CRA), tendo por isso uma especial função a 

desempenhar.  
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Em todo o caso, quer em virtude do caráter minucioso da regulação constitucional das 

autarquias locais, quer em virtude da macrocefalia da ideia de Estado Democrático de 

Direito também na CRA, há que reconhecer a diminuta operatividade prática desta 

ideia29 como princípio regulador do poder local. 

 

  A Centralidade do Princípio Democrático 

Afastado, pela sua excessiva abrangência, o princípio do Estado democrático de direito 

e sendo apenas mediato (e não direto) o contacto entre a descentralização autárquica e a 

dignidade da pessoa humana, diversamente se passam as coisas com o princípio da 

democracia.  

A centralidade do princípio democrático nesta matéria revela-se não só à luz da história 

das autarquias locais em geral, nos cinco continentes, mas também à luz da observação 

de toda uma série de decisões tomadas pelo legislador constituinte:  

(i) Desde logo, pelo reconhecimento pleno do princípio da autonomia local e das 

realidades que lhe estão subjacentes;  

(ii) Em segundo lugar, pela explícita afirmação de que “a organização democrática do 

Estado compreende a existência das autarquias locais” (artigo 213.º, n.º 1, da CRA), 

dando um duplo reconhecimento: (1) por um lado, o de que as autarquias locais 

constituem realidades que a Constituição decide integrar na esfera do poder político; (2) 

por outro lado, o reconhecimento de que, estando em presença de um “poder local” 

democraticamente legitimado, as autarquias locais deixaram de ser pensáveis como 

mero poder administrativo (como mera administração autónoma, como por vezes ainda 

se tem defendido30);  

(iii) Em terceiro lugar, a partir do conjunto de prerrogativas de que estão rodeadas as 

autarquias locais, nomeadamente: de disporem de órgãos diretamente eleitos por 

sufrágio universal, direto e secreto da população residente; de poderem promover a 

realização de referendos no âmbito local31; de beneficiarem (mesmo no confronto dos 

                                                           
29

 O mesmo sucede, por exemplo, no plano da respetiva relevância jurídica autónoma na CRP como 

principio da socialidade ou da justiça social. 

30
 Já no século XIX se concebia, contudo, o poder administrativo local como um poder separado. 

31
 Artigo 16.

o
, alínea f), da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional ( Lei n.

o
 2/08, de 17 de junho). 
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órgãos soberanos) de uma reserva de normação autónoma; de os seus órgãos 

representativos serem simultaneamente órgãos constitucionais; de disporem (mesmo no 

confronto do legislador de revisão) de uma garantia constitucional de existência; e de 

envolverem necessariamente diversas formas de participação popular de caráter 

político;  

(iv) Em quarto lugar, a partir da minuciosa regulação constitucional (artigos 213.º e 

seguintes) e não menos, por fim, a partir da consideração de um conjunto de outras 

normas constitucionais, legais e costumeiras.  

Seja no plano dos pressupostos, seja no plano dos princípios, seja no plano da 

legitimidade, seja no plano da arquitetura e do funcionamento do sistema de governo 

(artigo 220.º da CRA), seja no plano das formas e dos critérios de decisão, seja no plano 

dos instrumentos de organização e representação da vontade popular (designadamente 

no papel dos partidos políticos)32, seja no plano do controlo (artigo 221.º da CRA), tudo, 

em suma, no regime das autarquias locais revela uma íntima dependência relativamente 

ao princípio democrático.  

Além disso, é de tal modo intenso essa relação, que chega a dar a impressão de não 

haver preceito constitucional relevante sobre as autarquias locais que não possa ser 

considerado como expressão do princípio democrático (artigos 213.º a 222.º da CRA). 

 

As Diversas Feições da Democracia no Âmbito do Poder Local 

Por outro lado, nas autarquias locais, estão presentes mecanismos pertencentes a todas 

as principais feições da democracia, desde a democracia representativa, a democracia 

semidirecta à democracia participativa.  

a) Quanto à democracia representativa, estão presentes todos os seus aspetos mais 

salientes, a saber: a existência de órgãos representativos das comunidades locais (artigo 

217.º da CRA); a imposição da regra geral do sufrágio direto, secreto e periódico como 

modo de designação dos titulares desses órgãos (artigo 220.º, n.º 2, da CRA); o 

pluralismo partidário33, bem como a possibilidade de apresentação de candidaturas não 

                                                           
32

 Artigo 17.
o
, n.

o
1, da CRA. 

33
 Envolvendo designadamente a institucionalização e a proteção da oposição, bem como o 

financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. 
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só pelos partidos, mas também por intermédio de grupos de cidadãos eleitores (artigo 

220.º, n.º 5, da CRA); a necessária previsão de diversos mecanismos de concretização 

do princípio da responsabilidade política.  

b) A democracia semidirecta tem a sua marcante expressão no instituto do referendo 

local. Pela eventual utilidade que possa ter, aproveito o momento para deixar algumas 

notas sobre a experiência deste mecanismo em Portugal.  

Introduzido em 1911 e admitido na Constituição de 1976 antes da consagração do 

referendo a nível nacional e regional, o instituto do referendo local tem conhecido 

algumas dificuldades de aplicação prática em Portugal (ao contrário do florescimento 

que apresenta na Alemanha, na Suíça, na França ou até nos Estados Unidos), podendo o 

respetivo regime, definido essencialmente pela Lei Orgânica n.º 4/2000, de 24 de 

agosto34, resumir-se nos seguintes traços:  

(i) Tanto os municípios como as freguesias (salvo as freguesias em que o órgão 

deliberativo seja substituído pelo plenário dos cidadãos eleitores) podem submeter a 

referendo questões de relevante interesse local (sem prejuízo da existência de diversos 

limites formais, temporais e circunstanciais);  

(ii) Relativamente ao objeto do sufrágio popular, as matérias tanto podem ser 

respeitantes a atribuições próprias como a atribuições conferidas e corresponder tanto a 

matérias de competência deliberativa como consultiva (sem prejuízo da existência de 

matérias expressamente excluídas do referendo local);  

(iii) Quanto à participação no referendo, o princípio geral é o de que são chamados a 

pronunciarem-se todos os cidadãos eleitores recenseados na área territorial 

correspondente à autarquia local onde se verifique a iniciativa;  

(iv) A iniciativa do referendo local tanto pode ser representativa como popular, cabendo 

à deliberação sobre a realização do referendo sempre ao órgão deliberativo;  

(v) No prazo de oito dias a contar da deliberação, o presidente do órgão deliberativo tem 

de submeter a correspondente decisão à fiscalização da constitucionalidade e da 

                                                           
34

 Como direito supletivo, aplicam-se as disposições da lei eleitoral para a Assembleia da República 

(artigo 226.
o
 da Lei Orgânica). 
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legalidade pelo Tribunal Constitucional, o qual se deve pronunciar no prazo de 25 

dias35;  

(vi) As fases e subfases imediatas são: a marcação da data do referendo, a realização da 

campanha referendária, a efetivação da votação popular, o apuramento e a publicação 

oficial dos resultados;  

 
(vii) Em matéria de efeitos do referendo, cuja vinculatividade depende da participação 

de mais de metade dos eleitores inscritos, por um lado, a não observância do resultado 

pelas assembleias implica a sua dissolução nos termos gerais; por outro lado, se a 

resposta popular implicar a produção de um ato pela autarquia, o órgão autárquico 

competente deve aprovar o ato correspondente, no prazo de 60 dias;  

(viii) Por fim, em termos da garantia da decisão referendária, acautela-se que o ato 

aprovado no seguimento do referendo não possa ser revogado ou alterado na sua 

definição essencial, proíbe-se a aprovação de ato de sentido oposto ao do resultado do 

referendo e impede-se a renovação de propostas de referendo objeto de resposta que 

implique a continuidade da situação anterior, tudo no decurso do mesmo mandato.  

c) A ideia de democracia participativa, de que já falámos, tem em geral a ver com o 

envolvimento mais intenso dos cidadãos do que aquele que se traduz no periódico 

exercício do direito de voto, pressupondo, por conseguinte uma ativação ou produção 

de inputs por parte dos cidadãos, a título individual ou coletivo, na gestão da 

informação, no debate, no processo de decisão e na avaliação das decisões tomadas 

pelos órgãos do poder.  

Sendo complementar relativamente à democracia representativa e passível de envolver 

múltiplas formas (desde a «participação consultiva até as formas de autoadministração e 

de autogoverno dos grupos interessados»), no caso da administração local portuguesa36, 

pode dar-se nota dos seguintes mecanismos de democracia participativa: o direito de 

                                                           
35

 Em Angola, esse prazo teria sentido vir a ser de 45 dias ( artigo 228.
o
, no4, da CRA) 

36
 No ordenamento angolano, os artigos 20.o e 21.o, 53.o e 54.o e 76.o e 77.o do Decreto-Lei n.o 2/07, 

de 3  de janeiro, consagram a existência de um Conselho Provincial de Auscultação e Concertação Social, 

de um Conselho Municipal de Auscultação e Concertação Social ede um Conselho Comunal de 

Auscultação e Concertação Social ( como órgãos consultivos da administração provincial, municipal e 

comunal) 
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requerer a convocação de sessões extraordinárias do órgão deliberativo; o direito de 

participação dos representantes dos requerentes nas sessões objeto de convocação 

popular; o direito de intervenção nas reuniões públicas dos órgãos colegiais; o direito de 

constituir organizações de moradores (artigo 263.º, n.º 1, da CRP); o direito de requerer 

a demarcação das áreas territoriais das organizações de moradores (artigo 263.º, n.º 2, 

da CRP); o direito de participação dos representantes das organizações de moradores na 

assembleia de freguesia (artigo 265.º, n.º 1, alínea b), da CRP); enfim, a possibilidade 

de mobilizar formas de contratualização, quer em geral, quer em domínios particulares 

(como o do ordenamento do território) 37.  

 

 O Princípio da Autonomia Local Como Norma de Base do Poder Local  

Como já tivemos oportunidade de referir, a Constituição angolana valoriza talvez como 

nenhuma outra o princípio da autonomia local, quer pelo facto de se lhe referir pelo 

menos por seis vezes38, quer, sobretudo pela dupla preocupação de uma definição 

generosa39 e do estabelecimento de formas de proteção40.  

Antes de citar essas disposições, importa, todavia notar que o conceito de autonomia 

local é um conceito que foi recebido na Constituição pela mão da Lei Constitucional de 

1992, por seu lado, proveniente essencialmente da cultura jurídica ocidental, onde foi 

lentamente cunhado ao longo dos últimos duzentos anos, para depois de algum modo se 

universalizar.  

 O perfil histórico e cultural da figura da autonomia local pode ser resumido da seguinte 

forma:  

(i) A primeira observação a fazer é a de que o conceito de autonomia local foi 

construído na Europa em torno de uma série de pontos de convergência, elementos 

esses que conduziram necessariamente a um conceito compósito (ou feixe de 

elementos);  

                                                           
37

 Um instrumento não previsto na lei, mas que a prática começa a registar (a partir, sobretudo da 

interessante experiencia da cidade de Lisboa), é o do “orçamento participativo”. 

38
 Artigos 8.

o
, 201.

o
, n.

o
 1, 214.

o
, 215.

o
, 216. 

o
, 236.

o
, alínea k), da CRA. 

39
 Artigos 215.

o
 e 216.

o
 da CRA. 

40
 Artigos 216.

o
, 217.

o
, 219.

o
 da CRA. 
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(ii) Em segundo lugar, pelo menos no âmbito da matriz continental (com exclusão, 

portanto, da experiência britânica), dada a tendência histórica no sentido de o Estado 

dominar os entes locais, a luta pela autonomia foi também uma luta por esferas de poder 

perante o Estado;  

(iii) Em terceiro lugar, quanto à legitimidade, o mais que se pode dizer é que (1) a 

legitimidade tradicional não constitui necessariamente um obstáculo à autonomia 

local41, (2) a legitimidade democrática a favorece, (3) as formas autoritárias a 

prejudicam e (4) o totalitarismo (sobretudo nas suas formas genuínas) a aniquila42;  

(iv) Em quarto lugar, se a autonomia local pressupõe necessariamente a 

descentralização, constituem ainda pressupostos básicos um mínimo de território, um 

mínimo de população e um mínimo de património e de recursos;  

(v) Por fim, numa perspetiva integradora, parecem dever constituir elementos mínimos 

do conceito (1) o reconhecimento de uma esfera de poderes normativos próprios 

(autonomia normativa), (2) a margem de livre orientação (ou autonomia política), (3) a 

não subordinação ou independência, (4) a delimitação da tutela a um controlo de mera 

legalidade, (5) bem como a disponibilidade ou suficiência de meios financeiros 

(autonomia financeira).  

 

 

Conceito, Âmbito, Natureza e Funções do Principio da Autonomia Local. 

Na Constituição da República de Angola, a autonomia local (ou dos órgãos do poder 

local)43 constitui uma norma jurídica fundamental (um princípio material da 

Constituição), que tem uma determinada configuração constitucional (artigo 214.º), um 

certo âmbito ou conteúdo (artigo 215.º) e que envolve um conjunto de princípios (como 

se diz também no artigo 216.º).  

                                                           
41

 Esta observação é particularmente pertinente em ordenamentos como os de Angola ou da África do 

Sul, onde se dá uma interpenetração de pelo menos dois tipos de legitimidade ao nível do poder local. 

42
 As duas formas genuínas são o nazismo e o estalinismo, formas que terminaram com a morte dos 

respetivos chefes. 

43
 Como se diz nos artigos 8.

o
 e 201.

o
, n.o1, da CRA. 
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Desde logo, essa norma apresenta-se como um princípio jurídico ordenador e 

estruturante de uma forma específica e politicamente qualificada de descentralização, 

que é simultaneamente territorial e democrática, envolvendo por isso necessariamente a 

participação no exercício do poder político e estando diretamente articulada com as 

várias expressões do princípio democrático.  

a) Começando pelo conceito, diretamente inspirado nos textos internacionais, 

nomeadamente na Carta Europeia da Autonomia Local de 1985, o artigo 214.º, n.º 1, da 

CRA define o princípio da autonomia local nos seguintes termos: “a autonomia local 

compreende o direito e a capacidade efetiva de as autarquias locais gerirem e 

regulamentarem, nos termos da Constituição e da lei, sob sua responsabilidade e no 

interesse das respetivas populações, os assuntos públicos locais”.  

Segundo a Constituição, a autonomia local é, pois perspetivada antes de mais como uma 

norma que garante um direito e um poder a favor das comunidades locais organizadas 

em autarquias de gerirem e regulamentarem os assuntos públicos locais, sob a sua 

própria responsabilidade e no interesse das populações.  

Em segundo lugar, decorre também do conceito constitucional que a norma em questão 

protege um conjunto variado de elementos ou princípios, nomeadamente: a autonomia 

administrativa (gerir os assuntos públicos locais); a autonomia normativa (regulamentar 

os assuntos públicos locais); a autonomia de orientação ou autonomia política ([gerir e 

regulamentar] sob sua responsabilidade própria e no interesse das respetivas 

populações); a autonomia de meios, designadamente financeiros (capacidade efetiva [de 

gerir e regulamentar]).  

Em terceiro lugar, o princípio em questão é definido “nos termos da Constituição e da 

lei”, o que significa essencialmente que a modelação da autonomia local fica 

efetivamente repartida entre as normas da Constituição (214.º e seguintes) e as normas a 

definir na lei de bases do sistema de organização e funcionamento do poder local (de 

que fala o artigo 164.º, alínea f).  

b) Destes esclarecimentos resultou já um determinado âmbito do princípio da autonomia 

local, mas no texto constitucional esse âmbito ou conteúdo é ainda completado por 

outros elementos, presentes em diversos dispositivos: “os recursos financeiros das 

autarquias locais devem ser proporcionais às atribuições previstas na Constituição ou 

por lei, bem como aos programas de desenvolvimento aprovados” (artigo 215.º, n.º 1); 
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“a lei estabelece que uma parte dos recursos financeiros das autarquias locais deve ser 

proveniente de rendimentos e de impostos locais” (artigo 215.º, n.º 2); “a lei define o 

património das autarquias locais e estabelece o regime de finanças locais, tendo em vista 

a justa repartição dos recursos públicos pelo Estado e pelas autarquias, a necessária 

correção de desigualdades entre autarquias e a consagração da arrecadação de receitas e 

dos limites de realização de despesas” (artigo 217.º, n.º 3); “as autarquias locais 

dispõem de poder regulamentar próprio, nos termos da lei” (artigo 217.º, n.º 4); as 

autarquias locais beneficiam de uma cláusula geral de atribuições, elencando a 

Constituição desde logo um conjunto de dezanove domínios de atribuições (artigo 

219.º); no artigo 220.º concretiza-se a natureza eletiva dos órgãos das autarquias locais; 

no artigo 221.º definem-se os parâmetros que delimitam o controlo tutelar do Estado 

sobre as autarquias locais, o qual está cingido ao cumprimento da lei (podendo vir a 

envolver formas de tutela integrativa, inspetiva e sancionatória)44.  

Na posse de todos estes dados, é agora possível dizer que, no ordenamento jurídico-

constitucional angolano e à semelhança da configuração forte que lhe é dada no 

ordenamento alemão, o conteúdo do princípio da autonomia local compreende os 

seguintes elementos:  

(1) A garantia de existência das autarquias locais como instituição (decorrente do 

disposto no artigo 236.º, alínea k), da CRA;  

(2) Uma garantia institucional que envolve: (i) o reconhecimento de interesses próprios 

da comunidade local (artigos 214.º e 217.º da CRA); (ii) a regra da generalidade ou 

universalidade das atribuições (artigo 219.º da CRA); (iii) a responsabilidade própria 

pela forma como se gerem os assuntos próprios (artigos 214.º e 221.º, a contrario, da 

CRA); (iv) a exigência da reserva de lei (artigos 214.º, 215.º, 216.º, 217.º, n.os 2, 3 e 4, 

220.º, n.º 5, 221.º, n.º 2, da CRA); (v) a afirmação de uma série de poderes ou 

competências (ou espécies de autonomia), a saber:  
                                                           
44

 De notar, porém, o desvio (ou exceção) presente no artigo 242.
o
, n.

o
2, da CRA, nos termos do qual (e 

no âmbito do principio do gradualismo) os órgãos competentes do Estado determinam por lei a 

oportunidade da criação das autarquias locais, o alargamento gradual das suas atribuições, o 

doseamento da tutela de mérito e a transitoriedade entre a administração local do Estado e as 

autarquias locais. 

Note-se, no entanto, que também na Constituição portuguesa persistiu a tutela de mérito entre 1976  e 

1982 ( ainda que, na pratica, em termos residuais, uma vez que a lei ordinária não a veio a consagrar). 
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– A autonomia normativa (artigos 214.º e 217.º, n.º 4, da CRA);  

– A autonomia administrativa (artigo 214.º da CRA);  

– A autonomia financeira (artigos 215.º e 217.º, n.º 3, da CRA);  

– A autonomia organizatória (artigos 217.º, n.º 2, e 220.º, da CRA). 

(3) Garantia de determinados direitos na esfera jurídica dos entes autárquicos (artigo 

216.º);  

(4) O poder de conformação de programas de ação política (autonomia de orientação ou 

autonomia política).  

(5) Um princípio de amizade e consideração para com a administração local, 

nomeadamente pelo favorecimento dos direitos de participação.  

c) Quanto à natureza da figura, ainda que, tal como outras, represente uma estrutura 

constitucional relativamente complexa, o princípio da autonomia local constitui uma 

realidade essencialmente objetiva, que deve qualificar-se como “garantia 

constitucional”.  

Todavia, tal como sucede noutras normas de caráter objetivo, esse facto não obsta à 

possibilidade de nele obterem apoio determinados direitos, uma vez que essa dimensão 

subjetiva não pode de todo afastar-se.  

d) O princípio da autonomia local desempenha pelo menos duas funções: a primeira 

pode ser definida como a de alicerce (ou norma de base) do subsistema constitucional 

do poder local; a segunda é a função de limite ao exercício de outros poderes públicos 

ou coletivos (dos poderes do Estado, centrais e locais, e também dos poderes das 

instituições tradicionais). 

 

Regime e Garantias do Principio da Autonomia Local 

a) A respeito do regime aplicável ao princípio da autonomia local, ainda que não seja 

um direito fundamental, pela proximidade que apresenta ao princípio democrático e aos 

direitos de participação política, a mesma acompanha o regime dos direitos, liberdades e 

garantias, nomeadamente ao nível:  

(i) Do regime das restrições (artigo 57.º da CRA), em especial pela necessidade do 

cumprimento das exigências da proibição do excesso e da proibição do arbítrio;  
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(ii) Do regime de competência legislativa (que envolve idêntico princípio de reserva 

absoluta da Assembleia Nacional sobre as duas matérias);  

(iii) Do regime de revisão constitucional (artigo 236.º da CRA) que, num caso como no 

outro, deve ser habilmente entendido; 

b) Por último, em termos de mecanismos de proteção, para além das garantias ao dispor 

da generalidade dos sujeitos jurídicos (incluindo naturalmente aí as vias graciosas e 

contenciosas), poderíamos arrolar entre as garantias da autonomia local: (i) a proteção 

oferecida pela lei de bases do sistema de organização e funcionamento do poder local, 

na sua qualidade de lei duplamente reforçada (pelo procedimento e pelo conteúdo); (ii) 

a proibição ao Executivo do uso da via regulamentar na parte em que exceda o seu 

estatuto de entidade tutelar; (iii) e ainda a garantia de uma estrita delimitação da tutela 

administrativa.  

Mas, contrariamente ao que sucede em Portugal45, a Constituição da República de 

Angola (mais uma vez na linha da Carta Europeia de Autonomia Local) acrescenta uma 

garantia capital no respetivo artigo 216.º (com a epígrafe «garantias das autarquias 

locais»): “as autarquias locais têm o direito de recorrer judicialmente, a fim de assegurar 

o livre exercício das suas atribuições e o respeito pelos princípios de autonomia local 

que estão consagrados na Constituição”. 

A configuração legal deste direito a proteção judicial pode inclusivamente admitir um 

mecanismo próprio (mediato ou imediato) de acesso ao Tribunal Constitucional contra 

atos legislativos lesivos da autonomia local.  

Não há razão por isso para se falar na existência, no ordenamento angolano, de um 

défice de proteção do poder local (designadamente perante ofensas perpetradas pelo 

legislador contra o núcleo das prerrogativas autárquicas), o que faz todo o sentido 

perante a clara opção de valorização máxima da autonomia das autarquias locais pela 

Constituição.  

Há, no entanto um défice substantivo evidente, que é o que se prende com a criação das 

próprias autarquias locais. 

 

 

                                                           
45

 O défice de proteção. 
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O Futuro: Sentido do princípio do gradualismo (artigo 242.º da CRA) 

Este curso de mestrado, e em especial o tema que decidimos tratar, têm a extraordinária 

particularidade de nos remeter para o futuro, uma vez que no ordenamento angolano as 

autarquias locais são realidades do futuro.  

Ora, a Constituição de 2010 definiu como critério regulador da institucionalização das 

autarquias locais o “princípio do gradualismo” (artigo 242.º, n.º 1), especificando que os 

órgãos competentes do Estado determinam por lei a oportunidade da criação das 

autarquias locais, o alargamento gradual das suas atribuições, o doseamento da tutela 

de mérito e a transitoriedade entre a administração local do Estado e as autarquias 

locais (artigo 242.º, n.º 2).  

 Em face de tudo o que dissemos nas sessões precedentes, o princípio do gradualismo 

representa um padrão (instrumental ou formal) para nortear o processo de realização de 

uma faceta da constituição material (artigo 236.º, alínea k), da CRA.  

Quanto ao sentido deste princípio do gradualismo, o mesmo significa que, nos diversos 

planos em que o fenómeno se projeta, a criação das autarquias locais (por assim dizer, o 

primeiro e essencial estádio)46 e o (subsequente) processo de institucionalização do 

poder local não têm nem devem ser feitos de uma só vez (ou dentro de um único prazo), 

mas sim faseadamente.  

Que planos são esses?  

Poderíamos talvez identificar os seguintes planos, por sua vez, integrados em dois 

estádios fundamentais (a criação dos municípios como autarquias locais e o 

aprofundamento das instituições locais): 

(i) Definição do quadro legal essencial (lei de bases do sistema de organização e 

funcionamento do poder local e da participação dos cidadãos e das autoridades 

tradicionais no seu exercício e lei eleitoral autárquica);  

(ii) Programação inicial do quadro institucional;  

(iii) Decisão sobre a divisão administrativa do território;  

(iv) Organização do ato eleitoral e marcação das eleições autárquicas;  

(v) Realização do ato eleitoral;  

(vi) Instalação dos municípios e dos seus órgãos e serviços;  

                                                           
46

 É  esta a primeira das quatro menções feitas no artigo 241.
o
, n.

o
2, da CRA. 
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(vii) Eventual criação de outros entes locais;  

(viii) Progressiva transferência (alargamento gradual) de atribuições, serviços e 

competências do Estado e das Províncias para as autarquias locais.  

Destes vários planos, importam sobremaneira os primeiros quatro, por se prenderem 

com a “oportunidade de criação” das autarquias locais e pelo facto de se projetarem no 

curto e no médio prazo (primeiro estádio), ao passo que os demais planos se prendem já 

com o estádio subsequente de institucionalização (o aprofundamento das instituições 

locais), com projeção no médio ou mesmo no longo prazo.  

 Escrevendo no contexto da precedente lei constitucional, haveria designadamente 

razões políticas e jurídicas na base do gradualismo: razões de ordem política, na medida 

em que «[a] necessidade de consolidação das instituições estaduais aconselha, sob pena 

de desintegração deste, que se elabore um plano estratégico de implementação gradual 

de certas instituições, sobretudo as locais (autarquias locais)»; razões de ordem jurídica, 

na medida em que «o princípio do gradualismo funda-se no princípio da racionalidade, 

da proporcionalidade e do respeito pela unidade e integridade do Estado».  

Em nosso entender, uma vez que o princípio do gradualismo foi expressamente acolhido 

na Constituição, há apenas razões práticas a considerar47: não há razões políticas, 

porque a CRA já tomou a decisão fundamental de impor a “institucionalização efetiva” 

das autarquias locais, sem que aí tenha vislumbrado nenhum perigo para as instituições 

estaduais; não há razões jurídicas, porque a decisão constituinte foi tomada no quadro 

da Constituição como um todo, o que vai muito para além dos referidos princípios da 

proporcionalidade ou da unidade do Estado. Aliás, em rigor, a única base do princípio 

do gradualismo é a vontade do legislador constituinte.  

 Ainda no mesmo contexto, e por via do peso das referidas razões políticas, jurídicas e 

materiais, foi também defendido que o surgimento das autarquias locais não deveria 

ocorrer simultaneamente em todo o território nacional, admitindo-se mesmo certo grau 

de experimentação no faseamento desta nova forma de autoadministração.  

Mais uma vez, divergimos deste entendimento, à luz da decisão constituinte e das 

opções acolhidas na CRA: por um lado, nada na Constituição autoriza a que o poder 

local, na sua expressão mais significativa (as autarquias locais), possa não ser 

                                                           
47

 Em parte, aquilo a que Mazarino Poulson define como “ razões de ordem material”. 
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implementado numa parte do território nacional; pelo contrário, qualquer daquelas 

hipóteses traduziria ofensa ao princípio democrático, ao princípio da igualdade na esfera 

da participação política dos cidadãos e não menos ao princípio da autonomia local; por 

outro lado, é dificilmente sustentável a racionalidade quer da hipótese de adiar, para 

uma segunda fase, a criação de autarquias locais nas áreas mais desfavorecidas do 

território nacional (o que redundaria numa dupla penalização dessas comunidades, além 

da ofensa àqueles princípios), quer a hipótese de adiá-la nas áreas mais desenvolvidas (o 

que redundaria no absurdo da inibição do desenvolvimento, justamente onde o mesmo 

se mostra mais exequível).  

Pelo contrário, a Constituição deixa bem clara o caminho a seguir: o regime das 

finanças locais deve ser definido tendo em vista não só a justa repartição dos recursos 

públicos entre o Estado e as autarquias, mas também “a necessária correção de 

desigualdades entre autarquias” (artigo 217.º, n.º 3). 

 

  A Imposição Constitucional da Institucionalização Efetiva das Autarquias 

Locais 

Damos assim por verificada a existência de uma verdadeira imposição constitucional de 

institucionalização efetiva das autarquias locais (cingida naturalmente aos municípios, 

por serem a única autarquia constitucionalmente imposta)48 em todo o território 

nacional.  

Segundo a doutrina constitucional, «normas constitucionais impositivas em sentido 

estrito (imposições constitucionais) são imposições de caráter permanente e concreto»; 

as mesmas «vinculam constitucionalmente os órgãos do Estado (sobretudo o legislador), 

de uma forma permanente e concreta, ao cumprimento de determinadas tarefas, fixando, 

inclusive, diretivas materiais».  

A importância deste tipo de normas «deriva do facto de elas imporem um dever 

concreto e permanente, materialmente determinado, que, no caso de não ser cumprido, 

dará origem a uma omissão inconstitucional» (artigo 232.º da CRA).  

Identificada à natureza do fenómeno (norma de imposição constitucional), identificado 

o seu destinatário principal (o legislador), identificado também o sentido da ideia (que 

                                                           
48

 Arigo 218.
o
, n.

o
1, da CRA. 
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se traduz na realização de uma componente material da Constituição)49, ficou também já 

indicada uma forma de garantia que lhe assiste (a fiscalização da inconstitucionalidade 

por omissão). 

No entanto, importa dizer que, sobretudo no primeiro estádio, as principais garantias da 

realização desta imposição constitucional são políticas e sociais.  

 

 Descentralização Territorial e Perfeição do Modelo de Estado 

Constitucional 

A respeito da concretização do primeiro estádio da institucionalização das autarquias 

locais em Angola (a criação dos municípios como autarquias locais), gostaria de evocar 

aqui um tópico já aflorado a propósito do enquadramento do poder local: autores há que 

consideram a garantia da administração local autónoma como um dos pressupostos do 

Estado de Direito50 (ou, em qualquer dos casos, como uma componente do princípio do 

Estado democrático de direito); outros, como (Peter Häberle 2006; p.40) [33-62] 

consideram essa administração local autónoma como um dos elementos constitutivos 

do tipo de Estado constitucional.  

Neste plano, haveria ainda a referir o facto de as autarquias locais já estarem previstas 

na Lei Constitucional de 1992, razão pela qual em rigor o prazo para a respetiva 

constituição deveria ser contado a partir dessa data ou, pelo menos, a partir de 2002 (ou 

seja, a partir do momento em que, com a paz, se ultrapassou um obstáculo, ou 

pressuposto impeditivo, à concretização da autonomia local em Angola), bem como o 

facto de a existência de autarquias locais e a generalização do poder das comunidades 

locais tenderem atualmente a ser perspetivada como uma imposição decorrente de uma 

norma costumeira de Direito internacional.  

Tudo isto afinal para dizer que, não obstante o constitucionalismo ser uma criação 

eminentemente cultural, aberta a distintas configurações, a criação efetiva dos 

municípios como autarquias locais se apresenta como uma realidade que contribuirá 

para a perfeição do modelo próprio do Estado constitucional angolano, bem como para a 

aproximação a uma dimensão universal paradigmática de distribuição vertical dos 

                                                           
49

 Á qual a Constituição dedicou um titulo inteiro ( o Titulo VI da CRA). 

50
 Gomes Canotilho 
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poderes e de participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas das 

comunidades a que pertencem. 

 

3.10. O Caso do Poder Local no Kuanza-Sul  

Kuanza-Sul: Caracterização Física Geográfica 

A província do Kuanza-Sul, cuja capital é o município do Sumbe, encontra-se situada 

no litoral centro - oeste, entre os paralelos 10º49´ e 12º11´de latitude sul e os meridianos 

de 13º8´e 16º de longitude oeste. Tem uma extensão de 58.698 km2 o que corresponde 

4,7% do território nacional. 

Tem os seus limites, a norte e noroeste, definidos pelos rios longa e kuanza, marcando 

fronteiras com as províncias do Bengo, Kuanza - norte e Malange; A sul confinado com 

a província de Benguela, a este e sudeste com as províncias do Bié e Huambo e com o 

oceano Atlântico a oeste. 

A província administrativamente está dividida em 12 municípios e 36 comunas, a 

população é estimada em cerca de 2,5 milhões de hab/km2.51 
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 Fonte: Gabinete de Estudos e Planeamento do Governo do K-Sul. 

Fig. Nº2. Mapa da 

Província do 

Kuanza-Sul, tirado 

do mapa de Angola 

á escala 1:3000000. 
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Estima-se que 72.4% da população estão concentradas, nos municípios do Sumbe, 

Amboim, Porto - Amboim, Kibala, e que mais de 27,6% da população seja de 

característica rural. 

Quadro nº1 - População da província em 2006. 

Nº/O Municípios População 

Estimada 

Superfície 

  (Km2) 

1 Sumbe 151.238 3.890 

2 Porto-Amboim 200.000 3.646 

3 Cela 615.238 5.525 

4 Kilenda 80.000 1.604 

5 Amboin 156.356 1.604 

6 Ebo 121.320 2.191 

7 Mussende 74.114 9.548 

8 Cassongue 180.064 6.500 

9 Seles 294.019 3.101 

10 Kibala 296.328 10.253 

11 Calulu 115.356 9.000 

12 Conda 80.000 1.710 

Total 

Geral 

 2.364.133 58.698 

           Fonte: Gabinete de Estudos e Projetos do Governo da Província 

Condições e Recursos Naturais 

A província do Kuanza-sul é eminentemente agrícola. É prodigiosa em terras férteis 

com grandes possibilidades para o desenvolvimento agropecuário. 

Apresenta um riquíssimo subsolo com recursos minerais como: Mármore, diamante, 

gesso, cal, alcatrão betuminoso, ouro, quartzo, Cobre, urânio, águas mineromedicinais, 

petróleo e um importante potencial Hidroelétrico, florestal e pesqueiro.  

A costa da província na sua generalidade é de arribas (quer vivas ou mortas) com 

algumas exceções isto é nas regiões do Sumbe e Porto-Amboim.  
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A província do Kuanza-sul encontra-se situada numa zona de transição entre as baixas 

pressões intertropical de origem térmica e dos anticiclones subtropicais. O seu clima é 

condicionado pela ação dos ventos permanentes do atlântico sul conjugando conforme a 

região. 

O clima da província é variável, tropical seco na faixa litoral e do tipo tropical húmido 

na faixa do interior, isto com exceção do município do Amboim e os municípios da 

parte leste da província que apresentam um clima tropical modificado pela altitude. 

Os valores médios anuais da temperatura do ar variam entre os 24ºC a 28ºC. 

Possui um clima quente, temperatura média 26ºC, os meses mais frios são, julho e 

agosto (18ºC a 20ºC) e o mais quente, janeiro, fevereiro e março (26ºC a 28ºC) para as 

regiões do litoral. Para as regiões do interior os meses mais frios são junho, julho e 

agosto (10ºC a 19ºC) e os mais quentes são fevereiro, março e abril (20ºC a 24ºC). 

A humidade relativa é de 78,9% e a precipitação média anual é de 850 mm, as 

precipitações nas regiões de altitude são iguais ou superiores a 1500 mm, as 

precipitações atingem 250 mm aumentando da costa ao interior. A vegetação é 

dominada por formação de savana, estepe e florestas abertas. 

  Situações Sociais e Económicas 

A principal base económica da província reside na agricultura e na pesca. A província 

apresenta um potencial agropecuário considerável, devido à estrutura dos seus solos e a 

diversidade do clima, aliadas as boas condições hidrográficas. Cerca de um milhão de 

hectares são favoráveis ao desenvolvimento da prática agrícola. Estima-se existirem 

cerca de 180 mil cabeças de gado das quais 30 mil são de produção leiteira. 

Na província o município mais populoso é o da Cela com cerca de 615,238 mil 

habitantes (97.2 hab/km2); e o menos populoso é o município do Mussende com 74,114 

mil habitantes (9.7 hab/km2). A população da província é estimada em cerca de 2,5 

milhões de habitantes, sendo uma densidade populacional aproximadamente de 39 hab/ 

km2. 
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O Poder Local 

A Administração e governação local em Angola é uma temática que está na ordem do 

dia, e a Província do Kuanza-Sul não está á margem, não só pelo facto da sua 

constitucionalização, mas também pelo facto de no quadro da edificação do estado 

democrático de direito, o poder local constituir uma das fórmulas de participação dos 

cidadãos na vida pública. Os princípios constitucionais da Administração e governação 

local em Angola são analisados na antecâmara da abordagem das atribuições e 

competências dos órgãos da Administração local, com ênfase para o Governo Provincial 

e Administração Municipal.  

Segundo Pereira, (1997 b: 91-197) só em 1992, depois da revisão constitucional, é 

institucionalizado em Angola o poder local onde consta que a organização do Estado ao 

nível local compreende a existência de autarquias locais e de órgãos administrativos 

locais.  

A Resolução nº 20 /99 de 27 de agosto, da Assembleia Nacional, concede ao Governo 

autorização legislativa para que em matéria de organização do estado a nível local, 

legisle sobre a orgânica dos governos provinciais e das administrações municipais e 

comunais52 . 

Em 1999 através do Decreto-lei nº 17/ 99 de 29 de outubro, foi estabelecido à orgânica 

dos governos provinciais, das administrações dos municípios e das comunas, mas até ao 

momento o processo de eleições autárquicas ainda não foi efetivado.  

Segundo a constituição da República, a organização democrática do estado ao nível 

local estrutura-se com base no princípio da descentralização político-administrativa, que 

compreende a existência de formas administrativas do poder local, nos termos da 

presente constituição53 . 

No que concerne à gestão municipal, os administradores, no ato da tomada de decisões, 

consultam o conselho de auscultação social, pelo que se levam em conta as opiniões dos 

munícipes. Assim os governados “participam na governação”. Faz parte das 

competências do administrador municipal, auscultar e coordenar, com as autoridades 

                                                           
52

 Diário da República, 1ª sérienº35 de 27 de agosto de 1999. 

53
 CRA, capitulo 1, artigo 213
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tradicionais (sobas), a realização das ações administrativas junto das populações (artigo 

57º nºs 1e 2).  

No âmbito do programa de desconcentração e descentralização administrativa, as 

atribuições que antes pertenciam ao governo central, passam a pertencer às 

administrações, e posteriormente passarão às autarquias. À medida que forem criadas as 

autarquias locais, estas passam a exercer as atribuições correspondentes definidas por 

lei, de acordo com princípios do gradualismo e da transitoriedade. No caso do poder 

local a legislação está a ser elaborada e ajustada com vista a sua implementação. 

Entende-se por poder local a composição de forças, ações e expressões organizativas no 

nível da comunidade, do município ou da micro-região, que contribuem para satisfazer 

as necessidades, interesses e aspirações da população local para a melhoria de suas 

condições de vida: econômicas, sociais, culturais, políticas etc. O poder local, baseado 

na plena participação e no empoderamento, se constitui num aspeto fundamental para a 

construção da democracia participativa e popular, de baixa para cima, inclusiva e plural, 

gerando relações de poder mais simétricas e igualitárias.  

No caso concreto desta Provincia à semelhança de outras de Angola, as dificuldades da 

relação entre as organizações da sociedade civil e poder político é a inexistência de 

canais permanentes de interlocução entre os diversos atores e estruturas locais. As 

tentativas de ampliar essa participação dão-se a partir de três fenômenos: a) 

agravamento dos problemas urbanos, suscitando uma política liberal e monetarista, 

redução dos gastos sociais e transferência para os municípios de muitos dos encargos, 

no processo dito de descentralização; b) crise do sistema representativo, com a perda da 

legitimidade dos partidos; c) eleição de políticos com propostas participativas. Assim, a 

participação cidadã diz respeito a um grau de desenvolvimento político mais amplo, 

pois se refere à participação objetiva direta ou semidireta do povo na condução da 

função do Estado, seja através da denúncia de irregularidades ou do abuso do poder, 

mediante a participação em conselhos deliberativos e de controle social, ou na 

reclamação sobre a transparência na prestação de contas dos gastos públicos.  

 A ação coordenada e permanente sobre o poder local, é que vai proporcionar uma 

interlocução permanente com o poder público. Com a redução do papel do Estado 
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central, imposta pela política de privatização e descentralização, algumas atribuições 

são assumidas pelo poder local. Porém, como este não dispõe de recursos financeiros, 

isso agrava a situação de miséria e exclusão da população, como se evidencia na Saúde, 

na Assistência Social e na Educação uma vez que há uma enorme desigualdade regional 

e entre os municípios a partir das políticas locais de arrecadação e do poder de aquisição 

dos cidadãos. 

Para legitimar essas políticas de descentralização e privatização, é preciso envolver a 

sociedade local, o que é feito criando-se de cima para baixo, mecanismos de 

participação. É fato que cabe à sociedade zelar pela transparência das ações e a 

responsabilização dos que a promovem. Entretanto, não pode a sociedade civil substituir 

o Estado. Ao poder administrativo cabe a decisão e aplicação dos recursos públicos. 

Dados esses fatos, a atuação política no âmbito local ainda é frágil, sobretudo devido à 

falta de meios de capacitação e de recursos materiais. Agravando esse quadro, ainda são 

enfrentados problemas de descrédito com a política. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

80 

 

CAPITULO IV- ANÁLISE INTERPRETAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS 
RESULTADOS 

IV.I- Resultados do diagnóstico do estado inicial do problema da investigação. 

A presente investigação conduziu-se metodologicamente na abordagem qualitativa ao 

objeto de estudo, recorrendo algumas técnicas, quer para recolha das informações quer 

para a respetiva análise. Para além da pesquisa documental, constou a realização de 

survey, com a aplicação de questionários semiestruturados para se obter as opiniões dos 

Administradores Municipais de 6 dos 12 municípios do Kuanza-Sul e alguns populares. 

Para realizar o diagnóstico do estado atual do problema de investigação foi utilizado o 

método survey, aplicado é não probabilístico, resultou apenas na descrição das 

informações sobre a amostra pesquisada, sem que as mesmas possam ser utilizadas para 

influenciar integralmente as respostas. O universo amostral destaca-se por ser de 

dimensão finita atendendo o carater intencional do processo de seleção das unidades que 

integraram a amostra final. 

Os dados recolhidos foram trabalhados com a análise de conteúdo que nos permitiu 

construir a parte do enquadramento teórico essencialmente das informações retiradas da 

pesquisa documental, em seguida as entrevistas tiveram preponderância. 

O processo de recolha de informações não deixou de deparar-se com certas dificuldades 

relativamente ao tamanho amostral final, á categoria das unidades inquiridas e aos 

constrangimentos de ordem logística (tempo e meios financeiros). De assinalar, 

principalmente que o nível de generalização dos resultados deste estudo seguiu o 

paradigma teórico-analítico e não estatistico-probabilistico.   

  

IV.II-Fundamentação da proposta para contribuir no desenvolvimento do 

processo de descentralização administrativa e efetivação das autarquias. 

De notar que, alguns enquadramentos teóricos concebem o local como espaço politico 

em que os seus autores, por um lado, são detentores de um poder autónomo e 

democrático cuja autoridade distinta do Estado-Administração, representa as respetivas 

populações locais, por outro, são concebidos como agência do Governo Central, 
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apontando estratégias politicas por bloqueios que o próprio Estado Angolano pós-

colonial desencadeia. 

Partindo do quadro problemático, procuraremos verificar as seguintes contribuições: 

1. Do ponto de vista jurídico, os municípios angolanos não são efetivamente 

autarquias; todavia do ponto de vista material na sua expressão territorial e 

humana, comparativamente o município Angolano é três vezes maior do que 

o município Português, quinze maior do que o Espanhol e vinte e cinco vezes 

maiores que o município Francês, em consequência pela sua dimensão, o 

município Angolano aproxima-se de muitas províncias Europeias; 

    2. Embora a Comuna e os Municípios angolanos não sejam autarquias locais, 

os Municípios virão a sê-lo e as Comunas só eventualmente o virão a ser; 

  3. Caso fossem autarquias locais as seis centenas de Comunas Angolanas 

representariam grandes municípios na generalidade dos Países Europeus. 

Angola encontra-se numa situação extraordinariamente favorável ao florescimento 

do poder local, o que mostra relevante ao nível da divisão administrativa do 

território, ao nível da oportunidade que representa para a dinamização da 

democracia e da participação dos cidadãos e das comunidades, ao nível das 

condições para um desenvolvimento harmonioso e coordenado, e também ao nível 

da eficácia das diversas intervenções públicas. 
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IV. III-Resultado do Inquérito aplicado aos Administradores Municipais, 

docentes, politico e Classe Empresarial. 

1. Metodologia 

Dado o caráter restrito e baixo conhecimento da maioria dos cidadãos relativamente a 

um processo inexistente, optamos por enquadrar o método de investigação numa 

entrevista com algumas questões a 6 dos 12 administradores municipais da zona do 

Kwanza Sul e a 4 populares, dos quais 2 docentes universitários . 

Os resultados, apesar de qualitativos, representam uma amostra que representa 50% 

da população total (12) e de 4 pessoas com algum conhecimento de facto,  pelo que os 

dados são importantes para aferir da pertinência do processo de implementação do 

poder local e de que forma. 

2. Questões de Investigação. 

Além de algumas questões de âmbito do conhecimento genérico dos conceitos de 

poder local, tentamos responder às seguintes questões de investigação: 

1ª) Existe conhecimento sobre o processo autárquico em Angola por parte dos 

administradores locais? 

2ª) Quais os principais entraves à implementação ? 

3ª) Qual a recetividade do governo em relação à implementação do poder local ? 

3. Resultados 

Relativamente ao conhecimento dos administradores locais no que diz respeito à 

noção de autarquias, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

 

Gráfico 1 – Tem alguma noção sobre o conceito de  Autarquia? 

 

Fonte: Elaboração Própria (2015) 
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Perguntou-se depois, caso tenha respondido que sim (e foram todos)  se este tipo de 

governação é uma realidade ou se não existe por vontade política   

 

Gráfico 2 – A governação local é uma realidade ou se não acontece por vontade 

política. 
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Fonte: Elaboração Própria (2015) 
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Depois destas 2 questões iniciais tentou-se testar qual o tipo de Autarquia Local que os 

inquiridos consideravam mais interessante  para a realidade Angolana, nomeadamente 

Concelho, Distrito ou freguesia. 

As respostas apontaram claramente para uma abordagem  ao nível do Concelho (50%). 

Depois aparecem então o Distrito (30%), sendo a Freguesia o que reúne apenas 20% 

das respostas, como podemos ver pelo gráfico 3.  

 

Gráfico 3  – Qual o tipo de Autarquia Local que considera mais adequada para a 

realidade Angolana?. 

 

Fonte: Elaboração Própria (2015) 
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Relativamente à primeira questão de investigação: 

1ª) Existe conhecimento sobre o processo autárquico em Angola por parte dos 

administradores locais? 

As respostas ao inquérito mostram que 7 dos 10 inquiridos, ou seja, 70%, conhecem já 

a existência de legislação sobre os processos autárquicos em Angola, conforme mostra 

o gráfico 4. A par disso, a resposta anterior mostra inclusive que têm uma opinião 

sobre o tipo de organização autárquica preferível, o que reforça este conhecimento. 

 

Gráfico 4 – Existe alguma legislação já produzida sobre os processos autárquicos em 

Angola? 

 

Fonte: Elaboração Própria (2015) 
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Relativamente à segunda questão de investigação: 

2ª) Quais os principais entraves à implementação ? 

Esta questão foi aberta pelo que os 10 inquiridos podiam responder a todas as 3 

questões. Verificamos que o índice de pobreza e as desigualdades sociais são as 

respostas que evidenciam os maiores entraves à implementação do poder local. Este 

facto é curioso, pois estes fatores deveriam ser os que justificariam essa 

implementação e não constituir os maiores entraves ao seu desenvolvimento. 

 

Gráfico 5 – Qual o principal constrangimento na implementação das autarquias locais e 

modelos de financiamento em Angola?  

 

Fonte: Elaboração Própria (2015) 
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Finalmente, relativamente à terceira questão de investigação: 

3ª) Qual a recetividade do governo em relação à implementação do poder local ? 

Os resultados do inquérito mostram que existe a noção de que o governo está 

motivado para implementar a gestão autárquica, apesar das dificuldades e entraves 

existentes, mostrando existir uma boa sensibilidade política que o poder autárquico 

será uma boa ferramenta para melhorar as condições de vida das populações locais. 

Estes resultados podem ser vistos no gráfico 6, onde 80% dos respondentes apontam 

para a existência de uma forte vontade política em levar o processo avante. 

 

Gráfico 6 - Qual a recetividade do governo em relação à implementação do poder 

local? 

 

Fonte: Elaboração Própria (2015) 
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CONCLUSÕES 

 

A criação das Autarquias em Angola responde á necessidade essencial de qualquer 

Estado Moderno de criar instituições de governação descentralizada e o nosso Pais está 

pronto para entrar num período de grandes transformações na área da governação local. 

A introdução da reforma autárquica segundo a vontade do Governo de Angola, será de 

certeza a mudança mais importante na governação local, desde a independência. 

Quando as autarquias forem criadas, os Angolanos vão pela primeira vez eleger 

políticos para gerir o governo local. No entanto, a Constituição prevê, nas suas normas 

transitórias, a introdução gradua lista das autarquias.  

A administração e governação local em Angola é uma temática que se destaca na 

contemporaneidade não só pelo fato de entre nós merecer consagração constitucional, 

mas também pelo fato de, no quadro da edificação do Estado democrático de direito, o 

“poder local” constituir uma das fórmulas de participação dos cidadãos na vida pública. 

Logo podemos aferir que o presente trabalho de investigação em certo modo irá dar o 

seu contributo tanto para os políticos, quanto para os académicos e não só naquilo que 

deve ser o entendimento sobre o poder local em Angola. 

Portanto concluída a investigação sobre as Autarquias e Sistemas de financiamento 

chegamos as seguintes conclusões; 

� Tendo em conta os parâmetros dados pela Constituição de Angola é necessário 

que o órgãos vocacionados trabalhem para criação do quadro legal necessária 

para a concretização das Autarquias; 

� Sendo que a Constituição prevê a criação das Autarquias deve se trabalhar com 

afinco a fim de se realizar em curto prazo as primeiras eleições autárquicas em 

Angola: 

� Por formas a se desenvolver a Administração do Território através de um 

sistema de governação descentralizado se torna necessário implementar as 

Autarquias; 

� Sendo que a Constituição prevê a implementação das Autarquias respeitando o 

principio do gradualismo, urge, entretanto a necessidade de se discutir com 

algum pormenor qual o significado do “gradualismo” na governação local em 

Angola. 
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   ANEXO 1 

 

                                                        EXMO SENHOR 

                                                       ADMINISTRADOR MUNICIPAL  

 

ASSUNTO: Pedido de colaboração da tese de Mestrado em Finanças Públicas       sobre 
o tema “Autarquias Regionais e Modelos de Financiamento em Angola: Um estudo de 
caso na província do Kuanza-Sul”. 

 

Venho por este meio pedir colaboração no âmbito de uma investigação que estou a 

desenvolver, conducente á elaboração da dissertação de Mestrado em Finanças Públicas, 

com a especialização em Autarquias, pretendo aplicar um questionário que visa a 

recolha de dados sobre o poder local. 

Como compreenderá os dados que pretendo recolher revestem-se de máxima 

importância para a elaboração do meu trabalho e penso que a análise dos resultados 

obtidos poderá contribuir para uma maior compreensão dos fatores que norteiarm a 

escolha do tema. 

Em todas as respostas que lhe solicito, deve ter sempre aquilo que tem sido o  percurso 

como Administrador, logo a sua opinião pessoal deve ser sincera, dado que neste tipo de 

questionário não existem respostas certas nem erradas, e todas respostas são 

estritamente confidenciais. 

Espero que, me possa ajudar neste trabalho de investigação, agradeço antecipadamente 

toda colaboração que me possa prestar. 

Com os melhores cumprimentos          

 

 

                                                                                         

JOSÉ GRAÇA LOPES SILVESTRE   

Sumbe-Bairro do Chingo 

Em caso de dúvidas ou alguma questão que tenha e que pretende ser esclarecido pode sempre 

contactar-me:              

Telefone: 918 86 56 74 / 931 33 27 37       e-mail:  silvestre.pgf.c@gmail.com 
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ANEXO 2- QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ADMINISTRADORES 
MUNICIPAIS 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Identificação do Município:______________________________ 

2. Sexo 

 Feminino  Masculino 

3. Idade:____________ Nível Académico______________ 

4. Categoria Profissional:__________________________________ 

5. Tempo de Serviço na Função Pública_____________________ 

6. Tem alguma noção sobre o conceito de autarquia? Sim          Não  

7. Se sim, diga se este tipo de governação é um a realidade com base nas opções 
sugeridas: Não acontece           ou não existe-existe vontade politica.  

8. Dos tipos de Autarquias locais abaixo, assinale o mais adequado na realidade 
angolana: 

Autarquias Municipal / Concelho             Supra Municipal/Distrito                

Infra Municipal/ Freguesia  

9. Existe alguma legislação, já produzida sobre processos autárquicos em Angola? 

 Sim         Não  

 

 

Este questionário tem como objetivo a caracterização da minha investigação. 
Solicito que preencha os campos apresentados quer colocando “X”, ou 
escrevendo quando necessário. 

É importante responder todas as questões. As respostas são muito importantes. 
Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretende-
se apenas a sua opinião. 

Este questionário é de natureza confidencial, o que significa que o anonimato do 
colaborador será sempre respeitado. 
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10. Qual dos modelos de financiamento é utilizado na gestão orçamental entre as opções 
que abaixo apresentamos: 

Impostos e Receitas Próprias          ou Endividamento      

11. Entre os fatores abaixo, qual deles constitui principal constrangimento na 
implementação das autarquias regionais e modelos de financiamento? 

Consenso politico          Índices de pobreza         desigualdades sociais  

12. Como avalias o grau de recetividade do Partido no Poder em relação ao processo de 
implementação das autarquias, numa escala de 1 á 6 . 1 (não recetível), e 6( bastante 
recetível) 

 

                        Não Recetível                            Bastante Recetível 

      

 

 

Muito obrigado pelas suas respostas. 
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ANEXO 3- QUESTIONÁRIO APLICADO Á COMUNIDADE  

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Município___________________________ 

2. Sexo 

 Feminino  Masculino 

3. Idade:____________    Nível Académico__________________ 

4. Categoria Profissional:__________________________________ 

5. Tempo de Serviço na Função Pública_____________________ 

6. Tem alguma noção sobre o conceito de autarquia? Sim          Não  

7. Se sim, diga se este tipo de governação é um a realidade com base nas opções 
sugeridas: Não acontece           ou não existe-existe vontade politica.  

8. Dos tipos de Autarquias locais abaixo, assinale o mais adequado na realidade 
angolana: 

Autarquias Municipal / Concelho             Supra Municipal/Distrito                

Infra Municipal/ Freguesia  

9. Existe alguma legislação, já produzida sobre processos autárquicos em Angola? Sim         
Não  

 

 

Este questionário tem como objetivo a caracterização da minha investigação. 
Solicito que preencha os campos apresentados quer colocando “X”, ou 
escrevendo quando necessário. 

É importante responder todas as questões. As respostas são muito importantes. 
Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretende-
se apenas a sua opinião. 

Este questionário é de natureza confidencial, o que significa que o anonimato do 
colaborador será sempre respeitado. 
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10. Qual dos modelos de financiamento é utilizado na gestão orçamental entre as opções 
que abaixo apresentamos: 

Impostos e Receitas Próprias          ou Endividamento      

11. Entre os fatores abaixo, qual deles constitui principal constrangimento na 
implementação das autarquias regionais e modelos de financiamento? 

Consenso politico          Índices de pobreza         desigualdades sociais  

12. Como avalias o grau de recetividade do Partido no Poder em relação ao processo de 
implementação das autarquias, numa escala de 1 á 6 . 1 (não recetível), e 6( bastante 
recetível) 

 

                        Não Recetível                            Bastante Recetível 

      

 

 

 

 

Muito obrigado pelas suas respostas. 
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ANEXO 4- NOMES E PESSOAS ENTREVISTADAS 

Instituição Nome Função Local 

Administração do Sumbe Américo Alves Sardinha Administrador Sumbe 

Administração da Gabela Francisco Manuel 

Mateus 

Administrador Gabela 

Administração da Kibala Manuel Francisco José 

Fernando 

Administrador Kibala 

Administração do Calulu Luís Mariano Carneiro Administrador Calulu 

Administração de 

P.Amboim 

Domingos Cruz da 

Fonseca 

Administrador P.Amboim 

Administração da Cela Amélia Agui Russo Administradora Cela 

Comité Provincial do 

MPLA 

Manuel Jorge dos Santos Sec.DIP MPLA Sumbe 

Magistério Primário António Wenga Franco Docente Universitário Sumbe 

Universidade Katiavala 

Bwila 

Eduardo Nangayafina Docente Universitário Sumbe 

Privada Nelson Borges Rodrigues Empresário P.Amboim 

 

 

 

 


