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RESUMO 

A preocupação com a transparência no sector local tem crescido com a 

descentralização de competências para os governos locais e a independência 

de que estes gozam face ao governo central. As suas implicações na prestação 

de contas dos governos aos eleitores/contribuintes e no combate à corrupção 

fazem da transparência e seus determinantes um objeto de análise relevante. 

Em face do reduzido número de estudos na literatura, a presente 

dissertação visa dar um contributo nesta área ainda pouco explorada. O objetivo 

central consiste na identificação de impulsionadores e inibidores da 

transparência nos municípios portugueses, considerando que o nível de 

transparência é produto das características dos agentes que influenciam a sua 

oferta (dirigentes públicos e políticos) e procura (cidadãos). 

Recorrendo ao Índice de Transparência Municipal de 2013 como medida 

de transparência, testou-se o papel de fatores políticos, sociodemográficos, 

orçamentais, de situação económica, capital social e envolvimento dos cidadãos 

para um universo de 301 municípios portugueses. Os resultados obtidos 

identificam como impulsionadores da transparência o nível de instrução da 

população e o aumento do endividamento do município, resultado que não deixa 

de ser intrigante. Foi considerada significativa a dimensão do município em 

número de residentes, tendo-se verificado que municípios maiores tendem a ser 

mais transparentes revelando-se expressiva a dicotomia pequeno vs. grande 

município. Níveis mais elevados de despesa efetiva per capita e taxas de 

desemprego mais altas parecem constituir inibidores da transparência. 

Palavras-chave: Transparência, Sector local, Accountability, Determinantes 
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ABSTRACT 

The concern with public transparency has increased with the 

decentralization of powers to local governments and their independence from 

central government. Transparency’s role on government accountability towards 

its electors and taxpayers as well as on eradicating corruption makes the study 

of transparency and its determinants extremely relevant. 

Given the small number of studies addressing transparency’s determinants, 

this dissertation aims at providing an approach to this still underexplored area. 

The main purpose is to identify both the drivers and inhibitors of transparency in 

Portuguese municipalities considering that the transparency level is a result of 

supply agents’ (public officials and politicians) and demand agents’ (citizens) 

features. 

Resorting to the Municipal Transparency Index 2013 as transparency 

measure, the role of political, socio-demographic, economic situation, budget, 

social capital and citizen engagement factors was tested across 301 

municipalities. The results point to education and higher level of debt as 

transparency drivers, the latter being quite a puzzling outcome. It was also 

considered significant the number of residents as the results show that 

municipalities with more residents tend to be more transparent which reflects the 

dichotomy between small and large municipalities. The results indicate that 

higher levels of per capita effective expenditure as well as higher unemployment 

rates work as inhibitors of information disclosure by the local government. 

Keywords: Transparency, Local Government, Accountability, Determinants 
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1. INTRODUÇÃO 

A preocupação com a transparência no sector público local tem vindo a 

intensificar-se em resultado dos processos de descentralização de poderes e 

competências para os governos locais. Estes processos fizeram-se acompanhar 

de maior independência e autonomia financeira face ao poder central. Assistiu-

se à ampliação das áreas de atuação do poder local nos sectores da água, 

resíduos, saneamento básico, cuidados de saúde primários e ensino básico, 

aumentando a complexidade da gestão sobretudo em zonas urbanas.  

O financiamento da provisão de bens e serviços públicos ao nível local cabe 

aos contribuintes de forma direta, por via do pagamento de impostos e taxas, e 

indireta, através de transferências do Orçamento de Estado. No entanto, o seu 

financiamento não constitui uma garantia de que lhe sejam prestadas contas 

quanto à alocação dos recursos e aos resultados da aplicação dos mesmos. A 

transparência, neste âmbito, torna-se imprescindível para que seja possível ao 

contribuinte local verificar onde, como e com que resultado foram investidos os 

seus recursos. 

Não menos relevante é a necessidade de os eleitores avaliarem a atuação 

dos eleitos tendo em vista a responsabilização dos últimos. A transparência 

constitui, neste caso, um veículo através do qual os cidadãos poderão estar 

melhor informados para avaliarem a atuação dos governos que elegem, o que 

representa um sinal de uma democracia saudável. 

O aumento de verbas orçamentais locais, fruto da descentralização de 

competências, ampliou os riscos de corrupção associados à maior exposição da 
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gestão pública local a diferentes interesses. Nestas circunstâncias, a 

transparência é relevante enquanto primeiro passo do combate à corrupção.  

Não obstante a relevância do papel da transparência na qualidade da 

democracia e os seus impactos ao nível da eficiência da gestão dos recursos 

públicos, os estudos empíricos incidentes sobre os seus determinantes são 

escassos e os seus resultados não permitem explicar completamente as 

diferenças entre níveis de transparência observados em diferentes países, 

regiões ou municípios. Assumindo que o nível de transparência em cada 

município não é aleatório, constitui o objetivo central desta dissertação o 

aprofundamento dos seus determinantes nos municípios portugueses tendo-se 

optado por considerar que o nível de transparência resulta das forças de oferta 

e procura do seu “mercado”. Assim, procura-se aferir de que forma as 

características da oferta e procura afetam o nível de transparência num dado 

município. Recorreu-se ao Índice de Transparência Municipal de 2013 e testou-

se o poder explicativo de determinantes da transparência, nomeadamente, 

fatores políticos, sociodemográficos, de capital social, envolvimento dos 

cidadãos, orçamentais e situação económica. 

 Esta dissertação encontra-se estruturada em quatro capítulos. Para além 

do presente capítulo introdutório, o segundo capítulo apresenta o 

enquadramento teórico da transparência e dos seus determinantes, procurando 

fazer a ponte entre transparência e prestação de contas, o terceiro capítulo 

expõe a metodologia seguida e os resultados obtidos seguidos da sua discussão 

e, no quarto capítulo, elencam-se as principais conclusões e perspetivas de 

investigações futuras. 
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2. TRANSPARÊNCIA 

2.1. O Conceito 

O conceito de transparência é multidisciplinar. Direcionando-o para o 

campo das Ciências Sociais, a literatura especializada não oferece uma 

definição única. A ideia subjacente às diferentes definições defende o acesso à 

informação como condição necessária à existência de transparência. Esta ideia 

consta da definição de Kaufmann & Kraay (2002) segundo a qual a transparência 

é o fluxo atempado de informação económica, social e de política acessível aos 

stakeholders relevantes.  

A preocupação com a transparência do sector público surge na década de 

1950 na sequência da implementação da Nova Gestão Pública (NGP) no Reino 

Unido. Desde a última década do século XX esta preocupação tem-se 

intensificado com a difusão do Novo Serviço Público (NSP) e o seu cariz 

conciliador entre os princípios da NGP (eficiência, economia e eficácia) e o 

respeito pelos valores intrínsecos ao sector público (equidade, transparência, 

responsabilização, participação e inclusão). O aumento da popularidade da 

transparência ocorre a partir da década de 1990 associado à intervenção de 

organismos internacionais na elaboração de orientações e difusão de boas 

práticas e ao surgimento de estudos que destacam os seus efeitos positivos.  

O tema tem sido amplamente aprofundado por organizações 

internacionais, principalmente no âmbito da transparência orçamental, com o 

intuito de promover a responsabilização e a sustentabilidade e controlo da 

despesa pública. O Fundo Monetário Internacional (FMI) elaborou o Código de 
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Boas Práticas para a Transparência Orçamental (2007)1 segundo o qual a 

transparência assenta em quatro pilares: definição clara das funções (política vs. 

gestão) e responsabilidades (dos diferentes níveis de governo), abertura dos 

processos orçamentais, acesso público à informação e existência de garantias 

de integridade. A Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico 

(OCDE, 2002) elaborou o Manual das Melhores Práticas para a Transparência 

Orçamental2 do qual constam orientações para os países que visem implementar 

ações destinadas à melhoria dos seus níveis transparência. A International 

Budget Partnership3 (IBP) procura, junto da sociedade civil, promover a 

interpretação e análise de conteúdos orçamentais. Defende a intervenção da 

sociedade civil no processo orçamental por forma a melhorar o processo de 

decisão e reduzir a corrupção e má gestão. Com um enfoque não exclusivo na 

transparência orçamental, a Transparency International (TI), organização não-

governamental (ONG) criada por elementos da sociedade civil para a 

erradicação da corrupção, tem desenvolvido ferramentas de combate à 

corrupção, implementando-as junto de organizações, governos e sector 

empresarial, e apresentado instrumentos de medição da corrupção e 

transparência. 

                                            

1 A primeira versão surge em 1998 tendo o Código sido foi alvo de revisões em 1999, 2001 e 
2007. Encontra-se em fase de aprovação uma nova revisão ao Código iniciada em 2013. 
2 O Manual encontra-se estruturado em três partes: principais documentos a disponibilizar pelos 
governos, tipo de informação a figurar nos documentos e processos que asseguram a qualidade 
e integridade da informação constante dos documentos. 
3 A IBP é uma ONG criada em 1997 pelo Center on Budget and Policy Priorities como plataforma 
internacional de apoio a organizações da sociedade civil na análise orçamental com o intuito de 
tornar os processos orçamentais dos seus países mais abertos. 



 5 

   5 

 

SOFIA BATALHA DETERMINANTES DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL EM PORTUGAL: 

UMA ANÁLISE EMPÍRICA 

A literatura especializada aponta para inúmeras vantagens associadas a 

governos mais transparentes. Romzek & Dubnick (1987) defendem que 

cidadãos melhor informados têm maior capacidade de responsabilização dos 

seus governos. Reinikka & Svensson (2004) concluem que a transparência 

orçamental tem impacto positivo na redução da corrupção e Bellver & Kaufmann 

(2005) destacam os seus efeitos no desenvolvimento socioeconómico e humano 

e na competitividade. Stiglitz (1999) defende que a transparência reduz 

assimetrias de informação entre os cidadãos e Estado, diminui ineficiências da 

gestão pública e aumenta o controlo sobre a atuação pública ao permitir que a 

sociedade avalie o seu valor acrescentado. 

A relevância da transparência no sector local reforça-se com as alterações 

introduzidas pelos processos de descentralização de competências e poderes. 

Esta descentralização fez-se acompanhar de um maior grau de autonomia e 

independência face aos governos centrais dando origem a um aumento do 

volume de verbas geridas pelo poder local e do grau de complexidade implícito 

à gestão destas verbas. A maior afetação de recursos ao poder local e a sua 

independência face ao poder central poderão resultar numa maior probabilidade 

de ocorrência de práticas de corrupção. Prud’homme (1995) defende que a 

corrupção está mais difundida ao nível local por duas razões: os decisores estão 

mais sujeitos a aceitar pressões de grupos de interesses e o poder local beneficia 

de um maior poder discricionário.  

Em Portugal têm sido dados alguns passos no sentido de aumentar a 

transparência no sector público principalmente no âmbito orçamental. Destaca-

se, a nível central, a elaboração do primeiro Orçamento do Cidadão em 2014 
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merecendo igualmente referência o recente reconhecimento por parte do FMI 

(2014), num estudo publicado em outubro de 2014, de melhorias na 

transparência orçamental em Portugal. Também ao nível local surgem iniciativas 

relevantes nomeadamente o Portal da Transparência Municipal, de iniciativa 

governamental, o qual disponibiliza indicadores de gestão financeira e 

administrativa, fiscalidade, situação económica, serviços municipais e 

participação eleitoral autárquica para os 308 municípios portugueses.  

2.2. Da transparência à accountability4 

O conceito de accountability está profundamente relacionado com as 

características do regime democrático. Neste regime o cidadão, ao conferir poder 

aos agentes públicos para representarem os seus interesses através do voto, 

deve ser capaz de avaliar e controlar a forma como os agentes públicos 

exerceram o poder que lhes foi concedido. Stiglitz (1999) considera que a 

legitimidade do público em aceder a informação governamental é total pelo facto 

de ter sido a sociedade a financiá-la5. No entanto, o financiamento por parte do 

público não é garante da prestação de informação relevante pelos agentes 

públicos. Schedler (1999) defende que é precisamente a opacidade do poder 

público que justifica a necessidade de accountability.  

O’Donnell (1998) considera duas dimensões da accountability: vertical e 

horizontal assentes na distinção entre Estado e Sociedade (O’Donnell, 1999). 

Para o autor, accountability vertical resulta, por um lado, da capacidade de os 

                                            

4 Sem tradução literal, é geralmente traduzido por responsabilização ou prestação de contas. 
5 “The question is, given that the public has paid for the gathering of government information, who 
owns the information? (…)I would argue that information gathered by public officials at public 
expense is owned by the public.” In Stiglitz (1999), p. 8. 
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eleitores punirem ou recompensarem a atuação dos agentes públicos em cada 

eleição e, por outro, da existência em democracia de liberdades como a de 

expressão e associação as quais, aliadas a meios de comunicação livres, 

permitem difundir exigências e denúncias. A accountability vertical é alcançada 

através de ações individuais ou coletivas da sociedade dirigidas à atuação de 

agentes públicos (eleitos ou não) enquanto a accountability horizontal resulta da 

supervisão e avaliação realizada pelos agentes públicos. 

Na literatura especializada existe consenso quanto ao papel fulcral da 

transparência no sector público na promoção de accountability, no entanto, de 

acordo com Meijer (2003), esta constitui apenas o primeiro passo de processos 

de responsabilização. Heald (2006) levanta uma questão pertinente ao 

considerar que a abertura de processos e o acesso ainda que total à informação, 

por si só, não representam qualquer garantia de que a informação seja percebida 

pelos destinatários. A dificuldade na compreensão de informação emanada do 

sector público, dada a abrangência da sua atuação aliada ao reporte de 

informação de cariz específico e muitas vezes complexo, parece sustentar este 

argumento. Nesse caso, o processamento da informação por parte do cidadão 

comum dificilmente ocorrerá sem que exista um intermediário que traduza o 

produto da transparência e faça pressão no sentido de existir accountability.  

Tendo por base a definição e tipificação de accountability proposta por 

O’Donnell procedeu-se à sua aplicação ao contexto municipal representada na 

Figura 1.  
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Fonte: Elaboração própria 

FIGURA 1 – Accountability, sociedade civil e agentes públicos 

A figura sistematiza os diferentes resultados de accountability em função 

das características da sociedade civil e dos agentes públicos sendo à partida 

definida a existência ou não de transparência num dado município. Consideram-

se agentes públicos: partidos políticos em oposição, órgãos públicos e entidades 

independentes de fiscalização e controlo.  

Da figura resulta que o melhor resultado é o que alia a um município 

transparente uma sociedade civil forte e ativa e agentes públicos operantes. O 

pior resultado é o que deriva de um município opaco cuja sociedade civil é frágil 

e os agentes públicos inoperantes. Neste caso, a opacidade do município 

dificilmente será corrigida uma vez que não existe qualquer pressão nesse 

sentido. Este resultado vai ao encontro do argumento de Borry (2012) que 

defende que o facto de existirem pessoas que valorizam a transparência, não 

significa que desencadeiem qualquer tipo de ação junto dos seus governos no 
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sentido de a obterem. Na sua obra “Lógica da Ação Coletiva”, Olson (1971, 

[1965]) explora as razões pelas quais os indivíduos se associam para atingirem 

objetivos comuns. O autor argumenta que “a menos que o número de indivíduos 

num grupo seja relativamente pequeno, ou exista coerção ou outro mecanismo 

especial que faça com que os indivíduos atuem em prol do seu interesse comum, 

indivíduos racionais e egoístas não atuarão por forma a atingirem os seus 

interesses comuns ou os do grupo”6. Os resultados intermédios no cenário do 

município transparente evidenciam o efeito da ausência de pressões quer por 

parte da sociedade quer por parte dos agentes públicos. Os resultados 

intermédios do cenário do município opaco traduzem a impossibilidade de 

existência de accountability sem transparência. 

Em suma, a transparência enquanto disponibilização de informação é 

condição necessária mas não suficiente para a existência de accountability. 

2.3. A teoria da agência e os determinantes da transparência 

De acordo com Jensen & Meckling (1976), a relação de Agência resulta de 

um contrato por via do qual o principal (detentor do capital) encarrega o agente 

(gestor) de realizar uma determinada ação em sua representação, delegando-

lhe para esse efeito autoridade na tomada de decisão e atribuindo-lhe uma 

remuneração. Os autores defendem que, no caso de ambas as partes optarem 

por maximizar o seu bem-estar, existe uma forte probabilidade de o agente não 

atuar tendo em vista os interesses contratualizados com o principal mas sim em 

                                            

6 Tradução própria do original: “(…) unless the number of individuals in a group is quite small, or 
unless there is coercion or some other special device to make individuals act in their common 
interest, rational, self-interested individuals will not act to achieve their common or group 
interests”. In Olson (1971,[1965]), p. 2. 
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função do seu interesse pessoal. O principal apenas conseguirá limitar os 

desvios face à prossecução dos seus interesses desenhando incentivos 

adequados para o agente e incorrendo em custos de monitorização à sua 

atuação, representando ambos custos de agência. Arrow (1985) identifica dois 

problemas de agência relacionados com informação assimétrica: o risco moral e 

a seleção adversa7. O risco moral pressupõe a existência de ações do agente 

que não são do conhecimento do principal. Neste caso, a assimetria de 

informação está presente pelo facto de o principal não conseguir observar o nível 

de esforço que o agente despende na prossecução dos seus interesses, sendo 

esta informação apenas do conhecimento do agente. A seleção adversa ocorre 

num contexto em que o agente possui informação sobre as suas próprias 

características que é desconhecida pelo principal.   

As relações de agência, inicialmente aplicadas no contexto empresarial, 

têm sido utilizadas em diferentes contextos nomeadamente no plano da 

democracia representativa. Considerando a dinâmica dos regimes democráticos 

é percetível a aplicabilidade da relação de Agência aos seus principais 

intervenientes. Os eleitores (principal), através do voto, elegem políticos 

(agentes) para representarem os seus interesses através das políticas 

apresentadas pelos governos e das orientações dadas à Administração Pública 

para a sua execução. Os contribuintes, ao financiarem as atividades públicas, 

delegam igualmente a decisão de alocação dos recursos nos seus 

representantes. 

                                            

7 O autor atribui a designação de ação escondida (“hidden-action”) e informação escondida 
(“hidden-information”), respetivamente. 
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 A literatura especializada defende que o problema da transparência deriva 

da existência de assimetria de informação entre o poder político e a sociedade. 

A assimetria de informação constitui a base dos modelos desenvolvidos em torno 

da transparência que replicam a relação de Agência para a esfera política. Esta 

aplicação resulta em modelos que fazem corresponder o agente aos políticos 

eleitos cuja tomada de decisão afeta os eleitores/contribuintes (principal) os 

quais, enquanto detentores dos recursos públicos, se fazem representar através 

dos políticos que elegem. A grande maioria dos modelos desenvolvidos tem 

origem nos estudos de Barro (1973) e Ferejohn (1986) que adaptaram a teoria 

da agência à democracia representativa. Neste cenário os eleitores não 

conseguem observar as ações dos políticos mas apenas os resultados da sua 

atuação, as quais dependem do esforço dos agentes e de choques exógenos. 

Com o intuito de compreender o que determina o nível de transparência, a 

literatura especializada procura identificar os fatores subjacentes à decisão de 

disponibilizar maior ou menor nível de informação por parte dos agentes. 

Considerando que existe uma procura por parte dos cidadãos e sociedade civil 

por transparência e que esta apenas pode ser oferecida pelos decisores 

públicos, na presente dissertação optou-se por analisar esta questão no contexto 

de um mercado da transparência. Dos modelos desenvolvidos tendo por base 

as relações de agência, o modelo de Ferejohn (1986) tem particular relevância 

na medida em que assume o nível de transparência como endógeno. O autor 

apresenta uma análise incidente sobre as decisões dos agentes quanto ao nível 

de transparência orçamental a disponibilizar. Defende que, quanto maior o nível 

de transparência disponibilizado pelo agente, maior a disponibilidade do principal 
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em financiar as atividades do sector público. Assim, os políticos, ao 

disponibilizarem mais informação, por um lado, obterão salários mais elevados 

caso sejam reeleitos, já que eleitores estarão dispostos a pagar mais impostos, 

no entanto, por outro, estarão mais condicionados na atividade de procura de 

rendas (rent-seeking). Este modelo aponta para o conflito que a decisão do nível 

de transparência a oferecer acarreta para o decisor público: se por um lado um 

nível mais elevado de transparência lhe permite o acesso a mais recursos 

públicos, por outro, fica sujeito a uma maior exposição.  

Alt et al (2006) sistematizam algumas das razões pelas quais os políticos 

poderão ser avessos à transparência. Para os autores constituem inibidores da 

oferta de transparência o receio por parte dos políticos: que praticam rent-

seeking, de maior controlo sobre as suas atividades; menos competentes, de 

serem facilmente distinguidos dos competentes; maximizadores de votos, de não 

gerarem ciclos político-económicos e míopes, de não serem capazes de gerar 

défices superiores às preferências do eleitorado.  

Considera-se ainda que o enquadramento legal desempenha um papel 

relevante na determinação do nível de transparência “oferecido” na medida em 

que pode definir mínimos de transparência a disponibilizar e estabelecer 

penalizações para comportamentos menos transparentes. 

 As características da sociedade civil constituem um importante contributo 

para a análise do nível de transparência no sentido de aferir a pressão que 

exerce junto dos seus governos.  

Assim, o nível de transparência existente em cada sociedade resultará das 

escolhas que os decisores públicos efetuam tendo por base o conflito entre mais 
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recursos e maior exposição, do alcance do enquadramento legal existente e da 

pressão exercida pela sociedade civil. 

3. METODOLOGIA 

3.1. Determinantes da transparência na literatura empírica 

Não obstante a relevância da transparência enquanto motor da 

accountability, no combate à corrupção e como condição necessária para uma 

democracia saudável, o leque de estudos empíricos sobre os seus 

determinantes é ainda escasso sobretudo ao nível local. Albalate del Sol (2013) 

refere que a maioria dos estudos abrange sobretudo a transparência dos 

governos ao nível nacional ou características específicas da transparência num 

determinado país (respeitantes à Administração Pública ou ao Sector Privado). 

Caamaño-Alegre et al (2013) apontam também para o facto de os estudos 

empíricos desenvolvidos incidirem apenas ao nível nacional e regional, 

defendendo a necessidade da expansão da análise ao sector local dada a sua 

relevância no âmbito das políticas públicas.  

A literatura empírica considera um vasto leque de potenciais determinantes 

do nível de transparência no sector público local nomeadamente de foro político, 

institucional, socioeconómico, demográfico e orçamental. Na última década a 

procura por determinantes da transparência tem dado origem a estudos 

empíricos com enfoque sobretudo na transparência orçamental. São exemplos 

o estudo desenvolvido por Alt et al (2006) que assenta em dados relativos à 

evolução dos procedimentos orçamentais recolhidos durante três décadas 

(1972-2002) para os 50 estados norte-americanos. Com o intuito de explorar o 

potencial explicativo de determinantes políticos e económicos na transparência 
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orçamental, os autores remeteram a responsáveis orçamentais um inquérito de 

resposta dicotómica. Os resultados obtidos apontam para a associação positiva 

entre uma maior competição política e partilha de poder e os níveis de 

transparência orçamental e para o impacto negativo da polarização política. O 

efeito de indicadores orçamentais no nível de transparência foi igualmente alvo 

de teste, tendo sido observada uma associação negativa entre os níveis de 

endividamento e transparência e um efeito favorável no nível de transparência 

de desequilíbrios orçamentais, tanto no caso de défices como de excedentes. O 

estudo desenvolvido por Guillamón et al (2011) incidiu sobretudo na relevância 

de fatores políticos e socioeconómicos enquanto determinantes da transparência 

orçamental medida pelo Índice de Transparência Orçamental de 2008 criado 

pela representante da TI em Espanha8. A amostra considerada incluía os 100 

maiores municípios espanhóis, deixando de fora do âmbito da análise municípios 

de menor dimensão. Os resultados obtidos apontam para o efeito favorável do 

volume de transferências recebidas per capita e de receita fiscal cobrada per 

capita no nível de transparência. Estes resultados levaram os autores a concluir 

que os dirigentes locais não estão a tirar partido dos efeitos associados às teorias 

de ilusão fiscal e agência por não ocultarem aos cidadãos níveis de impostos e 

transferências mais elevados. Concluem ainda que partidos de esquerda 

apresentam níveis de transparência mais elevados e que a dimensão da 

população tem um efeito positivo na transparência. Esteller-Moré & Otero (2012) 

                                            

8 O índice é composto por 5 sub-índices de transparência em função das seguintes categorias 
avaliadas: caracterização do município, relação com os cidadãos e sociedade, transparência 
económico-financeira, transparência na contratação de serviços e transparência em matérias de 
urbanismo e obras públicas. 
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recorreram a dados de 2001 a 2007 de uma amostra de 691 municípios catalães. 

Verificaram que municípios onde a competição política é mais vincada e 

municípios de menor dimensão tenderão a disponibilizar mais facilmente 

informação orçamental. Os resultados revelam ainda que uma percentagem 

mais elevada de cidadãos idosos está positivamente relacionada com a 

transparência orçamental, não tendo as variáveis orçamentais evidenciado 

poder explicativo. O estudo conduzido por Caamaño-Alegre et al (2013) teve por 

base respostas de responsáveis pela elaboração de documentos de 

contabilidade orçamental de 33 municípios galegos. O inquérito aplicado, de 

resposta numa escala de Likert, teve por base o Código de Boas Práticas para 

a Transparência Orçamental do FMI de 2007 e destinava-se à medição da 

transparência orçamental em municípios de pequena dimensão. Os autores 

concluem que existirá um nível mais elevado de transparência orçamental em 

municípios: com presidentes de câmara com ideologia política de esquerda, 

maior rotatividade política ou melhor desempenho do saldo orçamental. Fatores 

como o desemprego, governos de coligação ou o peso da despesa em 

percentagem do PIB municipal tenderão a reduzir os níveis de transparência.  

Albalate del Sol (2013) amplia a análise dos determinantes além da 

transparência orçamental ao estudar determinantes institucionais, económicos e 

demográficos com recurso ao Índice Global de Transparência Municipal criado 

pela TI em Espanha. As conclusões revelam que níveis de transparência mais 

elevados estão associados a municípios de maior dimensão ou cujo presidente 

da câmara pertence a partidos de esquerda. Os piores resultados registaram-se 
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em municípios capital de província, com forte componente turística ou maiorias 

absolutas. 

Numa análise mais centrada nas características da procura da sociedade 

civil por transparência municipal, Piotrowski & Ryzin (2007) procederam à 

aplicação de um inquérito destinado aos cidadãos. O objetivo residia na medição 

da procura por transparência por parte dos cidadãos e na análise dos seus 

pedidos de informação às autarquias. Os autores concluíram que existem várias 

dimensões da procura por transparência e que fatores como a idade, ideologia 

política, confiança nos líderes políticos, frequência do contacto com o poder local 

e perceção de que o acesso ao governo é limitado parecem constituir 

determinantes da procura. 

Os estudos sobre determinantes da transparência municipal em Portugal, 

aos quais se teve acesso, são escassos destacando-se o estudo de Jorge et al 

(2011) que procura explicar as variações ao nível da transparência orçamental 

procedendo a uma análise comparativa dos conteúdos disponibilizados nos sites 

das câmaras municipais portuguesas e italianas com mais de 20.000 habitantes 

(45 e 49 municípios, respetivamente). Os resultados identificam como 

estatisticamente significativas a dimensão do município (apenas no caso italiano) 

e a taxa de abstenção das últimas eleições locais, sendo que esta última 

apresenta um comportamento contrário ao esperado, apontando para a 

abstenção como um determinante positivo da transparência.  

 Mendes (2012) procurou aferir o nível de informação financeira 

disponibilizada via internet nos portais das câmaras municipais e os fatores que 

influenciam a sua divulgação. Foi construído um índice de divulgação de 
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informação financeira com o intuito de avaliar o cumprimento por parte dos 

municípios da prestação de informação prevista no âmbito do Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL)9 e da Lei das Finanças Locais10. 

As conclusões apontam para a morosidade e dificuldade no acesso à informação 

disponibilizada nos portais das câmaras municipais por parte dos utilizadores e 

para a consequente limitação na capacidade de determinar a utilização dos 

recursos públicos e na responsabilização dos autarcas. Os resultados obtidos 

evidenciam ainda o efeito positivo do número de residentes no nível de 

informação disponibilizado e o efeito negativo da receita municipal por habitante 

e competição política. Pires (2012) segue a mesma orientação de Mendes (2012) 

ao analisar os determinantes da divulgação pelos municípios portugueses de 

informação financeira na internet tendo por base os elementos estabelecidos 

pelo Tribunal de Contas. Os resultados apontam para uma relação positiva entre 

a disponibilização de informação e a dimensão populacional do município e o 

endividamento líquido e concluem que disponibilização de informação tenderá a 

ser menor perante partidos de ideologia de direita em funções. 

 

 

 

 

 

 

                                            

9 Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de fevereiro 
10 Lei 2/2007 de 15 de Janeiro 



 18 

   18 

 

SOFIA BATALHA DETERMINANTES DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL EM PORTUGAL: 

UMA ANÁLISE EMPÍRICA 

3.2. Definição da metodologia 

A presente dissertação procura explicar o nível de transparência nos 

municípios portugueses tendo por base o ITM 2013, recorrendo a potenciais 

variáveis explicativas de foro político, sociodemográfico, orçamental, de 

conjuntura económica e participação cívica por forma a testar a literatura teórica 

e as conclusões empíricas avançadas em estudos anteriores. 

No sentido de aferir o impacto das variáveis explicativas no nível de 

transparência, optou-se pela construção de um modelo de regressão linear 

múltipla estimado pelo método dos mínimos quadrados. 

3.3. Hipóteses e variáveis  

Variável dependente 

Com o intuito de avaliar os fatores determinantes da transparência no poder 

local considerou-se como variável dependente o ITM 2013 para um universo de 

301 municípios11. O ITM foi desenvolvido pela TIAC, representante portuguesa 

da TI, e mede o grau de transparência das Câmaras Municipais, com recurso à 

verificação da disponibilização de informação online. O índice tem por base 76 

indicadores de natureza binária que verificam a disponibilização de documentos 

considerados relevantes nas 7 dimensões que compõem o ITM (Anexo I). O 

cálculo do ITM resulta da aplicação de diferentes ponderadores às suas 7 

dimensões, como se evidencia na tabela seguinte.  

                                            

11 Foram excluídos da análise 7 municípios em relação aos quais não foi possível 
identificar a orientação ideológica dos presidentes de câmara eleitos nas eleições autárquicas 
de 2009 (variável independente relevante para uma das hipóteses em teste) por pertencerem a 
grupos de cidadãos. Não constam da amostra os municípios: Alandroal, Amares, Estremoz, 
Gondomar, Oeiras, Redondo e Sines. Embora se pudesse ter extrapolado a ideologia tendo por 
base o partido de origem dos autarcas, optou-se por não o fazer pelo facto de a candidatura do 
grupo cidadãos não permitir de forma inequívoca a determinação da ideologia política. 
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TABELA I 

PESO DAS DIMENSÕES DO ITM 

DIMENSÃO TFM 

PESO 
NO ITM 
 (em %) 

A) Informação sobre a organização, composição social e funcionamento do Município 15,4 

B) Planos e Planeamento [2 anos anteriores]  5,8 

C) Impostos, Taxas, Tarifas, Preços e Regulamentos 11,5 

D) Relação com a Sociedade 5,8 

E) Contratação Pública 21,2 

F) Transparência Económico-Financeira 15,4 

G) Transparência na área do Urbanismo 25,0 

Fonte: TIAC 

Os indicadores considerados no cômputo do ITM não apresentam a mesma 

relevância, tendo um painel de peritos consultado pela TIAC identificado os 

considerados “determinantes” para a transparência dos municípios distinguindo-

os dos restantes (designados “importantes”). O valor do sub-índice respeitante a 

cada uma das 7 dimensões é apurado após a realização de duas operações: (1) 

cálculo da média aritmética simples dos indicadores “determinantes” e 

“importantes” e (2) aplicação das regras constantes da Tabela II aos resultados 

obtidos na operação anterior para determinação do valor do sub-índice. 

TABELA II  

REGRAS PARA A ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO POR DIMENSÃO 

NÍVEIS DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

I. Toda a informação é disponibilizada. 100,0 
II. Toda a informação “determinante” e mais de 50% da “importante”. 92,9 

III. Toda a informação “determinante” e entre 25% a 50% da informação “importante”. 85,7 

IV. Toda a informação “determinante” e menos de 25% da informação “importante”. 78,6 
V. Mais de 50% da informação “determinante” e mais de 50% da informação “importante”. 71,4 
VI. Mais de 50% da informação “determinante” e entre 25% a 50% da “importante”. 64,3 

VII. Mais de 50% da informação “determinante” e menos de 25% da informação “importante”. 57,1 

VIII. Entre 25% a 50% da informação “determinante” e mais de 50% da informação “importante”. 50,0 

IX. Entre 25% a 50% da informação “determinante” e 25% a 50% da informação “importante”. 42,9 

X. Entre 25% a 50% da informação “determinante” e menos de 25% da informação “importante”. 35,7 

XI. Menos de 25% da informação “determinante” e mais de 50% da informação “importante”. 28,6 

XII. Menos de 25% da informação “determinante” e 25% a 50% da informação “importante”. 21,4 

XIII. Menos de 25% da informação “determinante” e 10% a 25% da informação “importante”. 14,3 

XIV. Menos de 25% da informação “determinante”, e menos de 10% da informação “importante”. 7,1 
XV. Nenhuma informação é disponibilizada. 0,0 

Fonte: TIAC 

O valor do ITM é obtido pela soma das classificações dos sub-índices ponderada 

de acordo com os pesos atribuídos a cada dimensão (Tabela I).  
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O ITM mede a transparência enquanto divulgação de documentos por parte 

do município na internet independentemente da qualidade e inteligibilidade do 

seu conteúdo, não incorporando qualquer informação quanto a processos de 

prestação de contas. Não obstante as suas limitações, é o único indicador 

disponível para analisar a transparência ao nível do poder local. 

Variáveis independentes e hipóteses 

Foram consideradas 5 tipologias de fatores explicativos: 

sociodemográficos, políticos, de situação económica, de capital social e 

envolvimento dos cidadãos e orçamentais.  

A escolha das variáveis independentes teve por base sobretudo a literatura 

empírica existente sobre o tema (Anexo 2) tendo-se procurado captar variáveis 

que transmitissem as características reconhecidas na literatura como relevantes 

enquanto determinantes da oferta e procura por transparência no sector público. 

Assim, do lado da procura, consideram-se as variáveis respeitantes a fatores 

sociodemográficos e capital social/envolvimento dos cidadãos. As variáveis 

associadas a fatores políticos, dimensão e desempenho orçamental e situação 

económica foram consideradas do lado da oferta.  

Nos subpontos seguintes apresentam-se os fatores considerados e as 

hipóteses de teste respetivas. 

Fatores sociodemográficos 

A relevância atribuída às características sociodemográficas dos residentes 

no município, enquanto impulsionadoras de pressão sobre os governantes na 

procura por transparência, é um aspeto transversal aos diferentes estudos 

empíricos.  
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H1 – O nível de transparência aumenta com a dimensão da população  

A hipótese considerada tem por base a argumentação de Guillamón et al (2011) 

que defendem que práticas transparentes requerem recursos humanos e 

materiais apropriados os quais tenderão a estar presentes sobretudo em 

municípios com mais população. Referem ainda que municípios mais populosos 

gerem orçamentos mais elevados pelo que existe uma maior pressão sobre a 

sua gestão por parte da sociedade civil. Caamaño et al (2013) apresentam o 

mesmo entendimento defendendo que municípios com maior número de 

residentes tendem a apresentar maior número de trabalhadores municipais o que 

é favorável ao cumprimento dos requisitos de transparência. 

H2 – O nível de transparência está associado à idade dos residentes 

A hipótese não evidencia um sinal claro do efeito da idade dos residentes, 

nomeadamente o impacto da proporção da população sénior, na transparência 

atendendo aos resultados contraditórios apresentados na literatura empírica. 

Enquanto estudos como o de Reddick (2005) apontam para um efeito negativo 

da idade defendendo que uma maior percentagem de idosos implica menor 

predisposição na utilização de tecnologias de informação que constituem um 

veículo para obtenção de informação governamental, outros apresentam um 

efeito inverso defendendo que residentes mais idosos tenderão a ser mais 

participativos e exercer uma maior pressão por transparência (Esteller-Moré & 

Otero, 2012).  
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H3 – O nível de transparência aumenta com o nível de escolaridade 

dos residentes 

Para Piotrowski & Ryzin (2007) níveis mais elevados de instrução permitem que 

os indivíduos sejam capazes de “navegar na burocracia” mais facilmente, 

aumentando a sua predisposição na solicitação informações junto dos seus 

governos. 

Fatores políticos 

Inúmeros estudos, principalmente os que defendem a teoria da agência 

como enquadramento teórico para a problemática da transparência, dão 

particular enfoque às variáveis políticas pela sua caracterização da oferta da 

transparência orçamental. 

H4 – O nível de transparência é superior quando o partido em funções 

tem uma ideologia de esquerda 

A hipótese em teste é recorrente em diferentes estudos empíricos e tem por base 

o argumento de Ferejohn (1999) segundo o qual, partidos políticos cujos 

objetivos passem pela expansão do sector público deverão aumentar a 

transparência por forma a ganharem confiança junto do eleitorado e obterem 

mais recursos. Guillamón et al (2011), na sequência deste argumento, 

consideram que partidos de esquerda, por defenderem maior intervenção 

estatal, tenderão a apresentar níveis de transparência mais elevados.  

H5 – O nível de transparência aumenta com a competição política 

Diversos estudos empíricos introduzem a hipótese em causa partindo do 

pressuposto de que, agentes políticos com maior expectativa de se manterem 

em funções tenderão a ser menos transparentes pelo facto de as vantagens 
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associadas a níveis mais reduzidos de transparência serem superiores ao risco 

de os partidos na oposição ganharem as eleições seguintes (Alt et al, 2006; 

Jorge et al, 2011; Albalate del Sol, 2013). Em municípios caracterizados por uma 

intensa competição, os políticos em funções terão mais incentivos a 

disponibilizar informação que evidencie os resultados da sua atuação. 

Situação económica 

Formulou-se uma hipótese na sequência dos resultados de Caamaño-

Alegre et al (2013) que apontam para o efeito negativo da taxa de desemprego 

no nível de transparência. 

H6 – O nível de transparência diminui com o nível de desemprego 

Este autor defende que quanto mais precária a conjuntura económica, maior a 

tentação dos governos locais em ocultá-la. 

Capital social e envolvimento dos cidadãos 

As hipóteses elencadas neste subponto visam captar o efeito no nível de 

transparência do envolvimento dos cidadãos, testando a relevância da 

participação eleitoral e associativismo. 

H7 – O nível de transparência aumenta com a participação eleitoral 

Esteller-Moré & Otero (2012), tendo por base Nannicini et al (2013), defendem 

que a procura por transparência é superior em municípios com mais capital social 

sendo expectável que os eleitores exijam mais informação. Assim, esta hipótese 

reflete o argumento do estudo de Esteller-Moré & Otero (2012), que associa 

níveis de participação eleitoral mais elevados a um maior interesse político por 

parte dos cidadãos e, consequentemente, maior procura por transparência. 
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H8 – O nível de transparência aumenta com o associativismo 

O papel do capital social foi amplamente difundido por Putnam (1993) na sua 

obra “Making Democracy Work”, na qual procedeu à comparação entre as 

regiões norte e sul de Itália quanto ao desempenho institucional dos seus 

governos. Concluiu que o desempenho social, económico e político das 

instituições é significativamente explicado pelo grau de envolvimento dos 

cidadãos nos assuntos da comunidade. A hipótese deriva principalmente do 

papel atribuído por Putnam (1993) ao associativismo enquanto manifestação de 

envolvimento civil característica do capital social. A hipótese em teste é a de que, 

municípios com maior número de associações tenderão a usufruir de um melhor 

desempenho das suas instituições, no caso em concreto, correspondendo a 

níveis de transparência mais elevados.  

Dimensão e desempenho orçamental 

A literatura empírica aponta para indicadores de cariz orçamental enquanto 

potenciais determinantes da oferta de transparência.  

H9 – O nível de transparência está associado à dimensão do 

orçamento 

O efeito da dimensão do orçamento municipal é ambíguo de acordo com 

Caamaño-Alegre et al (2013). Os autores citam, por um lado, o argumento de La 

Porte et al (2002) que defende que um orçamento maior poderá aumentar a 

procura por transparência, no entanto, por outro lado, ressalvam o entendimento 

de Alesina & Angeletos (2005) que defendem que orçamentos maiores 

aumentam a probabilidade de ocorrência de práticas de corrupção, as quais 

reduzem a disponibilidade dos governos locais em divulgar informação.  
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H10 – O nível de transparência aumenta com excedentes orçamentais  

A hipótese tem por base o argumento avançado em diferentes estudos empíricos 

segundo o qual existe um forte incentivo à disponibilização de informação por 

parte dos políticos, aumentando a transparência orçamental, quando esta 

evidencie bons resultados orçamentais. Os argumentos para o impacto do défice 

orçamental na literatura empírica não são tão consensuais. Os resultados de Alt 

et al (2006) apontam para um efeito favorável de défices orçamentais na 

transparência, justificado pelo facto de, perante uma situação orçamental 

desfavorável, os políticos tenderão a ser mais abertos no sentido de esclarecer 

e justificar a sua atuação. Esteller-Moré & Otero (2012) apresentam uma 

argumentação em sentido oposto, defendendo que níveis mais elevados de 

défice resultam em menor transparência já que correspondem a impostos futuros 

e sinalizam a qualidade da gestão pública aos eleitores. 

H11 – O nível de transparência diminui com o aumento do 

endividamento 

Diversos estudos têm procurado identificar o impacto do endividamento na 

transparência, argumentando o efeito favorável na transparência de níveis de 

endividamento mais reduzidos. Os resultados empíricos obtidos por Alt et al 

(2006) evidenciam o impacto desfavorável do endividamento, no entanto, em 

diversos outros estudos o endividamento parece não apresentar qualquer 

relevância estatística (Albalate del Sol, 2013; Guillamón et al,2011).  

As variáveis independentes que permitirão o teste das hipóteses 

formuladas encontram-se sistematizadas na Tabela III. 
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TABELA III 

RESUMO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

HIPÓTESES VARIÁVEL DESCRIÇÃO FONTE 

H1 

POP_acima10.
000 
População 
residente  

Variável binária que assume o valor 1 quando a população 
residente do município é superior a 10.000 e 0, caso 
contrário. Instituto Nacional de 

Estatística - Censos 
2011 

H2 

POP_Sénior 
População 
sénior 

Percentagem de cidadãos residentes com 65 anos e mais 
em 2011. 
 

H3 
ENS_SUP 
Ensino 
Superior 

Percentagem da população residente com Ensino Superior 
concluído em 2011 

Instituto Nacional de 
Estatística - Censos 

2011, PORDATA 

H4 Direita 
Partido de 
ideologia 
política de 
direita 

Variável binária que assume o valor 1 caso o partido do 
Presidente da Câmara eleito nas eleições autárquicas de 
2009 seja de um partido de ideologia de direita e 0 caso 
contrário. 
Consideraram-se partidos de direita: Centro Democrático 
Social - Partido Popular e Partido Popular Democrático-
Partido Social-democrata e coligações destes e grupos de 
cidadãos com ideologia equivalente. 
Consideraram-se partidos de ideologia de esquerda: Bloco 
de Esquerda (BE),Coligação Democrática Unitária (CDU) e 
Partido Socialista (PS), coligações destes e grupos de 
cidadãos com ideologia equivalente. 
 

Ministério da 
Administração Interna 

- Direção-Geral de 
Administração Interna 

H5 
RotPart_09_05 
Rotatividade 
política 

Variável binária que assume o valor 1 caso o partido eleito 
para a Câmara Municipal se tenha alterado das eleições 
autárquicas de 2005 para 2009 e 0 caso contrário. 

H6 
TX_DESEMP 
Taxa de 
desemprego 

 
Taxa de desemprego em 2011 PORDATA 

H7 

TX_ABS 
Taxa de 
abstenção 

Taxa de abstenção nas eleições autárquicas de 2009 Ministério da 
Administração Interna 

- Direção-Geral de 
Administração Interna 

H8 

Assoc_PSP 
Organizações 
políticas, 
sindicais e 
profissionais 

 
Variável binária que assume o valor 1 caso o número de 
associações políticas, sindicais e profissionais seja pelo 
menos 2 em 10.000 residentes e 0, caso contrário. 

Instituto Nacional de 
Estatística -  

Entidades da 
Economia Social por 

atividades e 
concelhos – 2010 

H9 

D_efetiva 2011 
Despesa 
efetiva per 
capita 2011 

Despesa efetiva em 2011 (euros per capita) = Despesa 
efetiva 2011/População Residente em 2011 (número) 
 

Portal Autárquico 
Contas de Gerência 
do SIIAL - Sistema 

Integrado de 
Informação da 

Administração Local 

H10 

 
Excedente 
2011 
Saldo Global 
Orçamental 

 
Variável binária que assume o valor 1 caso o valor do 
saldo global da Conta de Gerência de 2011 do município 
seja positivo e 0 caso contrário. 
 
 

H11 

 
Var_Stock 
Variação do 
stock da dívida  

 
Variável binária que assume o valor 1 caso a variação do 
stock da dívida entre 2009 e 2011 seja positiva e 0 caso 
contrário 

As estatísticas descritivas respeitantes às variáveis dependente e independentes 

foram sistematizadas na Tabela I, Anexo 3. 
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3.4. Especificação do modelo 

A relação entre a variável dependente e as independentes subjacentes às 

hipóteses elencadas é dada pela equação (1): 

(1) 𝐼𝑇𝑀𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑂𝑃_𝐴𝑐𝑖𝑚𝑎10.000𝑗 + 𝛽2𝑃𝑂𝑃_𝑆é𝑛𝑖𝑜𝑟𝑗 + 𝛽3𝐸𝑁𝑆_𝑆𝑈𝑃𝑗 + 𝛽4𝐷𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎𝑗 +

𝛽5𝑅𝑜𝑡𝑃𝑎𝑟𝑡_09_05𝑗 + 𝛽6𝑇𝑋_𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑗 + 𝛽7𝑇𝑋_𝐴𝐵𝑆𝑗 + 𝛽8𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐_𝑃𝑆𝑃𝑗 +

𝛽9𝐷_𝐸𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎2011𝑗 + 𝛽10𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒2011𝑗 + 𝛽11𝑉𝑎𝑟_𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑗 +  ℇ𝑗        (𝑗 = 1, … , 301) 

Após estimação validaram-se os pressupostos do modelo quanto à 

distribuição e homocedasticidade dos resíduos12.  

Foi igualmente testada a presença de multicolinearidade tendo esta sido 

afastada por via da análise VIF - Variance Inflation Factor (Tabela III, Anexo 3). 

O modelo obtido após estimação é o que se explicita na equação (2)13: 

(2) 𝐼𝑇�̂� = 33,605 + 3,345𝑃𝑂𝑃_𝐴𝑐𝑖𝑚𝑎10.000 + 0,021𝑃𝑂𝑃_𝑆é𝑛𝑖𝑜𝑟 + 0,412𝐸𝑁𝑆_𝑆𝑈𝑃 − 

(5,438)      (5,581)                                       (0,103)                            (0,165) 

0,564𝐷𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎 + 0,956𝑅𝑜𝑡𝑃𝑎𝑟𝑡_09_05 − 0,351𝑇𝑋_𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃 − 0,026𝑇𝑋_𝐴𝐵𝑆 + 

(1,094)                (1,474)                                  (0,185)                             (0,089) 

0,073𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑃𝑆𝑃 − 0,003𝐷𝐸𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 + 1,191𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒2011 + 2,240𝑉𝑎𝑟_𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 

(1,214)                   (0,001)                    (1,227)                                  (1,064) 

 
 

N = 301 

R2 = 0,194, R2 ajustado = 0,163 

F = 6,319, p = 0,000  

White = 1.624, p = 0,444 

 

                                            

12 Os pressupostos foram validados pela análise gráfica (Figuras 1 e 2, Anexo 3) e 
complementados com os testes de Kolmogorov-Smirnov (Tabela II, Anexo 3) e de White, este 
último sem output direto no SPSS, tendo o valor-p associado à estatística de White simplificada 
permitido não rejeitar a presença de homocedasticidade. 
13 Os erros-padrão são apresentados entre parêntesis por baixo dos respetivos coeficientes. 
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3.5. Apresentação e discussão dos resultados 

O modelo no seu conjunto é significativo, no entanto, explica uma 

proporção reduzida da variabilidade do ITM (F (11,289) = 6,319; p <0,001; R2 

ajustado = 0,163) (Tabela IV e V, Anexo 3).  

Para o nível de significância habitual de 5% mostraram-se estatisticamente 

significativos: o município ter ou não mais de 10.000 residentes14, a percentagem 

da população com Ensino Superior concluído, a despesa efetiva per capita e a 

variação do stock da dívida15. A taxa de desemprego é apenas estatisticamente 

significativa para o nível de significância de 10% (Tabela III, Anexo 3). 

As estimativas obtidas apresentam o sinal esperado para todas as variáveis 

com sinal previamente definido, à exceção da variação do stock da dívida, 

conforme se evidencia na Tabela IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

14 Inicialmente consideraram-se as variáveis população residente e logaritmo da população 
residente sem que apresentassem significância estatística o que é revelador do efeito “patamar” 
desta variável, ou seja, a dicotomia pequeno vs. grande município é relevante. 
15 Aquando da análise exploratória às variáveis a considerar no modelo testaram-se diferentes 
variáveis para captar o efeito endividamento nomeadamente o endividamento líquido per capita 
em 2011 e a sua variação face a 2009, sem que estas revelassem significância estatística. 
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TABELA IV  

RESULTADOS ESPERADOS E OBSERVADOS 

HIPÓTESE VARIÁVEL 
SINAL 

ESPERADO 
SINAL 

OBSERVADO 

 
ESTATISTICAMENTE SIGNIFICATIVAS 

  

  H1 

 
POP_acima10.000 
População residente  

 
+ 

 
+ 

 
H3 

 
ENS_SUP 
Ensino Superior 

 
+ 

 
+ 

 
H6 

 
TX_DESEMP 
Taxa de desemprego 

 
_ 

 
_ 

 
H9 

 
D_efetiva 2011 
Despesa efetiva per capita 2011 

 
? 

 
_ 

 
H11 

 
Var_Stock 
Variação do stock da dívida  

 
_ 

 
+ 

 
RESTANTES   

 
H2 

 
POP_Sénior 
População sénior 

 
? 

 
+ 

 
H4 

 
Direita 
Partido de ideologia política de direita 

 
_ 

 
_ 

 
H5 

 
RotPart_09_05 
Rotatividade política 

 
+ 

 
+ 

 
H7 

 
TX_ABS 
Taxa de abstenção 

 
_ 

 
_ 

 
H8 

 
Assoc_PSP 
Organizações políticas, sindicais e profissionais 

 
+ 

 
+ 

 
H10 

 
Excedente 2011 
Saldo Global Orçamental 

 
+ 

 
+ 

Nota: Os sinais esperados representados por “?” revelam que o efeito da variável no nível de 

transparência é incerto pelo facto de existirem hipóteses que apontam em sentido contrário 
quanto ao seu impacto no nível de transparência. 

  

As variáveis respeitantes a fatores sociodemográficos apresentam 

resultados expressivos tendo o modelo identificado duas variáveis como 

estatisticamente significativas: o município ter ou não mais de 10.000 residentes 

e a percentagem de residentes com Ensino Superior concluído. Os resultados 

evidenciam o impacto favorável do município ter uma dimensão mínima de 

10.000 habitantes na disponibilização de informação, apontando para níveis 
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mais elevados de transparência em municípios com mais de 10.000 residentes. 

Esta conclusão encontra-se em linha com as apresentadas estudos empíricos 

anteriores (Guillamón et al, 2011; Caamaño et al 2013). A percentagem de 

residentes com Ensino Superior concluído influencia favoravelmente o nível de 

transparência do município. Munícipes com mais formação académica tendem a 

exigir mais informação por parte do poder local, o que é compatível com os 

resultados de Piotrowski & Ryzin (2007).  

Os determinantes de foro político não se revelaram estatisticamente 

significativos apresentando, no entanto, os sinais esperados, em contradição 

com os resultados de Jorge et al (2011) e compatíveis com os obtidos por Alt et 

al (2006). Assim, parecem não interferir no nível de transparência disponibilizado 

a orientação ideológica do partido em funções e a rotatividade política no 

município. 

A variável de controlo da situação económica - taxa de desemprego - 

revela-se estatisticamente significativa, apresentando o sinal esperado o que 

aponta para que a transparência seja menor em municípios com níveis de 

desemprego mais elevados. Este resultado vai ao encontro dos obtidos por 

Caamaño-Alegre et al (2013), que defendem que, perante uma situação 

económica desfavorável, associada a taxas de desemprego mais elevadas, a 

tendência de ocultação de informação por parte dos poderes públicos estará 

mais vincada, reduzindo os níveis de transparência. 

No âmbito do capital social e envolvimento da sociedade civil, não obstante 

as variáveis não se terem mostrado estatisticamente significativas, apresentam 
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o comportamento esperado em linha os resultados de Esteller-Moré & Otero 

(2012) e traduzindo o entendimento de Putnam (1993) quanto à relevância do 

associativismo na divulgação de informação por parte do sector público.  

Os resultados das variáveis de dimensão e desempenho orçamental são 

bastante expressivos tendo a despesa efetiva per capita e a variação do stock 

da dívida revelado significância estatística. Conclui-se que a transparência será 

menor em municípios com maior volume de despesa efetiva per capita. Este 

resultado encontra-se em linha com o obtido por Caamaño-Alegre et al (2013) o 

qual tem subjacente o entendimento de Alesina & Angeletos (2005) que 

defendem que um orçamento mais avultado aumenta a probabilidade de 

ocorrência de corrupção e rent-seeking com impacto negativo no nível da 

transparência oferecido. O sinal apresentado pelo coeficiente respeitante à 

variação do stock da dívida contraria o resultado esperado ao apontar para um 

efeito favorável do aumento do stock da dívida entre 2009 e 2011 na 

transparência. Assim, municípios cujo stock da dívida aumenta são mais 

transparentes quando comparados com municípios em que este diminui ou se 

mantém. Este resultado, porém, não é muito robusto pois diferentes 

especificações da variável endividamento, não são estatisticamente 

significativas (ver nota 15 supra). 

Em suma, as características sociodemográficas da população municipal, 

situação económica e indicadores orçamentais representam fatores 

determinantes da transparência municipal. Contrariamente ao esperado, não se 

validam as variáveis de foro político e respeitantes ao associativismo e capital 

social. 
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4. CONCLUSÃO 

O crescente interesse pela transparência e os seus determinantes no 

sector local tem vindo a intensificar-se com o papel cada vez mais interventivo 

deste sector no âmbito da descentralização de poderes. Os estudos empíricos 

que abordam a temática da transparência são ainda escassos e tendem a focar 

sobretudo os poderes públicos centrais e/ou determinadas áreas específicas da 

transparência, nomeadamente a transparência orçamental. Em Portugal o défice 

de estudos empíricos direcionados para a transparência no sector local é 

evidente tendo-se procurado, com a presente dissertação, apresentar um 

contributo empírico por forma a sistematizar os motores da transparência. As 

hipóteses testadas tiveram como enquadramento teórico as relações de Agência 

aplicadas a cidadãos/contribuintes (Principal) e políticos/dirigentes da 

Administração Local (Agente) correspondendo, na sua maioria, a hipóteses já 

avançadas em estudos empíricos anteriores.  

Optou-se por recorrer aos dados do ITM 2013 no sentido de obter uma 

medida do grau de transparência nos municípios portugueses atendendo não 

apenas ao facto de constituir a única medida de transparência ao nível municipal 

em Portugal mas também pela abrangência de vertentes da transparência que 

considera. Não obstante as evidentes vantagens associadas à utilização desta 

variável é relevante atentar às suas limitações. Por um lado, o ITM mede 

exclusivamente a disponibilização de informação nos sites das câmaras 

municipais não contendo qualquer informação quanto: à acessibilidade da 

mesma aos cidadãos, ao conteúdo dessa informação nomeadamente se é de 

fácil compreensão ao público em geral, à qualidade da informação divulgada ou 
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à existência de informação disseminada com recurso a outros meios. Assim, os 

resultados do estudo empírico realizado são apenas válidos para uma perspetiva 

de transparência limitada – transparência enquanto divulgação de informação.  

As variáveis independentes consideradas no âmbito das hipóteses em teste 

visaram traduzir os determinantes quer da procura quer da oferta de 

transparência. Não obstante a relevância das variáveis consideradas poder ser, 

de certa forma, assegurada pelos diferentes estudos empíricos que também a 

elas recorreram, não são isentas de potenciais limitações. Salienta-se o facto de 

as variáveis orçamentais e respeitantes à situação económica serem referentes 

ao ano de 2011. Porém, esteve subjacente à escolha do ano de 2011, no âmbito 

da recolha de informação, o facto de corresponder a metade do mandato dos 

eleitos nas autárquicas de 2009. 

Os resultados obtidos evidenciam o reduzido poder explicativo da 

variabilidade da transparência municipal por parte das variáveis independentes 

o que é revelador quer da necessidade de inclusão de novas variáveis 

explicativas, quer das próprias limitações do indicador de transparência 

municipal. Não obstante as diferentes limitações identificadas no âmbito da 

elaboração da presente dissertação com impacto ao nível dos resultados 

empíricos que se apresentam, foi possível identificar determinantes da 

transparência municipal estatisticamente significativos quer em fatores 

associados à procura, quer à oferta de transparência.  

Do lado da procura, destaca-se o papel relevante das características 

sociodemográficas dos cidadãos/contribuintes no nível de disponibilização de 

informação por parte do poder local. As características da população residente 
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no município quanto à sua dimensão e escolaridade – população residente acima 

dos 10.000 habitantes e percentagem da população com Ensino Superior 

concluído – revelaram-se determinantes da transparência municipal com um 

impacto positivo na divulgação da informação. Estes resultados traduzem o 

entendimento quanto ao papel fulcral que os cidadãos desempenham no sentido 

de assegurar o acesso a informação que lhes deve pertencer e sem a qual lhes 

é difícil avaliar e fazer valer os seus interesses. 

Relativamente à oferta, os resultados apontam para o facto de os 

municípios portugueses adotarem um posicionamento pouco transparente 

quando estão em causa valores de despesa efetiva per capita mais elevados. 

Neste caso, níveis mais elevados de despesa efetiva per capita têm impacto na 

decisão quanto ao nível de transparência, levando os decisores políticos a 

reduzir a informação prestada por forma a reduzirem a sua exposição ao público, 

um dos resultados previstos no modelo de Ferejohn (1986). Os resultados 

obtidos evidenciam ainda a relação existente entre a situação económica 

municipal e a transparência ao apontarem para a menor oferta de transparência 

em municípios com taxas de desemprego mais elevadas. Assim, o poder local 

disponibiliza menos informação ao público em geral quando se encontra face a 

uma conjuntura desfavorável. Estes resultados parecem validar o 

enquadramento teórico da relação de Agência enquanto norteador das decisões 

de oferta de transparência. Destaca-se, no entanto, o comportamento 

inesperado da variação do stock da dívida cujo crescimento parece promover a 

transparência. Não obstante ser possível argumentar que municípios que 

agravam o seu endividamento estão mais sujeitos a uma maior atenção por parte 
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da sociedade e dos meios de comunicação, este resultado é claramente 

merecedor de uma investigação futura. 

Embora a vertente da transparência abordada na presente dissertação – 

transparência enquanto divulgação de informação - seja indiscutivelmente 

relevante no conceito de transparência, não deixa de limitar o seu estudo. 

Considera-se, assim, enquanto possível linha de investigação futura a aposta na 

construção de medidas que abranjam outras vertentes da transparência 

nomeadamente a qualidade e inteligibilidade da informação prestada pelo poder 

local por forma a colmatar a insuficiência de medidas de transparência. 

Atendendo à insuficiência de informação quanto ao que motiva a oferta e procura 

por transparência, evidente também na reduzida capacidade explicativa do 

modelo apresentado no presente estudo, considera-se relevante o 

levantamento, junto da sociedade civil e poderes públicos locais, dos principais 

incentivos e inibições à procura por parte dos cidadãos por transparência e à 

oferta da mesma por parte do sector público local. 

O tema da transparência não se esgota no estudo apresentado na presente 

dissertação existindo ainda, conforme referido, poucos estudos empíricos 

dedicados aos seus determinantes. A relevância deste tema quer na sequência 

dos processos de decentralização de poderes, quer pelo crescente impacto do 

sector local ao nível orçamental e ainda enquanto parte integrante de uma 

democracia ativa e saudável constitui uma razão válida e suficiente para o seu 

aprofundamento. 
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ANEXO 1 – COMPOSIÇÃO DO ITM 

 

DIMENSÃO DO 
ITM 

SUB-
DIMENSÃO 

INDICADOR 

A) Informação 
sobre a 

organização, 
composição 

social e 
funcionamento do 

Município 

1. Informação 
sobre os 

cargos eleitos 
do Município 

1. Publicação de informação sobre a distribuição de pelouros pelos membros 
do órgão executivo 

2. Publicação de uma nota biográfica/CV dos membros do Executivo 

3. Publicação dos endereços eletrónicos dos membros do Executivo 

4. Publicação da declaração patrimonial dos membros do Executivo 

5. Publicação do registo de interesses dos membros do Executivo 

6. Publicação do abono de despesas de representação dos membros do 
Executivo 

7. Publicação da lista dos membros dos gabinetes da presidência e dos 
vereadores em regime de permanência e respetivas remunerações 

2. Informação 
sobre o pessoal 

do Município 

1. Publicação de um relatório do balanço social anual do município 

2. Publicação de uma lista de trabalhadores autorizados a acumular funções 
públicas e privadas (incluindo o prazo e entidades) 

3. Publicação de avisos de abertura de procedimentos concursais de 
recrutamento 

4. Publicação dos contratos de prestação de serviços (regime de avença e 
tarefa) celebrados (tipo e montante) 

5. Publicação de informações sobre os processos de seleção de pessoal 
(composição do júri, lista de candidatos aceites e rejeitados, critérios de 
avaliação, procedimentos de impugnação, etc.) 

3. Informação 
sobre a 

organização e 
funcionamento 
do município 

1. Informação geral sobre os diferentes órgãos autárquicos e suas funções 

2. Publicação do Código de Ética (ou de Conduta) do Município 

3. Publicação do calendário das reuniões dos órgãos do município (CM + AM) 

4. Publicação das atas das reuniões dos órgãos do Município (CM + AM) [2 
anos anteriores] 

5. Publicação de uma lista separada com as deliberações dos órgãos do 
Município (CM + AM) 

6. Publicação dos endereços eletrónicos gerais dos diferentes órgãos 
autárquicos (CM + AM) e Juntas de Freguesia 

B) Planos e Planeamento [2 anos 
anteriores]  

1. Publicação do Relatório de Actividades do Municipio 

2. Publicação do Relatório de Sustentabilidade do Municipio 

3. Publicação do Relatório de Observância do Direito de Oposição 

4. Publicação de um relatório com informação sobre o volume e tipo de 
reclamações e/ou sugestões por unidade/serviço 

5. Publicação do Plano Estratégico Municipal 

6. Publicação da Agenda 21 Local 

7. Publicação do Plano Municipal de Obras Públicas 

8. Publicação do Plano Municipal de Ambiente 

9. Publicação do Plano Municipal de Resíduos sólidos Urbanos 

10. Publicação do Plano Municipal de Educação 

11. Publicação do Plano Municipal de Emergência (Proteção Civil) 

12. Publicação do Plano Municipal de Cultura 

13. Publicação do Plano de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas, 
incluindo Riscos de Gestão 

C) Impostos, Taxas, Tarifas, Preços 
e Regulamentos 

1. Publicação dos regulamentos municipais e suas atualizações (incluindo 
regulamentos de atribuição de subsídios, cedência de espaços e concessões 
de bens ou serviços)  

2. Publicação de informação sobre a política/sistema de gestão da qualidade 
dos serviços municipais 

3. Publicação sobre o património do Município: lista dos bens próprios, móveis 
ou imóveis, administrados pela Autarquia local, dados em concessão ou 
cedidos para exploração 

4. Publicação do Boletim Municipal 

5. Publicação de uma lista com o valor dos impostos, taxas, tarifas e preços do 
Município 
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D) Relação com a Sociedade 

1. Motor de busca no site do Município 

2. Link(s) para redes sociais c/ atividade 

3. Sistema de informação do Município (informação atualizada sobre cortes, 
suspensões ou alterações de serviços, redes viárias e de transportes públicos)  

4. Serviço de pedidos de informação que possibilite ao cidadão acompanhar o 
procedimento administrativo online 

5. Provedor do Munícipe: Publicação do endereço eletrónico/contacto 

6. Publicação dos horários de funcionamento do Município, dos seus serviços e 
equipamentos e respetivos custos de utilização 

7. Publicação dos protocolos e deliberações relativamente a subsídios, 
concessões, utilização de bens móveis, como veículos e imóveis às 
associações cívicas, desportivas, culturais, recreativas ou outras 

8. Espaço para Reclamações / Sugestões 

E) Contratação 
Pública 

1. 
Procedimentos 
pré-contratuais 

1. Publicação dos bens e serviços adquiridos sem concurso (ajuste direto ou 
outro procedimento), respetivos fornecedores, montantes e documentação que 
justifique tal modalidade de contratação. 

2. Publicação das peças concursais (anúncio de abertura do concurso, 
programa do concurso e caderno de encargos). 

3. Publicação do relatório de avaliação de propostas para cada procedimento 
concursal. 

4. Publicação dos adjudicatários e das entidades concorrentes (concursos) ou 
consultadas (outros procedimentos) para cada contrato. 

2. Celebração e 
Execução do 

contrato 

1. Publicação das propostas adjudicadas. 

2. Publicação dos contratos firmados com adjudicatários (incluindo adendas e 
anexos). 

3. Publicação dos relatórios de acompanhamento e/ou de avaliação do 
desempenho do fornecedor/prestador de serviços/empreiteiro. 

3. Controlo e 
Avaliação 

1. Publicação do número de contratos adjudicados por cada fornecedor. 

2. Publicação do valor dos “trabalhos a mais” por cada contrato. 

3. Publicação dos pareceres, vistos e relatórios de auditoria das entidades de 
fiscalização. 

F) Transparência 
Económico-
Financeira 

1. Documentos 
previsionais 

1. Orçamento do Município 

2. Documentos 
de prestação 

de contas 

1. Balanço (individual e, quando aplicável, consolidado) 

2. Demonstração dos Resultados (individual e, quando aplicável, consolidada) 

3. Relatório de Gestão 

4. Mapa de Fluxos de Caixa 

3. Informação 
sobre 

Execução 
orçamental 

1. Mapas de Execução Orçamental (Despesa e Receita) 

2. Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos 

3. Investimento por freguesia (listagem das despesas de capital efetuadas por 
freguesia) 

4. Alterações e retificações orçamentais 

4. 
Transparência 

sobre o 
endividamento 

1. Lista de dívidas a fornecedores e respetivos períodos de mora 

2. Lista de empréstimos à banca e respetivos prazos e vencimentos 

3. Lista de dívidas por factoring e outra dívida a terceiros 

G) Transparência 
na área do 
Urbanismo 

1. Geral 
1. Existe uma secção com conteúdos sobre ordenamento do território e 
urbanismo na página principal do portal do município?  

2. Ao nível do 
Ordenamento 
do Território 

1. Publicação do Plano Diretor Municipal (PDM) e seu Relatório Final 

2. Publicação de informação georreferenciada (SIG) sobre o uso e destino do 
solo e suas condicionantes  

3. Publicação dos PU e PP em curso, aprovados e em revisão 

4. Publicação dos resultados da discussão pública dos planos Municipais de 
Ordenamento do Território 

5. Publicação do REOT (Relatório do Estado de Ordenamento do Território) 

3. Ao nível da 
gestão 

Urbanística e 
Patrimonial 

1. Publicação da síntese dos pareceres dos serviços de urbanismo sobre todos 
os empreendimentos imobiliários e/ou alteração dos projetos já construídos ou 
aprovados 

2. Publicação de lista de permutas de terrenos com o município e de venda de 
terrenos municipais, respectiva localização e valor da permuta ou venda  

3. Lista de desafetações de património do domínio público Municipal, valor 
patrimonial e proprietário adquirente 

4. Publicação de lista de constituição de direitos de superficie e similares  

Fonte: TIAC 

 



 43 

   43 

 

SOFIA BATALHA DETERMINANTES DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL EM PORTUGAL: 

UMA ANÁLISE EMPÍRICA 

ANEXO 2 – VARIÁVEIS INDEPENDENTES NA LITERATURA EMPÍRICA 

 

FATORES VARIÁVEIS ESTUDOS OBSERVAÇÕES 

Políticos 

Competição Política 

Governação 
dividida 
"Divided 
Government" 

Alt et al (2006) 

Variável dicotómica que assume o valor 
1 quando partidos diferentes 
controlarem o poder executivo e 
legislativo (válido também no caso de o 
poder legislativo ser partilhado) e 0, 
caso contrário 

Competição Local  
"Gubernational 
Competition" 

Peso dos votos do partido Democrata 
nas eleições autárquicas por via de um 
índice que capta os desvios absolutos 
face a 0,5 (metade) 

Competição 
legislativa 
" Legislative 
Competition" 

Proporção de assentos dos 
Democratas o Senado e Câmara dos 
Comuns calculada da seguinte forma:  
-1 × |proporção de assentos na Câmara 
dos Comuns ocupada por Democratas-
0,5| × |proporção de assentos no 
Senado ocupada por Democratas-0,5| 

Dispersão dos 
resultados das 
eleições 
autárquicas 

 
Esteller-Moré & Otero (2012)  

 

Desvio padrão da percentagem de 
votos obtida por cada partido nas 
últimas eleições autárquicas 

Maioria   
Albalate del Sol (2013) 

Jorge et al (2011) 

Variável binária que assume o valor 1, 
caso o partido político no executivo 
tenha obtido uma maioria nas eleições 
autárquicas e 0, caso contrário 

Ideologia Política 

Cor 
política/Ideologia 
dos governos em 
funções 

 
Albalate del Sol (2013) 

Caamaño-Alegre et al (2013) 
Esteller-Moré & Otero (2012) 

Variável binária para determinar se o 
partido é de esquerda ou de direita 

Ideologia política 
dos munícipes 

 
Piotrowski & Ryzin (2007) 

Escala de 1 a 5 em que 1 equivale a 
muito liberal e 5 a muito conservador 

Socio 
demográficos 

Dimensão do município 

População Alt et al (2006) 
Albalate del Sol (2013)  

Número de residentes (em milhares e 
milhões, respetivamente) 

Esteller-Moré & Otero (2012);  
Caamaño-Alegre et al (2013); 

Guillámon et al (2011) 
Logaritmo natural da população 

Idade 

População idosa  
Esteller-Moré & Otero (2012);  

Albalate del Sol (2013) 

Percentagem da população acima dos 
65 anos 

Idade da população  
Piotrowski & Ryzin (2007) 

Idade em anos 

Jorge et al (2011) Idade média da população em anos 

Nível de Instrução 

Licenciatura 

 
Piotrowski & Ryzin (2007) 

Variável binária que distingue os 
cidadãos com licenciatura concluída 
dos sem licenciatura concluída. 

 
Jorge et al (2011) Percentagem da população residente 

com licenciatura concluída 
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Conjuntura 
económica 

Desemprego 
 

Albalate del Sol (2013); 
Caamaño-Alegre et al (2013) 

Taxa de desemprego 

Capital social 
e 

envolvimento 
dos cidadãos 

Participação 
eleitoral 

 
Albalate del Sol (2013) 

Caamaño-Alegre et al (2013) 
 Guillámon et al (2011) 

Jorge et al (2011) 

Taxa de afluência às urnas/ taxa de 
abstenção nas eleições autárquicas 

Dimensão e 
desempenho 
orçamental 

Independência financeira 

Grau de 
independência 
financeira 

Esteller-Moré & Otero (2012)  

Peso da receita de transferências no 
total da receita não financeira (em 
percentagem) 
 
Peso da receita de transferências 
correntes no total da receita não 
financeira (em percentagem) 
 
Peso da receita de transferências de 
capital no total da receita não financeira 
(em percentagem) 

Jorge et al (2011) Peso da receita própria no total de 
receita. 
No denominador incluem-se receitas 
correntes e de capital bem como 
subsídios e endividamento 

Indicadores de despesa 

Dimensão do 
orçamento da 
despesa 

 
Caamaño-Alegre et al (2013) 

Despesa municipal em percentagem no 
PIB 

Endividamento 

Alt et al (2006) 
Caamaño-Alegre et al (2013) 

 Guillámon et al (2011) 
Dívida per capita 

 
Albalate del Sol (2013) 

Dívida em percentagem do orçamento 
total  

Indicadores de receita 

Receita Fiscal Caamaño-Alegre et al (2013) 
 Guillámon et al (2011) 

Receita de impostos per capita 

 Transferências  Guillámon et al (2011) Transferências regionais e centrais per 
capita 

Desempenho orçamental 

Equilíbrio 
orçamental 

Alt et al (2006) 
Caamaño-Alegre et al (2013) 

 Guillámon et al (2011) 

Défice ou excedente orçamental per 
capita 

 
Albalate del Sol (2013) 

Défice ou excedente orçamental em 
percentagem do orçamento total 
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ANEXO 3 – OUTPUTS SPSS  

 

TABELA I 

ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS – VARIÁVEIS DEPENDENTE E INDEPENDENTES 

Estatísticas descritivas 

  

N Intervalo Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão Variância 

Estatística Estatística Estatística Estatística Estatística 
Erro 

Padrão Estatística Estatística 

ITM global 301 54,000 7,000 61,000 33,053 0,573 9,942 98,850 

POP_acima10.000 301 1,000 0,000 1,000 0,625 0,028 0,485 0,235 

POP_Sénior 301 35,364 8,586 43,949 23,350 0,404 7,010 49,135 

ENS_SUP 301 28,334 2,764 31,098 9,168 0,235 4,076 16,611 

Direita 301 1,000 0,000 1,000 0,465 0,029 0,500 0,250 

RotPart_09_05 301 1,000 0,000 1,000 0,176 0,022 0,382 0,146 

TX_DESEMP 301 17,800 5,100 22,900 12,374 0,171 2,959 8,757 

TX_ABS 301 37,000 18,900 55,900 36,499 0,445 7,721 59,617 

Assoc_PSP 301 1,000 0,000 1,000 0,379 0,028 0,486 0,236 

D_Efetiva2011 
301 6886,938 365,963 7252,901 1033,176 35,176 610,288 

372451,16
6 

Excedente2011 301 1,000 0,000 1,000 0,738 0,025 0,441 0,194 

Var_Stock 301 1,000 0,000 1,000 0,462 0,029 0,499 0,249 

N válido (de lista) 301               
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SOFIA BATALHA DETERMINANTES DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL EM PORTUGAL: 

UMA ANÁLISE EMPÍRICA 

 

Obs.: O gráfico evidencia uma distribuição dos pontos 

sobre a diagonal principal o que aponta para que os 

resíduos sigam uma Distribuição Normal. 

FIGURA 1 – Teste à Distribuição dos Resíduos 
 
 
 
 
 

TABELA II 

TESTE À NORMALIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DOS RESÍDUOS 
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SOFIA BATALHA DETERMINANTES DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL EM PORTUGAL: 

UMA ANÁLISE EMPÍRICA 

 
Obs: O gráfico evidencia os dados distribuídos de forma aleatória em 

torno do valor zero, característica da presença de homocedasticidade. 

FIGURA 2 - Dispersão dos Resíduos face aos Valores Previstos Padronizados 
 

TABELA III 

COEFICIENTES DA REGRESSÃO PELO MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS E 

DIAGNÓSTICO DE MULTICOLINEARIDADE 

Variáveis Independentes 

Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes 
padronizados 

T Sig. 

Estatísticas de 
colinearidade 

B 
Erro 

Padrão 
Beta 

Tolerância VIF 

  (Constante) 33,605 5,438   6,179 0,000       

Sociodemográficas POP_acima10.000 3,345 1,581 0,163 2,116 0,035 ** 0,469 2,132 

  POP_Sénior 0,021 0,103 0,015 0,202 0,840   0,529 1,890 

   ENS_SUP 0,412 0,165 0,169 2,490 0,013 ** 0,606 1,649 

Políticas Direita -0,564 1,094 -0,028 -0,515 0,607   0,923 1,084 

  RotPart_09_05 0,956 1,474 0,037 0,649 0,517   0,872 1,146 

Situação 
Económica 

TX_DESEMP -0,351 0,185 -0,104 -1,895 0,059 * 0,920 1,087 

Capital social e 
envolvimento dos 
cidadãos 

TX_ABS -0,026 0,089 -0,020 -0,289 0,773   0,585 1,710 

Assoc_PSP 0,073 1,214 0,004 0,060 0,952   0,485 2,062 

Dimensão e 
desempenho 
orçamental 

D_Efetiva2011 -0,003 0,001 -0,206 -2,722 0,007 ** 0,793 1,261 

Excedente2011 1,191 1,227 0,053 0,970 0,333   0,942 1,061 

Var_Stock 2,240 1,064 0,113 2,106 0,036 ** 0,978 1,023 

Nota: Significância estatística a 1% (***), 5% (**) e 10% (*)  
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SOFIA BATALHA DETERMINANTES DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL EM PORTUGAL: 

UMA ANÁLISE EMPÍRICA 

TABELA IV 

ANOVA (ANÁLISE DE VARIÂNCIA) 

ANOVAa 

Modelo 
Soma dos 
Quadrados df 

Quadrado 
Médio Z Sig. 

1 Regressão 5749,819 11 522,711 6,319 ,000b 

Resíduo 23905,331 289 82,717   

Total 29655,150 300    

a. Variável Dependente: ITM global 

b. Preditores: (Constante), Var_Stock, POP_acima10.000, Direita, Excedente2011, 
TX_DESEMP, Assoc_PSP, RotPart_09_05, ENS_SUP, TX_ABS, POP_Sénior, 
D_Efetiva2011 

 

 

TABELA V 

QUALIDADE DO AJUSTAMENTO DO MODELO 

Resumo do modelob 

Modelo R R 
quadrado 

R quadrado 
ajustado 

Erro padrão da 
estimativa 

1 ,440a ,194 ,163 9,095 

 
a. Preditores: (Constante), Var_Stock, POP_acima10.000, Direita, 
Excedente2011, TX_DESEMP, Assoc_PSP, RotPart_09_05, ENS_SUP, 
TX_ABS, POP_Sénior, D_Efetiva2011 

 
b. Variável Dependente: ITM global 

 

 

 

 

 

 

 

 


