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COSTA, Manuel da Silva e; e NEVES, José Pinheiro (Coordenação) 
- Autarquias locais e desenvolvimento. Porto, Edições Afrontamento, 
1993, 216 p. 

No mês de Novembro de 1991, o Instituto de Ciências Sociais da Uni- 
versidade do Minho realizou, em Braga, um Colóquio interdisciplinar subordi- 
nado ao tema que constitui precisamente o título deste volume de Actas. 

Um Colóquio oportuno, que contou com o concurso de diferentes dis- 
ciplinas sociais, como a Administração Pública, a Economia, a Geografia Hu- 
mana, a Sociologia, o Direito Administrativo, a Comunicação Social ou a An- 
tropologia, e de diferentes pontos de vista - "dos académicos, dos técnicos, 
dos agentes e, em certa medida, das próprias populações". O elenco das 
comunicações confirma essa assunção da interdisciplinaridade, não obstante 
o predomínio natural da Sociologia das Organizações, facilmente detectável: 
Autarquias locais e desenvolvimento: novos e importantes desafios (pp. 19- 
26) por António Cândido de Oliveira (professor de Administração Pública 
na U.M.); A Mudanca organizacional nas autarquias locais - desafios e in- 
terrogacães (pp. 29-37) por Carlos Morais Gaio (Técnico superior na Co- 
missão de Coordenação da Região Norte); Um estado labiríntico: a propósito 
das relacães entre o poder central e o poder local em Portugal (pp. 41-48) 
por Fernando Ruivo (do Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Eco- 
nomia, Univ. Coimbra); Organizacães municipais e informatiza~ão: algumas 
hipóteses para uma investiga~ão sociológica (pp. 51-75) por José Pinheiro 
Neves (Sociólogo do I.C.S., U.M.); Estratégias políticas de desenvolvimento 
local (pp. 79-102) por Juan Mozzicafreddo (Professor do Instituto Superior 
de Ciências do Trabalho e da Empresa); "Desenvolvimento" numa aldeia mi- 
nhota: os mediadores (pp. 105-132) por Manuel Carlos Silva (Sociólogo do 
I.C.S., U.M.); As Autarquias locais e a organizacão industrial - diferencas e 
complementaridades(pp. 135-144) por Manuel da Silva e Costa (Sociólogo do 



I.C.S., U.M.); Desenvolvimento, contingência e reestruturacão organizacional 
(147-169) por Marcelino Lyra Passos (Sociólogo do I.S.C.T.E.); Identidade 
regional e local  e intervencão autárquica. Da ideia polarizada de desenvol- 
vimento (paradigma centro/periferia) à definicão da comunidade como ex- 
periência translocal (pp. 173-185) por Moisés Martins (Sociólogo do I.C.S., 
U.M.); As  Autarquias nas encruzilhadas do desenvolvimento (pp. 189-194) 
por Raul Lopes (Economista, professor no I.S.C.T.E. e membro da PLACE- 
Planeamento e Consultadoria Económica Lda); e Três elementos fundamen- 
tais no desenvolvimento: os animadores locais; as redes de cooperacio; o 
partenariado (pp. 207-216) por Rui Azevedo (Director geral da Quaternaire 
Portugal-Recursos Humanos, SA). 

Em torno da natureza, dos objectivos e dos desafios técnicos, org- 
nizacionais, político-administrativos e sócio-económicos do desenvolvimento 
- ideia-nucelar d o  Colóquio -, as comunicações enumeradas não adiantam 
soluções taxativas, mas mostram, na diversidade e na especificidade das suas 
leituras e propostas de análise, a impossibilidade real de se fechar, hoje e dora- 
vante, os olhos à extrema e multifacetada complexidade interna e externa d o  
município do pós-25 de Abril, sem dúvida a autarquia local dotada de maior 
protagonismo político-administrativo e de grande impacto sociológico. Daí  
que se tenham de multiplicar e de aprofundar as abordagens monográficas 
centradas em questões cruciais não apenas para o regular funcionamento da 
organização municipal, mas sobretudo para a optimização das expectativas e 
dos investimentos individuais e colectivos dependentes da actuação autárquica 
a todos os níveis. Desde o nível primário das necessidades básicas e infra- 
estruturais (incluídas em planos estratégicos de desenvolvimento urbanístico 
- os conhecidos PDM's, Planos Directores Municipais) até níveis mais sofis- 
ticados de cooperação (nomeadamente a que envolve "Estado e Munícipios" , 
os quais "têm de cooperar intensamente sem prejuízo das respectivas esfe- 
ras de actuacão e sem prejuízo da autonomia dos municípios", pp. 25), de 
organização estrutural (segundo um paradigma de desenvolvimento social e 
cultural, que a distingue e opõe à organização industrial: "Se a empresa é u m  
sistema técnico e humano de producáo" - escreve o sociólogo Manuel Silva 
e Costa -, "a autarquia é u m  sistema de informacão e de participacão, onde 
as solidariedades básicas e as identificagões sociais ganham rosto e materia- 
lizacão", pp. 139) ou de revalorização da função mediadora das autarquias, 
que facilite a "expressão autêntica das comunidades", ou seja, a "personali- 
dade e a responsabilidade das comunidades locais" (por exemplo, no domínio 
cultural, pp. 181-185). 

Mas apesar do seu vincado cunho académico e científico, os textos 
deste volume destinam-se, naturalmente, aos diversos agentes autárquicos 
(dos gestores políticos aos gestores técnico-administrativos, dos funcionários 
municipais aos mais díspares interlocutores da autarquia), pela simples razão 
de que todos eles carecem cada vez mais de boa informação e investigação 



para melhor saberem ajustar as suas práticas atitudinais e quotidianas dentro 
do complexo sistema municipal. 

A.M.S.  

HENRIQUES, José Manuel - M u n i c í p i o s  e desenvo lv imen to .  Ca- 
m i n l i o s  possíveis. Lisboa, Escher, Publicações, 1990, 199 p. 

Este livro, baseado numa dissertação de mestrado feita no âmbi to do  
Curso de Mestrado em Planeamento Regional e IJrbano e defendida na Univer- 
sidade Técnica de Lisboa em 1987, visa contribuir para " u m  aprofundamento 
da reflexão sobre as potencialidades da in te rven~ão municipal na promocão 
do   desenvolvimento'^ (pp .  1 )  Com efeito, o eixo da análise gira em torno 
dos efeitos práticos de um certo "estilo" de intervenção municipal marcado 
pela "insatisfacão das necessidades básicas" e susceptível de ser pensado á luz 
de dois paradigmas teórico-conceptuais distintos: o "funcionalista", que "do- 
mina entre nós e no seio da Comunidade Económica Europeia, e é aquele que 
tem assegurado a fundamen ta~ão  téorico-conceptual da política regional tra- 
dicional' (pp.  13) e o "terr i tor ial ista", que "se tem vindo a constituir através 
da aglutinacão de esforcos de reestruturacão conceptual da problemática do  
desenvolvimento regional e ao qual se atr ibui  a proposta recente de um De- 
senvolvimento Regional 'êndógeno"" (pp.  13). 

Após "Algumas referências" (pp. 19-31) prévias sobre se será ou não 
inevitável a "insatisfacão das necessidades humanas", sobre a relação intrínseca 
deste aspecto com o conceito operatório de "comunidade local", "entendida 
como "comuna", ou "comunidade ecológica" no seio da qual a intervencão 
pode ser orientada para a construcão de "comunidades de interesses" que 
possam, por sua vez, agir como núcleos de animacão para a mobilizacão da 
populacão da comuna para a construcão de projectos colectivos" (pp.  27), 
sobre a dimensão "local" do  desenvolvimento, o "desenvolvimento local" e 
o "desenvolvimento territorial" ou ainda sobre a defesa da "autonomia mu- 
nicipal" promotora do  desenvolvimento territorial no quadro da "autonomia 
relativa do  Estado", o Autor detém-se na elucidação daqueles paradigmas 
teórico-conceptuais tendo como problemática central a promoção do desenvol- 
v imento  regional e não escondendo, afinal, a sua preferência pelo "paradigma 
territorialista" . 

Estabelecidos e explanados os pressupostos teóricos. passa, então, 
a aplicá-los ao "caso" português. Ao longo dos capítulos "Os Municípios 
Portugueses e a Promocão do  Desenvolvimento", "Opiniões dos Presidentes 
de Câmaras Municipais: resultados de um inquérito às iniciativas munici- 
pais para o desenvolvimento terr i tor ial '  , "Iniciativas Municipais Inovadoras na 
Promocão do  Desenvolvimento" e "Contribuicões da Experiência Portuguesa 
para um "Estilo" de Desenvolvimento Alternativo" examina um considerável 
acervo de dados concretos e de variáveis, que determinam e fundamentam 




