
SER AUTARCA – MISSÃO E DESAFIOS 

SINOPSE 

 

Esta obra introduz o leitor no domínio da política 

local, expondo uma reflexão informada e 

pedagógica sobre os variadíssimos temas que são 

chamados à esfera das atribuições e 

competências das autarquias. 

O assunto impõe-se particularmente neste período 

em que todo o empenho é pouco para valorizar o 

acto da escolha democrática dos autarcas que 

irão governar em tempos de missão e desafios 

exigentes. 

A complexidade das tarefas confiadas e esperadas dos autarcas é exposta 

através de um pensamento estruturado e de um discurso fluente e acessível, 

contribuindo para a consciencialização da sua importância como representantes 

das comunidades locais. 

O contexto da missão e desafio de SER AUTARCA nestes tempos difíceis, 

confrontados com novas dimensões da governação constitui matéria central 

desta obra, que resulta de um trabalho conjunto do GAPTEC (Gabinete Técnico 

da Universidade Técnica de Lisboa) e da SAER (Sociedade de Avaliação 

Estratégica e Risco). 

O livro enquadra a política autárquica num perfil de missão regido por valores e 

padrões de comportamento e destina-se ao leitor interessado em aprofundar o 

conhecimento sobre a autarquia enquanto instituição representativa das 

comunidades locais e dirige-se especialmente a quem tem responsabilidades na 

administração local onde se conjugam o poder político, o procedimento 

administrativo e a competência técnica.  

A estrutura da obra abarca praticamente todos os domínios de intervenção dos 

municípios e das freguesias, dando uma perspectiva da amplitude dos serviços 

prestados e chamando a atenção para a função da instituição autárquica como 

elemento agregador e representativo das comunidades locais que, por sua vez, 

são a base civilizacional da sociedade. As autarquias protagonizam a política 



local, sendo indispensáveis na formação da consciência do território, na melhoria 

das condições de vida das populações residentes e na infraestruturação que dá 

suporte às actividades. São, ainda, um actor decisivo no desenvolvimento 

económico, social e cultural do País. Nos próximos anos, a concretização das 

mudanças necessárias na economia e sociedade portuguesas passa, 

determinantemente, pela capacidade das autarquias portuguesas e dos seus 

autarcas para assumirem um papel de agentes de mudança e geradores de 

riqueza e bem-estar para as suas autarquias, para as várias cidades e para o País. 

Neste context5o, o leitor encontra neste livro um precioso auxiliar de estudo e 

reflexão de temas que vão desde a preparação da campanha eleitoral ao 

exercício corrente do cargo, envolvendo os múltiplos relacionamentos que o 

autarca tem que cultivar no acto da governação, a importância da escolha dos 

objectivos e da estratégia da acção face às limitações diversas, nomeadamente 

as financeiras. 

* 

 

O Livro pode ser encomendado no site www.saer.pt 

 

 

 

 

 

http://www.saer.pt/

