
 

 

O REGIME DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COMO INSTRUMENTO DE 

ALAVANCAGEM TERRITORIAL 

 

A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, aprovou o regime financeiro das autarquias 

locais e das entidades intermunicipais, instituindo um princípio de excecionalidade 

inerente à concessão de auxílios financeiros às autarquias locais, fixando uma regra 

geral de proibição de concessão de quaisquer formas de subsídio ou 

comparticipação financeira aos municípios e freguesias por parte do Estado, salvo 

as devidas exceções, previstas no referido diploma.  

No âmbito das referidas exceções, estabelece a citada lei, a possibilidade de 

concessão de auxílios financeiros às autarquias locais em termos de cooperação 

técnica e financeira, bem como o regime de concessão de auxílios financeiros às 

autarquias locais, regulados por diploma próprio.  

Considerando a estreita e inegável colaboração existente entre a administração 

regional e administração local da Região Autónoma dos Açores ao longo dos anos 

foi publicado a 24 de janeiro de 2020, o Decreto Legislativo Regional n.º 5/2020/A, 

diploma que procede à terceira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 

32/2002/A, de 8 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2005/A, 

de 10 de novembro, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 24/2015/A, de 10 de 

novembro, e que estabelece o regime de cooperação técnica e financeira entre a 

administração regional e a administração local. 

O referido diploma constitui-se como um instrumento que 

tem como objeto a concretização de contratos de 

desenvolvimento entre a administração regional 

autónoma e administração local (denominados de 

contrato ARAAL) e que visam a execução de um projeto 

ou conjunto de projetos que envolvam técnica e 

financeiramente um ou mais municípios e departamentos 

da administração regional, promovendo e concretizando 

plena e eficazmente diversas ações que concorram para 

o desenvolvimento regional, bem como para o sentido de solidariedade e 

reconhecimento do mérito da colaboração estratégica entre as administrações 

regional e local da Região. 

O Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, com as sucessivas 

alterações, estabelece:  

a) O regime de celebração de contratos de desenvolvimento, de natureza 

setorial ou plurissectorial, entre a administração regional autónoma dos 

Açores e os municípios da Região, nos domínios para o efeito definidos e;  

“Acreditamos muito numa 

verdadeira cooperação 

técnica e financeira entre 

a administração regional 

autónoma e as nossas 

autarquias.” 

 

Programa do XIII Governo 

Regional dos Açores 

 



 

 

b) O regime de celebração de acordos de cooperação, colaboração e 

coordenação entre a administração regional autónoma dos Açores e as 

freguesias da Região, nos domínios para o efeito definidos. 

Os contratos ARAAL constituem-se como instrumentos orientadores de investimentos 

públicos no quadro dos objetivos da política de desenvolvimento regional, podendo 

revestir-se das seguintes modalidades:  

a) Contratos de cooperação técnica e financeira da administração regional na 

realização de investimentos de âmbito das competências das autarquias 

locais;  

b) Contratos de colaboração das autarquias locais na realização de 

investimentos no âmbito das competências da administração regional e;  

c) Contratos de coordenação das atuações da administração regional e das 

autarquias locais na realização de investimentos integrados que respeitem 

conjuntamente as competências da administração regional e das autarquias 

locais. 

No âmbito da cooperação com os municípios os contratos ARAAL podem ter lugar 

na realização de investimentos, entre outros, nos seguintes domínios:  

a) Ordenamento municipal do território, incluindo a elaboração dos planos 

respetivos;  

b) Saneamento básico, compreendendo sistemas de captação, adução, 

armazenagem e distribuição de água e sistemas de águas residuais e pluviais, 

bem como sistemas de recolha, transporte e tratamento de resíduos sólidos;  

c) Infraestruturas municipais de transporte, designadamente no que toca à 

construção e reparação da rede viária municipal, incluindo o respetivo 

equipamento e obras de arte;  

d) Construção, ampliação ou grande reparação de edifícios escolares 

propriedade dos municípios;  

e) Turismo, cultura, lazer e desporto e;  

f) Construção, reconstrução ou grandes reparações de edifícios sede de juntas 

de freguesia e de associações de freguesias cujo investimento revista caráter 

urgente, tendo em vista assegurar a funcionalidade dos órgãos da freguesia. 

No que concerne à cooperação financeira com as freguesias, o apoio financeiro 

poderá ocorrer, entre outras, nas seguintes áreas:  

a) Mobiliário e equipamento destinado ao normal funcionamento das sedes;  

b) Pequenas reparações nas respetivas sedes cujo valor não ultrapasse 50 vezes 

o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função 

pública;  



 

 

c) Despesas de deslocação decorrentes de participação em reuniões, colóquios 

e ações de formação promovidas pelos serviços dependentes do membro do 

Governo Regional competente em matéria de administração local e;  

d) Aquisição, construção, reconstrução ou reparações de sedes de associações 

de freguesias com o limite de 250 vezes o índice 100 da escala indiciária das 

carreiras do regime geral da função pública. 

Ora, verifica-se que a cada novo ciclo político está associado a uma nova 

orientação estratégica. As autarquias locais desempenham um papel fundamental 

na organização do Estado democrático assumindo, inquestionavelmente, uma 

função determinante e indispensável na história democrática do nosso país. 

O poder local possui responsabilidades no processo de crescimento e 

desenvolvimento económico, mas também na coesão social e territorial, na 

promoção da qualidade de vida dos cidadãos, bem como na projeção de um 

sentimento de pertença que nos identifica como Região. 

Neste sentido, as atribuições e competências que o progresso tem atribuído ao 

poder local conferem-lhe uma maior e mais destacada capacidade de intervenção 

nos vários domínios de competência das autarquias.  

O poder local assume-se como uma instância de poder, mas não um poder menor, 

subordinado, simplesmente complementar e que age onde e quando, outras esferas 

de poder político não o fazem ou desistem de o fazer. O poder local assume-se como 

um poder de direito próprio, socialmente reconhecido e cujos limites vão sendo 

definidos com o desenvolvimento e o amadurecimento democrático. 

Os açorianos têm reconhecido a relevância e o mérito do contributo do poder local, 

na dinamização da nossa economia, na elevação dos padrões de qualidade de 

vida, assim como na coesão territorial. 

Todavia, hoje, colocam-se novos desafios e exigências nesses domínios a que os 

autarcas desta Região terão de dar respostas adequadas. É preciso acelerar os 

processos que conduzem a novos impulsos de transformação de uma Região, 

heterogénea e assimétrica, reforçando o poder local numa visão estratégica de 

futuro. 

Assim, os contratos ARAAL constituem-se como 

verdadeiros instrumentos de proximidade, partilha de 

responsabilidade e racionalização dos recursos. 

Partilha baseada em critérios objetivos e equitativos, 

transparentes e escrutináveis, com previsibilidade e 

estabilidade no relacionamento do governo regional 

para com as Câmaras Municipais e as Juntas de 

Freguesia. 

“Um euro nas mãos de um 

poder de proximidade é 

muito melhor utilizado do que 

um euro num poder 

centralizado” 

 

Dr. José Manuel Boleiro 

(Jornal Correio dos Açores,  

13 de setembro de 2020) 

 



 

 

O regime de cooperação técnica e financeira entre a administração regional e a 

administração local apresenta-se como uma relação win-win. Se por um lado, os 

municípios e freguesias alcançam a concretização de importantes projetos para o 

seu território, melhorando e fomentando a qualidade de vida dos seus cidadãos, por 

outro lado o Governo Regional dos Açores promove a sua execução orçamental e 

contribui para a materialização dos compromissos eleitorais propostos pelo Partido 

Social Democrata dos Açores. 

Nestes termos, a Comissão Política de Concelhia da Ribeira Grande propõe à nova 

Comissão Política Regional, em articulação com o Grupo Parlamentar, que pugne 

por adotar e implementar a seguinte medida: 

• Intensificar a concretização de contratos ARAAL com os municípios e 

freguesias da Região Autónoma dos Açores, visando a execução de projetos 

ou conjunto de projetos, numa lógica de colaboração estratégica entre as 

administrações regional e local. 
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