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SUBMISSÃO DE MOÇÃO TEMÁTICA 

(Anexo ao Regulamento Eleitoral e de Funcionamento da V Convenção Nacional do 

CHEGA!) 

 

 

O militante, Paulo Jorge Nascimento Canha, com o nº de militante 3212, com o nº de BI 

08100562 1 ZY7 , o nº de contacto 912268988 e o e-mail paulo.canha@yahoo.com, vem por 

este meio, nos termos do Artº 12º do Regulamento Eleitoral e de Funcionamento da V  

Convenção  Nacional  do  Partido  CHEGA,  submeter  a  Moção  Temática  sob  o  tema: 

“Escola Chega – Ensinar e educar para bem governar” – Ciência – Ética – Doutrina – Serviço 

Público – Nova Gestão Pública, a apresentar na V Convenção Nacional. 

 

 

Portimão, 21 de Janeiro de 2023 

Paulo Jorge Nascimento Canha 

………………………………………………………………………… 
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Moção Temática: 

“Escola CHEGA - Ensinar e educar para bem governar” 

Ciência – Ética – Doutrina – Serviço Público – Nova Gestão Pública 

 

 

 

“g) Promover a formação e a preparação política de cidadãos para uma 

participação direta e ativa na vida pública democrática;”  

– Fins dos Partidos Políticos – Lei Orgânica 2/2003, de 22 de agosto (Lei dos Partidos Políticos) 

Autor  

Paulo Canha 

Militante n.º 3212 
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Prelúdio 

Às novas dinâmicas que a globalidade trouxe ao “local” continuam sendo acrescentadas novas 

atribuições transferidas da administração central para os municípios, e como disse João Ralha 

(2016), os municípios e em menor grau as freguesias, são entidades complexas de gerir, quer 

pelas suas atribuições, quer pelas diversas competências que detêm. 

Os municípios e as freguesias têm “clientes/cidadãos” em dois vetores: 

. Os munícipes e as organizações como objetivo dos serviços prestados pelas autarquias; 

. Os munícipes como eleitores e contribuintes, que avaliam o trabalho desenvolvido pela 

Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia, e que ditam quem serão os próximos 

“gestores” dos seus interesses locais. 

A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia como órgãos executivos, têm a responsabilidade de 

gerir os recursos das autarquias tendo em vista as suas atribuições próprias e os objetivos 

eleitorais sufragados pelos cidadãos eleitores. Não obstante, os municípios de todas as 

dimensões, apesar da menor expressão na despesa e na dívida pública nacionais, têm bastante 

significância nos riscos de corrupção, clientelismo e caciquismo. 

Para uma boa governação dos municípios necessitamos de autarcas audazes e sobretudo 

capazes de desenvolver as respectivas visões nas diferentes vertentes da acção autárquica. O 

marketing, a elaboração de um plano estratégico, a gestão da mudança da organização, ou a 

gestão comercial, económica e financeira, a própria gestão de risco na aplicação da legislação, 

a gestão de projetos e de sistemas de informação e até a análise da satisfação dos munícipes 

necessita ser gerida de forma permanente.  

A formação e capacitação em gestão vai ser ainda mais fundamental para os futuros autarcas 

eleitos pelo nosso partido, cuja competência para acompanhar a complexidade evolutiva da 

gestão das autarquias e as novas atribuições provenientes da descentralização serão cruciais 

para o desenvolvimento eficiente dos seus territórios. 

 

Reforma da Administração Local - Enquadramento. 

Em 2011, com o Documento Verde da Reforma da Administração Local (DVRAL), o desígnio 

passaria pelo “reforço do municipalismo e sustentabilidade financeira, a transparência, a 

coesão territorial, a redução da despesa pública, promoção da coesão e competitividade 

territorial e principalmente, promover a aproximação entre quem decide e os cidadãos. 

Concluindo-se que a reforma do poder local passaria pelo setor empresarial, organização do 

território, gestão municipal, intermunicipal e financiamento, e ainda a democracia local. 

No seguimento desse processo surge ainda no contexto de “reforma administrativa imposta 

pelo Memorando da Troika, a Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro14 – Lei que aprovou o 

Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL). 
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A referida lei contribuiu para uma mudança de paradigma, ou seja, se até então a satisfação 

dos interesses públicos locais partia de uma ação por via micro-local (municípios e freguesias), 

passaria em determinadas competências para uma dependência macro, inter e supramunicipal, 

criando assim espaço para a chegada de um novo interveniente: as comunidades 

intermunicipais. 

Posteriormente a Lei n.º 75/2013 viria a ter seguimento com a lei 50/2018 que implementou 

que os recursos financeiros para as autarquias locais e intermunicipais através do mecanismo 

dos Fundos de Financiamento Descentralizado, significando uma transferência financeira (infra 

no orçamento do Estado) para reforçar as novas competências das autarquias. 

Surge assim o Decreto-Lei 57/2019, através deste viria a instituir-se por um lado um caráter 

gradual de aplicação, tornando-se obrigatório a partir de 2021 e ainda prorrogado até 2022, e 

por outro a aceitação ou não por parte da edilidade de competências/atribuições e 

correspondentes verbas que considere ou não prioritárias no respetivo quadro de 

transferências.  

O Estado apenas transfere atribuições, cujas competências serão exercidas muitas vezes pelo 

mesmo orçamento municipal, portanto não acompanhadas da respectiva descentralização de 

financiamento as autarquias continuarão com um “garrote” financeiro, obrigando e 

condicionando o verdadeiro poder local, principalmente das freguesias, assistindo-se em muito 

casos em nome da obtenção de mais financiamento, a uma transferência de competências das 

freguesias para as autarquias por interesses financeiros, provocando ainda mais assimetrias e 

originando mais concentração de poderes e competências nas autarquias e freguesias de maior 

dimensão face a todas as outras. 

Infelizmente continuamos a assistir a que “A freguesia não tem competências de relevo 

“dispõem de poucos meios humanos, de pouquíssimos meios financeiros e, praticamente, de 

nenhuns meios técnicos. São unidades administrativas que arrastam penosamente uma vida 

difícil, quase feita somente de boas vontades e dedicação cívica” (SALEIRO: 2017) Apud (Amaral, 

1987),” mas, numa perspetiva democrática, as freguesias e os municípios continuam a ser a 

representação territorial de um Povo, logo de uma Nação, que permite um processo de 

descentralização de poderes, políticos e financeiros, infelizmente transformado em lento, 

pesado e demasiado burocrático. 

 

As Comunidades Intermunicipais. 

“A comunidade intermunicipal é uma figura totalmente estranha ao organograma da 

administração, constituindo um novo tipo de autarquia” – Freitas do Amaral (2015).  

O mesmo vai mais longe e considera uma “autarquia local atípica”, contrariando e violando o 

“princípio da tipicidade das autarquias”. 

A suspeita subsiste sobre a verdadeira intenção da criação das comunidades intermunicipais 

em ser apenas o prosseguir objectivos administrativos centrais numa atuação meramente 
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supramunicipal. Será com este simplismo reformista que o Estado quer concretizar a sua visão 

redutora do regionalismo administrativo? Facto é que continuamos a assistir a uma fraca 

autonomia financeira que continuará a criar entropia num processo que se deseja ser 

realmente descentralizado e autónomo pela maioria dos responsáveis municipais do País. 

Se a lógica continuar a ser a de transferir para as comunidades intermunicipais atribuições e 

competências com um cariz apenas supramunicipal, dificilmente se aproveitará mais uma 

oportunidade para promover e chegar posteriormente a uma reforma regional do poder local 

efectiva e democraticamente legitimada. 

Na realidade, a existência de comunidades intermunicipais tem vindo a dar alguns passos 

“lentos”, assumindo-se com dificuldade como entidades estruturantes para o desenvolvimento 

das regiões, por exemplo ao nível dos transportes. 

Cada vez mais a globalização obriga a uma união de esforços e parcerias, nomeadamente a 

importância da cooperação e interação de experiências são fundamentais, só assim a 

intermunicipalidade terá sucesso e poderá ser utilizada como uma excelente ferramenta para 

ultrapassar a cada vez maior uniformidade da problemática da gestão autárquica. 

Para fazer face a desafios permanentes e reforçar a coesão territorial, pensar a região em vez 

do local afigura-se como a melhor atitude para igualmente aumentas a capacidade 

reivindicativa e promover o desenvolvimento intermunicipal possibilitando o incremento de 

mecanismos de gestão pública  promovendo maior accountability, pois na prática assistimos a 

entidades que se posicionam num nível intermédio, mas que ao mesmo tempo poderão ser 

fundamentais na administração local. 

 

Porquê educação. 

No aspeto da democracia local, os cidadãos, os munícipes, os fregueses exigem um futuro 

diferente do poder local. Exigem uma reforma de gestão, uma reforma de território e uma 

reforma política que implicará obrigatoriamente uma revisão profunda de todo o atual 

enquadramento legal autárquico. 

Adicionalmente, creio que os grandes problemas e desafios se centram  numa conjuntura que 

parece estar em permanente rotura entre a realidade política central e as necessidades locais, 

os desafios de poder local são cada vez mais dignos de uma luta titânica contra a apatia e 

burocracias castradoras e incapazes de corresponder às necessidades locais dos cidadãos. 

Sonhar os territórios locais, metropolitanos, regionais e fronteiriços, como pilares do Estado 

sustentadas em parcerias programadas, cedidas pela soberania governativa incentivando e 

impulsionando o progresso territorial, onde programas e cooperações seriam legitimamente 

sufragadas pelos cidadãos, é com certeza uma realidade difícil de vermos colocada em prática. 

Todavia, não se pense que o local é o fim da linha da cidadania, pode e deve ser o começo e 

reforço do Estado-Nação.  
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O orçamento participativo, a agenda local 21, o PDM, certamente são armas políticas de 

envolvência cívica e de cidadania que deverá ser mais incentivada através de mecanismos que 

possibilitem a envolvência dos cidadãos a começar logo pelo governo das freguesias. As 

fronteiras culturais podem servir de reflexão para a elaboração de políticas comuns. A 

educação e formação juvenil, são temas estruturantes com forte ligação às comunidades locais, 

não existindo investimento mais garantido que é a aposta na juventude para obter melhor 

perspetiva futuras, quer para as próprias gerações futuras que para o desenvolvimento das 

comunidades locais, basta para tal que se incentive o movimento associativo em especial o 

juvenil. 

O Problema das assimetrias, nomeadamente da área rural e qual será o futuro para estas zonas 

do interior, certamente que não haverá melhor forma do que investir na educação como fator 

de mudança, criando verdadeiras e cativantes condições de atração e fixação nessas regiões, 

ultrapassar o despovoamento e desertificação, a alteração da prestação de serviços de 

interesse geral,  a intermodalidade ao nível dos transportes , a urbanização desordenada, 

denotando-se  ainda falta de cultura de cooperação e de território.  

Falta uma política de coesão territorial, não basta planear, é necessária uma estratégia que 

passe de uma cultura de função para uma cultura de planeamento. É fundamental ir mais além 

para e entender qual a cultura existente e perceber através de investigação quais são os reais 

valores e crenças para se poder traçar o real perfil da população local. 

Só existirá uma verdadeira política de cooperação e coesão se for consubstanciada num 

profundo conhecimento da cultura do território e ordenamento do mesmo, colocando em 

prática uma governança territorial digna de seu nome. 

Mas por muita volta que se dê, não nos esqueçamos que o local é sinonimo de cultura 

circunspecta, individual nos poderes autárquicos, ramificando em elites locais e clientelar.  

É necessário fazer definitivamente a alteração para um modelo baseado nas novas 

metodologias da governance adotadas aos territórios, em que o desenvolvimento local 

sustentável a par da reforma da democracia local e uma cidadania participativa sejam os pilares 

do povo-nação. Tocqueville (1840) já dizia “É contraditório que o povo seja ao mesmo tempo 

miserável e soberano” 

As novas dinâmicas do poder local exigem dos eleitos novas e melhores valências! Segundo 

dados de 2015, cerca de 89.4% dos eleitos locais não tinham formação em gestão autárquica e 

muito menos em técnicas de Gestão Pública (Ralha, 2018) 

Se podemos afirmar que uma formação relevante em áreas de gestão e liderança não é 

condição nem um ideal para poder desempenhar um cargo autárquico, podemos por outro 

lado considerar uma vantagem se associado com competência política.  

Mas todos estes requisitos têm de estar assentes numa lógica de conhecimento que a 

verdadeiro matriz de gestão do país, o governo local, exige. 
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Nesse sentido propomos a criação da Escola Chega! Que terá como fundamento formar eleitos 

do Partido Chega. 

Ciência – Ética – Doutrina – Serviço Público – Nova Gestão Pública serão áreas fundamentais 

para desempenhar e corresponder à confiança que os eleitores demonstrarão nas próximas 

autárquicas. 

1. Desenvolver nos militantes eleitos e nos Jovens Chega competências de gestão e de liderança autárquica 
inseridos nos novos contextos de modernização administrativa em que as autarquias se inserem;  

2. Munir os eleitos de know-how referente aos instrumentos teóricos e metodológicos necessários para o 
desempenho das funções de autarcas;  

3. Criar condições para uma administração e gestão autárquica eficiente e moderna;  
4. Criar condições para uma continuidade de tradição de formação autárquica partidária. 
5. Desenvolver competências de liderança no desempenho de funções autárquicas (autodisciplina, espírito 

de iniciativa, gestão de conflitos, gestão estratégica dos recursos humanos) 
6. Desenvolver conhecimento no setor da administração e do direito das Autarquias Locais, da gestão dos 

recursos humanos, gestão pública, contabilidade, ambiente, educação, desporto, gestão financeira, 
património, ciência e cultura) 

 

Temáticas a desenvolver na Escola Chega: 

Sistema de Normalização Contabilística da Administração Autárquica 

• Evolução da Contabilidade das Autarquias Locais   
• Registos de Escrituração Orçamental  
• Informação Financeira Pública   
• Controlo Interno 
• Transparência e Accountability na Administração Local  
• Lei de Compromissos e Pagamentos em Atraso 
• Lei das finanças locais 
• Gestão do Património 

Modernização Administrativa 

• Burocracia, New Public Management, New Public Service, Governance  
• Modernização Administrativa VS Reforma Administrativa   
• Participação Pública  
• Estratégias para o Exercício de uma Cidadania Ativa  

Regime Jurídico das Autarquias Locais 

• O Direito Autárquico: enquadramento geral  
• A Organização Administrativa do Estado  
• A Tutela Administrativa  
• O Tribunal de Contas  

Educação, Cultura e Desporto 

• Desenvolvimento Local na Sociedade do Conhecimento  
• Potencial Humano e Desenvolvimento Sustentável  
• As Autarquias na Construção do Novo Paradigma da Educação  
• A Cultura como Fator determinante no Desenvolvimento Local  
• Planeamento Estratégico com Base Territorial  
• Elaboração do Projeto de Desenvolvimento local nas áreas da Educação e Cultura  

Gestão de Recursos Humanos e Liderança 

• Gestão estratégica de recursos humanos na administração pública local  
• Desafios e boas práticas na gestão pública de pessoas e na administração pública local  
• Teorias e estilos de liderança  
• Liderança pública e Liderança na administração pública local  
• Boas práticas na liderança pública e na liderança da administração pública local  
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Ordenamento do Território, Planeamento e Sustentabilidade 

• Conceitos em Ordenamento do Território, planeamento e sustentabilidade  
• Instrumentos e políticas de gestão territorial  
• Agenda XXI Local  
• Processo de Participação Pública em Ordenamento do Território  
• Gestão de Riscos Naturais (movimentos de massa, cheias e perigos costeiros) e sua ligação com 

o ordenamento do território  

Poder Local (Funcionamento e competências) 

• Comissão de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) 
• Comunidade Intermunicipal (CIM) 
• A Câmara Municipal 
• A Assembleia Municipal 
• A Assembleia de Freguesia 

Partido CHEGA! 

• Doutrina 
• Estatutos 
• Programa Político 
• União Europeia 
• Ciência Política 
• Ética Política 

 

Como esta proposta, procura-se desenvolver aptidões particularmente dirigidas aos eleitos 

locais por forma a responder às exigências de um poder local moderno, com propriedade e 

autoridade, capacitado para bem gerir os recursos públicos e focado com a qualidade de vida 

e satisfação das necessidades individuais e coletivas da comunidade que serve. 

O Partido Chega deve mostrar aos seus eleitores que está consciente que precisaremos de mais 

inteligência política para buscar mais inteligência coletiva territorial. Queremos 

responsabilidade política e social, quer como instituição partidária quer como entidade que 

pretende desenvolver eficientemente um país que necessita de melhorar as condições de vida 

e de trabalho, e por consequência a produtividade e competitividade das autarquias e do poder 

local cada vez mais descentralizado. 

 

Viva Portugal! 

Viva o Chega! 
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SUBSCRITORES DE MOÇÃO TEMÁTICA 

 

Os seguintes militantes, delegados à V  Convenção  Nacional  do  Partido  CHEGA,  vêm 

subscrever a Moção Temática subordinada ao tema :  

“Escola Chega – Ensinar e educar para bem governar” – Ciência – Ética – Doutrina – Serviço 

Público – Nova Gestão Pública, a apresentar na V Convenção Nacional do Partido CHEGA: 

 

N.º Nome do Militante N.º Militante 

1 (Autor) Paulo Jorge Nascimento Canha 3212 

2 Sandra Ribeiro 537 

3 Carlos Alberto Martins Vila 8162 

4 Cecília Maria d'Azevedo Campos Antunes de Faria 11222 

5 José Manuel Vaz Ferreira  10127 

6 Filipe José Martins Relego 27730 

7 Fábio José de Jesus Ramos 6935 

8 Mário Nelson de Barradas Espinha 26126 

9 António Manuel Paulos Tomaz 8212 

10 Maria Lurdes Rego Alemão 6928 

11 Bruno Filipe Silva 10220 

12 Manuela Cardoso  8213 

13 Daniel Leal Lourenço 6839 

14 Gonçalo Santos  30290 

15 João Paulo Firmino da Marta 28067 

16 Cristina Ramos 11441 

17 Carlos Alberto Simão Mendes 5698 

18 João Júlio Ribeiro 35276 

19 António Manuel Ponte Vieira Martins 7990 

20 Túlio Joaquim da Conceição Correia Costa 27063 

21 Rodrigo José Henriques Anastácio 6332 

22 Custodio Mateus de Sousa Guerreiro 28294 

23 Ana Brígida Cordeiro Machado 27971 

24 Paula Maria Camacho Brazão 5253 

25 Ricardo Moreira 6167 

 

  

 

..................................................... 

Portimão, 21 de janeiro de 2023 
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