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Como são geridas as autarquias portuguesas? Quais as receitas  

e as despesas? Qual o nível de competitividade económica?  

Que serviços públicos existem? A resposta a estas e muitas  

outras perguntas está no Portal de Transparência Municipal. 
 

Qualquer cidadão, munido de computa-

dor e ligação à Internet, interessado em 

saber como é gerida determinada autar-

quia do país, dispõe de uma ferramenta 

online para conhecer todos os dados que 

precisa.  
 

O Portal de Transparência Municipal (PTM), 

lançado em julho de 2014, disponibiliza um 

conjunto de indicadores relativos à gestão 

dos 308 municípios portugueses e entida-

des intermunicipais, com o objetivo de tor-

nar mais transparente a gestão da Admi-

nistração Pública local.  

 

 

 

 

 

 

“O objectivo estratégico principal do por-

tal é promover a transparência na gestão 

municipal”, sublinha o responsável pelo 

Departamento de Sistemas de Informação 

da DGAL – Direção Geral das Autarquias 

Locais, Luís Fernandes, a entidade pública 

que juntamente com a AMA - Agência 

para a Modernização Administrativa lan-

çou a iniciativa.  

 
Ao todo, o portal apresenta mais de 100 

indicadores relativos à gestão dos 308 

municípios, agregando dados de diferen-

te natureza, que podem ser descarre-

gados em vários formatos abertos.  

 
Os destinatários desta plataforma são os 

cidadãos em geral, desde investigadores, 

estudantes ou mesmo empresários. 

Portal de Transparência Municipal 

DGAL e AMA 

www.rcc.gov.pt 
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Comparar municípios  

 

De forma rápida e intuitiva, os utilizadores 

podem aceder aos dados e retirar pro-

veito da informação para os mais diver-

sos fins. “A vantagem que mais sobressai 

é a de possibilitar ao utilizadores conhe-

cerem a realidade dos seus municípios 

mesmo efectuando comparações com 

outros municípios, o que lhes permite 

avaliar políticas públicas a nível local”.   

 

A navegação no portal permite consultar 

os dados de duas formas: por “Municí-

pio” ou por “Indicador”. Os mais de 100 

indicadores disponíveis estão estrutura-

dos em seis grupos diferentes: Gestão 

financeira, Gestão administrativa, Deci-

sões fiscais dos municípios, Serviços muni-

cipais, Participação eleitoral autárquica 

e Dinâmica económica do município.  

 

O PTM permite ainda comparar as autar-

-quias no que respeita aos seus indica-

dores, aceder diretamente aos mais po-

pulares e consultar dados que carate-

rizam dimensões importantes de cada 

município, como é o caso da popu-

lação, da superfície ou da taxa de de-

semprego, entre muitos outros. 
 

 
Mais de 20 mil utilizadores de todo o mundo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os dados que servem de base ao 

tratamento e cálculo para apresentação 

dos indicadores são importados direta-

mente do catálogo de dados do site 

público Dados.Gov.pt”, salienta Luís 

Fernandes.  

 
O processo de integração de dados 

para o portal recorre a tecnologias open 

source, nomeadamente Pentaho como 

plataforma de Business Intelligence e 

FusionCharts para a apresentação gráfi-

ca dos indicadores.  

 
O responsável realça “o esforço das vá-

rias entidades que desenvolveram a cria-Luís Fernandes, Departamento SI da DGAL  
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ção de datasets e webservices para a 

integração de dados em Dados.Gov.pt, 

que servem de base ao tratamento de 

informação”. 

 

Até agora, o PTM tem proporcionado 

uma “experiência gratificante e boa”, a 

todos os envolvidos na plataforma.  

 

De acordo com o Google Analytics, nos 

últimos meses registaram-se mais de 

70.000 pageviews, mais de 26.000 sessões 

e mais de 20.000 utilizadores, proveni-

entes não só de Portugal mas também 

Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Espa-

nha, Alemanha, França e Japão. 

 

Esta plataforma inovadora ao nível da 

transparência na gestão pública prome-

te não ficar por aqui e continuar a 

inovar.  

 

Luís Fernandes garante ser intenção de 

todos os intervenientes fazer evoluir a 

ferramenta digital, não só em termos da 

introdução de novas funcionalidades co-

mo na disponibilização de mais indica-

dores.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal de Transparência Municipal 
URL: www.portalmunicipal.pt 
Entidades: DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais  
                     AMA - Agência para a Modernização Administrativa 
Contacto: info.ptm@dgal.pt 

 
 

Mais de 100 indicadores de 308 
municípios divididos por 6 grupos 

 Gestão financeira  

 Gestão administrativa  

 Decisões fiscais dos municípios  

 Serviços municipais  

 Participação eleitoral autárquica 

 Dinâmica económica do município 

 

Entidades fornecedoras de dados 

• AMA - Agência para a Modernização 
Administrativa 

• AT - Autoridade Tributária 
• INE - Instituto Nacional de Estatística 
• IEFP - Instituto do Emprego e Formação 

Profissional 
• ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços 

de Águas e Resíduos 
• DGEEC - Direção-Geral de Estatísticas da 

Educação e Ciência 
• CNE - Comissão Nacional de Eleições 
• DGAL - Direção Geral das Autarquias 

Locais 


