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Fiscal federalism literature argues 
that expenditure assignment must precede tax assignment.
This is because tax assignment would in general be guided

by expenditure requirements at different levels
and these cannot be worked out in advance of expenditure assignment.

Anwar Shah, 1991





NOTA À 3ª EDIÇÃO

A presente edição fica a dever-se ao interesse, aliás crescente, que a obra 
tem suscitado, desde logo junto de estudantes de Finanças Públicas nos vá-
rios graus de ensino superior. Na Faculdade de Direito de Lisboa, vem sendo  
usada como manual de base, por exemplo, na disciplina de mestrado ‘Finan-
ças Regionais e Locais’. 

Tratando-se de um estudo teórico, mantém a atualidade e oportuni dade 
iniciais, quando dele foi lançada a primeira edição, em 2013. Depois, em 
2015, altura da 2ª edição, o mesmo estudo foi atualizado e sofreu ainda algu-
mas alterações.

O interesse do tema da descentralização financeira não é contudo apenas 
teórico ou didático. Na verdade, como bem o demonstra o processo atual-
mente em curso de descentralização (transferência de competências para os 
municípios), na sequência do acordo político que envolveu os dois maiores 
partidos portugueses, a decentralização tem profundas implicações na vida 
concreta de famílias e empresas, devendo ser entendida como instrumento 
ao serviço do desenvolvimento equilibrado do território.

Cabe, na medida do possível, à Teoria do Federalismo Financeiro enqua-
drar e ajudar a compreender as soluções práticas adotadas em cada país e a 
avaliar a sua adequação do ponto de vista económico e financeiro. Critérios 
normativos há muito sedimentados facilitam essa compreensão e contri-
buem para uma melhor tomada de decisão política, que se quer racional e 
eficiente (no sentido mais lato do termo).

A descentralização não tem necessariamente de ser. Precisa de ser justificada, 
atendendo à natureza do país (v.g. sua população, geografia e níveis regionais 
e locais de desenvolvimento económico), às suas contingências históricas e 
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culturais, e sobretudo às necessidades, em cada momento sentidas, de orga-
nização territorial. Assimetrias como as que hoje se conhecem em Portugal, 
sem paralelo no passado – por exemplo, o sobredimensionamento popula-
cional de certas circunscrições e o subpovoamento de outras – podem obri-
gar a novas formas de recomposição do território, de repartição de funções e 
de afetação de recursos financeiros. 

Os critérios teóricos de raiz económica, que devem estar na base das 
opções jurídico-políticas, ajudam precisamente, e desde logo, a explicar a 
‘determinação de funções’ (quando e porquê descentralizar competências) 
e a ‘determinação da receita’ (que receitas atribuir aos diferentes níveis de 
decisão e quais os critérios de distribuição). 

Não existem soluções perfeitas, únicas e definitivas. A descentralização é 
um processo de aprendizagem sempre sujeito a avanços e recuos. No entanto,  
o conhecimento dos fundamentos teóricos de base ajudará pelo menos a 
prevenir a arbitrariedade e o impulso irrefletido (designadamente por pres-
sões de natureza mediática, partidária ou até financeira), no momento da 
tomada de decisão.



NOTA À 2ª EDIÇÃO

A reedição desta obra fica a dever-se às inúmeras solicitações que tivemos 
nesse sentido, ao longo dos últimos anos, desde logo da parte dos nossos 
alunos e, em especial, dos alunos dos cursos de mestrado que são anual-
mente ofere cidos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e da 
Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, em Luanda. Tinham 
esses alunos deixado de poder contar, há já algum tempo, com uma versão 
impressa da mesma. 

Esta foi também uma oportunidade para melhorar o texto, quer no plano  
formal, quer principalmente no plano substantivo. Foram clarificadas algu-
mas frases menos precisas, corrigidos erros e gralhas, simplificado algum 
discurso e aproveitou-se, ainda, para proceder à sua atualização, atendendo 
às alterações entretanto ocorridas na legislação portuguesa. 

No mais, a obra preserva a sua estrutura inicial e espera poder continuar 
a desempenhar uma função didática útil, junto daqueles que queiram ter um 
primeiro contacto com os aspetos financeiros da descentralização. 
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Nota introdutória

1. O presente estudo foi iniciado há já alguns anos, antes mesmo da eclosão 
da grave crise financeira e económica com que muitos países desenvolvidos 
hoje se debatem, especialmente na Europa, e que tem vindo a debilitar ou a 
fazer questionar o sentido da integração europeia. A necessidade do reforço 
dos mecanismos de estabilidade orçamental, mas também dos mecanismos 
de solidariedade entre estados membros e de governação económica à escala 
comunitária é hoje mais premente e mais discutida do que nunca. 

Trata-se de um estudo de natureza essencialmente teórica, mas muito 
preocupado em definir um quadro analítico que sirva para formatar e expli-
car, através de premissas claras e regulares, as relações financeiras entabula-
das (na prática) entre níveis diferenciados de decisão. A multiplicidade de 
soluções existentes nos mais diversos países não invalida a procura (concei-
tual) de um quadro de regularidade, até onde essa regularidade exista e até 
onde ela seja possível. Trabalharemos essencialmente com três níveis, o nível 
superior, o nível intermédio e o nível inferior de decisão, embora estejamos 
conscientes de que podem por vezes existir mais ou menos níveis, nos pro-
cessos que implicam a descentralização e/ou a desconcentração. A opção 
pelos três níveis resulta daquilo que vem sendo a norma nas experiências de 
federalismo financeiro. A figura seguinte dá nota disso mesmo. 
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Figura 1: Os três níveis de decisão

As relações financeiras entabuladas entre os níveis de decisão podem ser 
também diferenciadas e a figura capta essas diferenças. Nuns casos, o nível 
superior relaciona-se diretamente com o nível intermédio e com o nível infe-
rior de decisão (mas o nível intermédio não se relaciona diretamente com o 
nível inferior); noutros casos, o nível superior relaciona-se diretamente com 
o nível intermédio e este diretamente com o nível inferior de decisão (mas 
o nível superior não se articula diretamente com o nível inferior); noutros 
casos enfim, o nível superior relaciona-se diretamente com o nível intermé-
dio e com o nível inferior (mas o nível intermédio também se relaciona dire-
tamente com o nível inferior). A solução seguida em Portugal aproxima-se 
desta última, pois na verdade o Estado central (nível superior) realiza trans-
ferências quer para o nível intermédio (Regiões Autónomas), quer para o 
nível inferior (autarquias locais), não estando vedada todavia a possibilidade 
de as Regiões Autónomas financiarem também diretamente as “suas” autar-
quias locais.

 

Nível superior 

Nível intermédio 

Nível inferior 
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Os três níveis “capturam” depois diversas experiências de federalismo fi-
nanceiro. Nas figuras seguintes, assinalamos estas três experiências, as mais 
relevantes e conhecidas: em primeiro lugar, a experiência de um Estado uni-
tário regional (como é o caso português, ainda que, até ao momento, apenas 
de forma parcial); em segundo lugar, a experiência de um Estado federal; 
finalmente, o caso da União Europeia. 

Figuras 2-A, 2-B e 2-C: As três experiências de federalismo financeiro

2. Em Portugal, o estudo da teoria do Federalismo Financeiro tem-se feito  
no seio da Academia, designadamente no quadro da lecionação da disci-
plina de Finanças Públicas ou de Direito Financeiro, quer nas faculdades de 
Economia, quer nas de Direito. Alguns destes estudos integram não apenas 
a análise dos princípios teóricos fundamentais do Federalismo Financeiro 
(primeiro grupo de estudos), mas também o estudo das soluções de des-
centralização financeira verificadas no nosso país ou nele influindo, desdo-
brando-se concretamente no estudo das Finanças Comunitárias, das Finan-
ças Regionais e das Finanças Locais (segundo grupo de estudos). Do ponto 
de vista da análise teórica dos princípios do Federalismo Financeiro, salien-
tamos, apenas de entre as monografias, os contributos de Franco (1991), Fer-
nandes (1998), Pereira (1998, 2008), Pereira et aliud (2005), Ferreira (2005) 
e Catarino (2012). No que diz respeito à realidade concreta portuguesa ou 
que a influencia diretamente e para referir também apenas monografias, as-
sinalamos: i) Sobre as Finanças Comunitárias, Franco et aliud (1994), Porto 
(2006), Gonçalves (2010), Morcela (2011) e Catarino (2012); ii) Sobre as  

 

Estado central 

Regiões 

Municipalidades 

Federação 

Estados 

Municipalidades 

União Europeia 

Estados membros 

Regiões 
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Finanças Regionais, as obras já antigas, mas sempre atuais, de Ferreira 
(1985) e Franco (1991); iii) Sobre as Finanças Locais – área onde, contra-
riamente às Finanças Regionais, tem havido intensa produção e divulgação 
cientí ficas nos últimos anos –, os textos de Franco (1991), Carvalho (1996), 
Pereira (1998), Bravo e Sá (2000), Cabral (2003, 2011b), Neves (2004), 
Rocha (2005), Carvalho e Oliveira (2005), Zbyszewski (2006), Alexandre 
(2007), Nabais (2007), Rebelo (2007, 2011), Silva (2008), Vasques (2008) 
e Rocha (2009). 

O estudo que agora se publica integra-se no primeiro grupo, ou seja, na 
análise dos princípios teóricos nesta matéria. De qualquer forma, como dis-
semos antes, ao definirmos um quadro analítico exaustivo e abrangente dos 
diversos aspetos fundamentais em que se desdobra o Federalismo Finan-
ceiro, pensamos que é possível explicar, a partir dele, quaisquer experiências 
concretas de descentralização financeira (designadamente, o estudo par-
ticular das Finanças Comunitárias, Finanças Regionais e Finanças Locais). 
Ele funciona pois como instrumento metodológico ao serviço da compreen-
são e explicação das soluções particulares de descentralização financeira, en-
volvendo os diversos níveis de decisão. 

O nosso princípio-chave, seguindo o ensinamento convencional do Fede-
ralismo Financeiro, é o de que o financiamento segue a função. Ou seja, em pri-
meiro lugar, há que definir o “lado” da despesa, através de critérios econó-
micos ou outros que a teoria tem vindo a equacionar e, em segundo lugar, 
o “lado” da receita, identificando quais as receitas e quais os respetivos cri-
térios de afetação. A propósito de cada um destes planos, daremos nota da 
evolução verificada: distinguiremos, na abordagem normativa, entre as teo-
rias de primeira geração e as de segunda geração e daremos nota da alteração 
paradigmática fundamental adve niente do contributo da Economia Política 
do Federalismo Financeiro. Desta última resultou não apenas a revisão dos 
critérios de expenditure assignment e de tax assignment, mas também a conside-
ração de novos temas, que até aí não mereciam atenção suficiente. Tendo em 
conta, por conseguinte, todos estes múltiplos contributos e insights téoricos, 
o quadro analítico proposto baseia-se nesta sequência lógica:

a) Expenditure assignment (determinação de funções): o lado da despesa
 Critérios de determinação das funções
 Identificação dos problemas colocados pela determinação de fun-

ções; dos blocos homogéneos de atribuições à segmentação/frag-
mentação funcional; a assimetria interna na organização do espaço 
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 As opções políticas de momento: concretização do modelo de 
fragmentação e desarticulação funcionais (preenchimento da ma-
triz da fragmentação funcional)

 Modelos de provisão de bens ou serviços a nível infra-estadual 
(preenchimento da matriz “centralização/publicização → descen-
tralização/privatização”)

b) Tax assignment (determinação do financiamento): o lado da receita
 O financiamento de primeira ordem (descentralização fiscal): recei-

tas fiscais próprias dos diferentes níveis de decisão; a autonomia 
fiscal 

 O financiamento de segunda ordem: as transferências intergover-
namentais (partilha de receita fiscal e subvenções)

 Boas e más práticas internacionais no desenho do sistema de trans-
ferências intergovernamentais; prescrições de melhoria

 A equalização (perequação) financeira horizontal: problemas, cri-
térios e fórmulas das transferências 

c) Os novos temas do Federalismo Financeiro 
 A reforma da governance local: o problema de rent seeking e a cor-

rupção
 A descentralização e a performance económica e financeira

− Estabilização económica e a questão da partilha do risco
− Disparidades regionais e a convergência
− Descentralização e a disciplina monetária e financeira; o pro-

blema do common pool e a pork barrel politics 
− O problema das restrições orçamentais soft e o bailout
− Endividamento e o papel das regras financeiras 

 A orçamentação e a gestão pública locais.

3. Repare-se que a precedência mencionada entre a expenditure assignment e a 
tax assignment resulta de uma prescrição sobre o modo como devem funcio-
nar as relações financeiras entre níveis diferenciados de decisão. Assumindo 
que um processo de descentralização financeira é um processo dinâmico (e 
esta ideia estará muito presente ao longo do trabalho), é compreensível que 
a tarefa primeira nesse processo deva ser a identificação das áreas funcionais 
suscetíveis de afetação aos níveis mais baixos de decisão (em face do nível 
central) e, dentro das áreas funcionais, a desagregação dos poderes fun-
cionais e das competências (lato sensu) que em concreto caberá a cada qual. 
Só depois desta tarefa – que é uma tarefa intelectual, porque fundada em  
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argumentos de caráter normativo, mas também uma tarefa política e emocio-
nal, porque fundada num dado subs trato histórico-cultural –, é que é possí-
vel e desejável avançar para a determinação do financiamento. Este segue e 
não precede a função. 

Notamos, a este propósito, que o que se tem verificado em Portugal, desde  
a aprovação da Constituição de 1976 (quando se concretiza o poder local  
e a autonomia regional no nosso país), é justamente uma considerável des-
conexão entre a expenditure assignment e a “tax assignment – a que aliás já nos 
referimos num texto anterior, para o caso das autarquias locais (veja-se  
Cabral, 2011b). Em abono desta ideia, basta verificar que as legislações que 
vão determinando a afetação ou a transferência de atribuições do Estado 
para os níveis mais baixos de decisão são, não apenas legislações diferen-
tes da legislação financeira (a que fixa os meios de financiamento ao dispor 
dessas entidades infraestaduais), como são até claramente dela desligadas. 
Ou seja, o processo de transferência da função não tem sido devidamente 
articulado com o processo de atribuição de meios de financiamento. E isto 
favorece, como não poderia deixar de ser, os seguintes efeitos, curiosamente 
de sentido contrário: i) por vezes, o aumento do desequilíbrio financeiro ver-
tical (vertical fiscal gap) e, em certa medida também, o aumento do desequilí-
brio horizontal (horizontal fiscal gap)1; ii) noutras oca siões, a possibilidade que 
é dada aos níveis mais baixos de decisão de obtenção de recur sos, de forma 
excessiva e injustificada (seja por fontes financeiras próprias, seja através de 
transferências do Estado central), em face daquelas que são as respetivas 
exigências de despesa (e incrementando essa despesa – um fenómeno a que 
a teoria económica denominou, como veremos, de flypaper effect). No quadro 
a seguir, indicamos os principais instrumentos legislativos portugueses da 
expenditure assignment e da tax assignment. 

1 Como veremos melhor adiante, o desequilíbrio financeiro horizontal depende não apenas da 
(diferente) capacidade fiscal de entidades do mesmo grau, mais igualmente das (diferentes) 
necessidades de despesa.
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Quadro 1: Instrumentos legislativos portugueses 
da expenditure assignment e da tax assignment

2345

4. No atual contexto de crise, tendo sido sujeito a um difícil e apertado Pro-
grama de Ajustamento Financeiro, Portugal viu-se obrigado a repensar a sua 
organização territorial e administrativa e, no limite, a questionar-se sobre 
a necessidade e utilidade das atuais circunscrições administrativas (no seu 
número, população e dimensão). Essa reflexão, suscitada a partir de uma 
das muitas imposições constantes do Memorando de Entendimento assi-
nado, em maio de 2011, entre o Estado Português e os elementos da “Troika” 
(Comis são Europeia, Banco Central Euro peu e o Fundo Monetário Inter-
nacional), não deve todavia ser vista como um reflexão circunstancial, antes 
como uma questão crucial e que hoje está justamente no centro dos estudos 
mais importantes da Teoria do Federalismo Financeiro, designadamente no 
campo da Economia Política do Federalismo Financeiro. Ora, ela é justamente 
uma reflexão “do lado da despesa”, ou seja, em torno do que os níveis infe-
riores de decisão podem e devem fazer, e de como devem fazer. Essa tarefa 
prévia, de expenditure assignment, ajuda a resolver outros tantos problemas 
associados, designadamente, a questão da dimensão e da população ótimas. 
Destes contributos teóricos têm saído algumas propostas de redimensiona-
mento do território (e que são alternativas de provisão de bens e serviços 
públicos locais); se se conhecerem bem esses contributos, verificamos que 
é aí possível encontrar alternativas à “violência cega” da fusão ou elimina-
ção de municípios e ou de freguesias, como resulta clara do referido Memo- 

2 Foi aprovado pela Lei nº 39/80, de 5 de agosto, e alterado pela Lei nº 9/87, de 26 de março, 
pela Lei nº 61/98, de 27 de agosto, e pela Lei nº 2/2009, de 12 de janeiro.
3 Foi aprovado pela Lei nº 13/91, de 5 de junho e revisto pela Lei nº 130/99, de 21 de agosto, e pela 
Lei nº 12/2000, de 21 de junho.
4 Lei Orgânica nº 2/2013, de 2 de setembro.
5 Lei nº 73/2013, de 3 de setembro.

próprias, seja através de transferências do Estado central), em face daquelas que são as 
respetivas exigências de despesa (e incrementando essa despesa – um fenómeno a que a 
teoria económica denominou, como veremos, de flypaper effect). No quadro a seguir, 
indicamos os principais instrumentos legislativos portugueses da expenditure assignment e 
da tax assignment.  

 

QUADRO 1: Instrumentos legislativos portugueses  
da expenditure assignment e da tax assignment 

 

Expenditure Assignment Estatuto Político-Administrativo 
da Região Autónoma dos 
Açores2

Estatuto Político-Administrativo 
da Região Autónoma da 
Madeira3

Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro
A concretização do processo de 
transferência de atribuições e 
competências, anualmente, nas 
Leis do Orçamento do Estado e 
em diplomas avulsos para cada 
sector

Tax Assignment Lei de Finanças das Regiões 
Autónomas 4

Lei das Finanças Locais5

 
 
 

4. No atual contexto de crise, tendo sido sujeito a um difícil e apertado Programa de Ajus-
tamento Financeiro, Portugal viu-se obrigado a repensar a sua organização territorial e 
administrativa e, no limite, a questionar-se sobre a necessidade e utilidade das atuais cir-
cunscrições administrativas (no seu número, população e dimensão). Essa reflexão, susci-
tada a partir de uma das muitas imposições constantes do Memorando de Entendimento 
assinado, em maio de 2011, entre o Estado Português e os elementos da “Troika” (Comis-
são Europeia, Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional), não deve 
todavia ser vista como um reflexão circunstancial, antes como uma questão crucial e que 
hoje está justamente no centro dos estudos mais importantes da Teoria do Federalismo 
Financeiro, designadamente no campo da Economia Política do Federalismo Financeiro. Ora, 
ela é justamente uma reflexão “do lado da despesa”, ou seja, em torno do que os níveis 
inferiores de decisão podem e devem fazer, e de como devem fazer. Essa tarefa prévia, de 
expenditure assignment, ajuda a resolver outros tantos problemas associados, designadamen-

                                                           
2 Foi aprovado pela Lei n.º 39/80, de 5 de agosto, e alterado pela Lei n.º 9/87, de 26 de março, pela Lei n.º 
61/98, de 27 de agosto, e pela Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro. 

3 Foi aprovado pela Lei n.º 13/91, de 5 de junho e revisto pela Lei n.º 130/99, de 21 de agosto, e pela Lei n.º 
12/2000, de 21 de junho. 

4 Lei Orgânica n.º 2/2013, de 2 de setembro. 

5 Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 
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rando6. Num texto anterior (Cabral, 2011a, pp. 35-36), dissemos, a propósito 
desta anunciada medida, o seguinte: «No caso português, pesa uma tradição 
concelhia antiga; em certos casos, ela remonta ao período medieval, quando  
as primeiras cartas de foral granjearam aos concelhos a sua autonomia.  
A fusão de concelhos, implicando a diluição de uns em outros, com a con-
sequente perda da sua identidade – o seu nome, os seus símbolos e a sua 
afirmação – contribuirá certamente, como já se fez notar, para o surgimento 
de tensões sociais dispensáveis e indesejáveis, até mesmo do ponto de vista 
económico. A identidade é fator de atratividade económica, por exemplo, no 
sector do turismo e da agricultura. A construção do espaço territorial ótimo, 
à luz dos mencionados critérios de eficiência (de um lado a proximidade do 
benefício, do outro, a existência de rendimentos crescentes à escala), pode 
fazer-se sem implicar necessariamente essa perturbação nas relações entre 
as pessoas, pondo em risco a coesão nacional. Os contributos e propostas 
mais recentes (também elas saídas da Economia Política do Federalismo Finan-
ceiro) apontam para outras soluções que implicam, de um modo geral, a via 
da contratualização Contract Federalism) entre níveis de decisão do mesmo 
grau com vista a uma provisão mais eficiente dos bens públicos locais (per-
mitindo um up grading na escala de provisão), se e quando necessário e nos 
termos contratualizados. Os exemplos de associações de municípios e a pró-
pria criação de entidades metropolitanas, para provisão de bens que benefi-
ciam de importantes economias de escala (v.g. gestão de águas e tratamento 
de resíduos, transportes coletivos, etc.), são exemplos, entre nós, deste tipo 
de soluções e que podem ser desenvolvidos. Outras alternativas, também 
elas pela via contratual, consistem em atribuir a provisão de um bem a um 
dos governos locais, mas que sirva também as populações das circunscrições 
vizinhas, mediante compensações pagas àquele por estas. Estas vias alterna-
tivas conducentes a um desenho diferenciado do território, a uma assimetria 
interna na provisão de bens públicos locais, em função das necessidades, da 
população abrangida e da sua dimensão, permitem, por outro lado, manter 

6 Especialmente onde se determina que: «O Governo tomará as seguintes medidas para aumen-
tar a eficiência e a eficácia na Administração Pública: Administração central, regional e local – 
Reorganizar a estrutura da administração local. Existem atualmente 308 municípios e 4.259 
freguesias. Até Julho 2012, o Governo desenvolverá um plano de consolidação para reor-
ganizar e reduzir significativamente o número destas entidades. O Governo implemen-
tará estes planos, baseado num acordo com a CE e o FMI. Estas alterações, que deverão entrar 
em vigor no próximo ciclo eleitoral local, reforçarão a prestação do serviço público, aumenta-
rão a eficiência e reduzirão custos.» (bold nosso).
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a autonomia identitária de cada unidade administrativa, sem criar tensões 
entre governos locais vizinhos e destes em relação ao governo central». 

Com esta passagem, pretendíamos não apenas contestar o “sentido único”  
da medida contida no Memorando e sinalizar a existência de alternativas  
(de efeito financeiro idêntico), mas ainda alertar para três outros aspetos. 
Em primeiro lugar, que a ideia de descentralização financeira é uma ideia  
autojustificável e autosustentável: nessa medida, a experiência descentrali-
zadora deve traduzir e acomodar o peso da tradição histórica e cultural, ela é um 
adqui rido histórico, ela é uma solução conciliadora da tensão entre as autono-
mias e o espírito (de coesão) nacional, ela deve ser uma solução pacificadora.  
Daí que soluções forçadas, impostas e contranaturais, se arrisquem a pôr em 
causa essa ideia de pacificação no todo nacional. Em segundo lugar, que-
ríamos assinalar que as soluções de descentralização financeira são inúme-
ras, quase tantas como os países. Embora a teoria normativa do Federalismo 
Financeiro tenha tido um papel fundamental na definição de critérios de 
otimização (de eficiência alocativa) para explicar as opções de descentrali-
zação, tais critérios devem ser concebidos como prescrições, como hipóteses 
de trabalho, que por vezes tendem a funcionar bem, outras vezes carecem 
ser afeiçoados à realidade concreta onde se aplicam. Aliás, a teoria norma-
tiva do federalismo financeiro alertou desde logo (com Shah em evidência 
– autor a que nos referiremos amiúde ao longo do trabalho) para o facto de 
a dimensão espacial do benefício (critério alocativo por excelência aos níveis 
inferiores de decisão) dever ceder perante a verificação de spillovers, de ex-
ternalidades e/ou a verificação de economias de escala. E com isso abrindo 
flanco a novas hipóteses de recentralização (o upgrading na escala de decisão, 
a que nos referíamos antes). Com isso abrindo as portas a soluções muito 
variáveis de organização do espaço e a alternativas diferenciadas de provisão 
de bens e serviços a nível infraestadual. Com isso abrindo caminho, enfim, 
à ideia de assimetria interna que, com a Economia Política do Federalismo 
Financeiro, obteria a sua máxima expressão e desenvolvimento analítico.  
Em terceiro lugar, queríamos alertar para a ideia de dinamismo que aparece 
ínsita à ideia, em si-mesma, de descentralização. A descentralização implica 
justamente a ideia de learning by doing, a ideia de ir encontrando soluções que 
se adaptem, de forma mais ou menos espontânea, às necessidades das popu-
lações, encontrando, em cada momento e com pragmatismo, as respostas 
adequadas para essas necessidades, também elas mutáveis. A ideia de des-
centralização não é sequer, no limite, um dado adquirido sempre. 

Nesta linha e de forma muito interessante, Rebelo (2011, p. 114 e ss.) veio 
preconizar que o Memorando de Entendimento constituísse uma oportuni-
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dade para lançar as bases de uma reforma autárquica assente no desenvol-
vimento de três princípios: i) o princípio da integração federativa, dando ori-
gem à criação de 24 federações de municípios, correspondentes a cada uma 
das NUTS III (como alternativa à fusão/redução); ii) o princípio da integração 
metropolitana, implicando a criação de áreas metropolitanas diferentes das 
atuais, com um estatuto constitucional de autarquia especial (e não de as-
sociação espe cial de municípios como sucede atualmente); iii) o princípio da 
especialização integrada, subjacente à criação de novas associações de muni-
cípios de fins específicos. Todas estas hipóteses alternativas, sugeridas pela 
autora para a realidade portuguesa, traduzem na verdade expressões dos 
modelos dos Federalismo Assimétrico e do Federalismo Contratualizado, a 
que nos referiremos, com pormenor, neste trabalho.

5. O modelo que aqui apresentaremos, por nós denominado de Federalismo 
Financeiro Fragmentado e Desarticulado, é também uma concretização e expan-
são destes contributos teóricos do Federalismo Assimétrico e do Federa-
lismo Contratualizado. Procura captar todas estas expressões dissonantes da 
descentralização e de organização territorial já criadas ou a criar: ele é um 
modelo funcional – apresentado sob a forma de matriz de descentralização 
– que retrata, em cada momento a variabilidade e riqueza de soluções que 
cada país pode gerar (por isso, é um modelo dinâmico e que “envolve” qual-
quer solução mais ou menos descentralizadora e com n figurinos ou hipó-
teses ou implementação ou de geo metria variável). Sendo um modelo que 
procura captar, de forma poliédrica, o “lado da despesa” em todas as suas 
expressões funcionais, ele permite detalhar aquilo que cada unidade admi-
nistrativa pode e deve fazer, em cada momento, ou seja, qual o campo exato, 
possível, da descentralização, identificando ainda potenciais conflitos nega-
tivos ou positivos de competências, ou seja, respetivamente, as insuficiências 
ou as sobreposições de provisão de bens e serviços.

6. A crise recente, que atinge diversos países da Europa e a Europa, é vista 
por alguns como um “catalisador” das reformas orçamentais, das reformas 
das políticas públicas e das reformas do Estado. O caso português, sob a égide 
do supra mencionado Memorando de Entendimento, é um caso mais do que 
paradigmático. Blöchliger, Charbit, Campos e Vammalle (2010, p. 6) fizeram 
já notar que a crise, iniciada em 2008-2009, trouxe momentaneamente um 
efeito “tesoura” (scissors effect) perturbador: enquanto numa primeira fase, a 
reação à crise por parte dos governos centrais envolveu medidas expansio-
nistas de combate aos efeitos da crise, os governos infraestaduais foram des-


