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SUMÁRIO: 

 

O processo de escolha dos dirigentes da Administração Pública (AP) constitui uma das 
principais prioridades, e simultaneamente um dos principais desafios, que actualmente se 
colocam no contexto da actual Reforma da Administração Pública.  

Com a escolha do tema, assumidamente provocadora, - Jobs for the boys?, -, pretende-se com 
o presente estudo abordar nas suas múltiplas dimensões o processo de recrutamento, selecção 
e nomeação dos Dirigentes, com particular destaque para os Dirigentes Intermédios. 

Desde logo, através da conotação atribuída à expressão, procurou analisar-se a questão da 
ligação e relacionamento entre Administração e Política, seus efeitos e consequências. 

Num outro sentido, foi feita, por um lado, uma abordagem ao novo papel atribuído pelo 
processo de Reforma aos dirigentes, enquanto líderes e simultaneamente promotores do 
processo de mudança em curso, a quem foi atribuída consequentemente uma maior 
responsabilização. 

Por outro lado, foi feito um estudo de caso, - (que abrangeu o conjunto das nomeações 
dirigentes para cargos de direcção intermédia para a Administração Central, no decorrer de 
um ano) – em que foi feita uma análise da forma, contexto e rigor da actividade concursal 
respeitante a este tipo de recrutamento e selecção de dirigentes, confrontando-o com o 
processo de livre escolha dos dirigentes de direcção superior a fim de apurar da eventual 
proximidade de intenções, procedimentos e objectivos que as ligam. 
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PREÂMBULO 

 

O processo de escolha dos dirigentes da Administração Pública (AP) constitui uma das 

principais prioridades e simultaneamente um dos principais desafios que actualmente se 

coloca no contexto de reforma que actualmente atravessa a nossa AP e as suas organizações.  

No momento em que a nova gestão pública tende a aproximar-se dos modelos de governação 

do sector privado, - através da profissionalização da sua gestão, com a atribuição de 

objectivos e avaliação de instituições, dirigentes e funcionários, pondo ênfase nos resultados, 

aferindo deste modo a qualidade de desempenho das instituições e dos seus responsáveis -, o 

presente trabalho pretende efectuar uma abordagem ao modo como a classe dirigente da AP é 

nomeada, no universo alargado dos vários Ministérios e diversos organismos por eles 

tutelados. 

Apesar da elevada profusão normativa, de que se destacam, entre outros, os diplomas 

respeitantes à Lei de Vínculos e Carreira e Remunerações (LVCR), à introdução do Regime 

de Contrato em Funções Públicas (RCTFP), à introdução do Sistema Integrado de Avaliação 

de Desempenho (SIADAP), com a consequente obrigatoriedade de implementação do Quadro 

de Avaliação e de Responsabilidades (QUAR), as alterações resultantes da sua aplicação, ao 

nível do pessoal dirigente, não são ainda especialmente visíveis.  

Assim, sendo certo que com a execução prática destes diplomas se pretendeu concretizar o 

novo paradigma de gestão pública e, sobretudo, porque na classe dirigente foi em larga 

medida focalizada a missão de implementar a nova visão da gestão pública, alicerçada na sua 

capacidade de liderança, na definição e adopção de novas estratégias, competências, 

responsabilidades, novos métodos de trabalho, tendo como propósito, uma gestão moderna 

assente na prossecução da missão de cada instituição/serviço, importa por isso perceber a 

forma como os dirigentes de nível intermédio são nomeados. 

Em sintonia com o referido, o Estatuto do Dirigente, - aprovado pela Lei 2/2004, de 15 de 

Janeiro, com as alterações entretanto introduzidas pela Lei nº 51/2005, de 30 de Agosto, Lei nº 12-

A/2008, de 27 de Fevereiro (LVCR), bem como pela Lei do Orçamento de Estado nº 64-A/2008, de 31 

de Dezembro (LOE), pela Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e pela Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril 

(LOE) -, consagra a esta nova visão da gestão pública um reforço dos poderes de gestão bem 
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como um acréscimo de responsabilização dos dirigentes a aferir conjuntamente com o 

desempenho integrado das próprias instituições que dirigem. 

Para poder fazer mais e melhor, é comummente aceite que o Estado, terá a necessidade de 

utilizar, cada vez mais, sistemas de gestão que permitam medir os diferentes desempenhos, 

recompensando e incentivando os melhores, atribuindo aos dirigentes essa função, 

conjuntamente com outros poderes de direcção, como a capacidade para contratar, nomear por 

períodos definidos outros dirigentes e colaboradores, que globalmente hão-de contribuir para 

o progresso do serviço ou organismo que dirigem e consequentemente para o sucesso de toda 

a Administração Pública. 

Neste contexto, dado o papel fulcral atribuído aos dirigentes, e sobretudo, porque este 

constitui efectivamente o objecto do presente trabalho, importa abordar o modo como 

actualmente a classe dirigente intermédia é nomeada, e aferir a compatibilização dos actuais 

sistemas de selecção com os desafios dos novos modelos de administração, baseada na 

accountability, preconizados pela reforma da AP em curso. 

Por outro lado, assumindo o princípio de que a liderança envolve um processo contínuo de 

aprendizagem transversal pelo dirigente com vista à melhoria do desempenho da organização 

e de todos aqueles que com ela se relacionam, importa perceber ainda a 

importância/contributo do Instituto Nacional de Administração (INA), enquanto instituição de 

referência privilegiada, no ensino de cursos de alta direcção em AP, que constituem formação 

obrigatória para o acesso aos cargos de direcção intermédia.  

Em coerência, com os princípios da igualdade e isenção que devem nortear a nomeação dos 

cargos de direcção intermédia, procurar-se-á também perceber, se a necessidade obrigatória 

de frequência e habilitação de cursos de alta direcção preconizados pela Lei 51/2005, de 30 de 

Agosto de 2005, assumem um papel decisivo da new management public e mudança para um 

novo paradigma. 

Mais que uma análise da selecção de dirigentes públicos no contexto da evolução dos 

modelos de Estado e de Administração 1, - que obviamente não caberia num trabalho com a natureza e 

contextualização daquele que pretendemos efectuar -, a proposta de abordagem da temática, de 

carácter sobretudo analítico, procurará essencialmente averiguar se os cargos de alta direcção 
                                                           
1 Vide nesse sentido, a excelente tese de Mestrado de Ferraz, D. “A selecção de Dirigentes Públicos no contexto 
da evolução dos Modelos de Estado e de Administração”, Lisboa: ISCTE,  pág. 5 a 25. 
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estão a ser atribuídos 2 de acordo com as linhas norteadoras da reforma da AP e com os 

princípios definidos pelo legislador ou se pelo contrário, aqueles são desrespeitados e 

preteridos em função de outros interesses. 

E assim, face às conclusões apuradas, caso essa suspeição, profundamente enraizada na 

sociedade 3 se confirme, importará certamente reflectir sobre as soluções possíveis para o 

problema, ou 

No caso contrário, terá necessariamente que concluir-se que o sentimento maioritário da 

sociedade está errado, caso as premissas da reforma, estipuladas pelo legislador, estejam a ser 

escrupulosamente cumpridas.  

Eis, o desafio que assumimos. 

                                                           
2 Nas vertentes exclusivas do recrutamento e selecção, relegando deliberadamente para plano secundário, em 
virtude do objecto da análise, as respeitantes à sua formação, avaliação e promoção. 
3 De que são exemplo, entre outras, expressões tão peculiares e significativas como “clientelismo político”, 
nomeações políticas” ou os há muito consagrados “jobs for the boys”. 
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CAPÍTULO I - A ESCOLHA DO TEMA 

Confrontados com a necessidade de escolher um tema para o presente Trabalho, a análise 

do actual modelo de recrutamento e nomeação de dirigentes, mereceu desde o primeiro 

momento a preferência unânime de todos os elementos do Grupo. 

Desde logo, pela pertinência e actualidade do tema, sobretudo num período de profundas 

reformas na Administração Pública em que esta temática assume um particular relevância. 

Mas não só. Também pelo facto do projecto reformador incorporar como sua ideia-chave o 

princípio de que deve ser dada a quem efectivamente gere, a possibilidade de gerir.  

A ideia, consubstanciada na “nomeação dos dirigentes por períodos definidos, com contratos 

referenciados a objectivos de desempenho” 4, contribuiu para a escolha do tema. 

 

Aliás, o facto da reforma da Administração Pública reforçar o papel do “dirigente público 

como elemento fundamental na formulação e aplicação das políticas públicas”, justifica e 

legítima, acrescidamente, a procura das respostas que nos propomos alcançar, para a questão 

de saber, como são seleccionados os dirigentes públicos?  

A questão assume ainda maior significado, face à existência de uma consciência mais ou 

menos generalizada de que esta é uma área muito sensível, frequentemente sujeita a 

grandes pressões e interesses e bastante exposta, como o evidenciam os inúmeros e 

repetidos relatos na comunicação social 5. 

Porém, dadas as especificidades e contexto do presente trabalho impunha-se que à partida 

fosse feita uma delimitação do seu objecto. Daí que tenha sido feita a opção de 

circunscrever o estudo ao universo primordial dos dirigentes intermédios de 1º e 2º grau, e 

também aos dirigentes de 3º e 4º grau que mais recentemente têm vindo a ganhar terreno 

por força das novas disposições legais, deixando deliberadamente de fora o caso dos 

dirigentes de nível superior (escolha directa, não sujeita a recrutamento).  

                                                           
4 Cfr. Relatório de Diagnóstico elaborado pela Comissão de Revisão do Sistema de Carreiras e Remunerações, 
MFAP, Lisboa, 2006, pag. 8. 
5 Como refere, Ferraz, D. “A selecção de Dirigentes Públicos no contexto da evolução dos Modelos de Estado e 
de Administração”, Lisboa: ISCTE, 2010, pag. 72, “os modelos mais politizados, que privilegiam a legitimidade 
democrática, degeneram, frequentemente, em modelos em que o clientelismo e o favoritismo acabam por se 
afirmar”. 
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Assim, para tentar perceber como são feitas, com que critério(s) e em que contexto são 

realizadas as nomeações de pessoal dirigente na Administração Pública, optou-se por fazer 

um estudo das circunstâncias e elementos relevantes para esse efeito, tendo por base uma 

listagem das publicações das nomeações para cargos dirigentes intermédios, publicados em 

Diário da República, no período compreendido entre 01.06.2009 e 01.06.2010.  

 

CAPÍTULO II – A REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A Reforma da Administração Pública configura uma abordagem integrada, centrada na 

gestão por objectivos, cuja operacionalização assenta em quatro vectores principais: 6 

• No (novo) modelo de organização e gestão de recursos; 

• No sistema de avaliação dos serviços públicos; 

• No sistema de Avaliação e Desempenho de Dirigentes e Funcionários; 

• No Regime de Vinculação, Carreiras e Remunerações. 

Com o novo modelo de organização gestão da Administração Pública visa-se, antes de 

mais, melhorar a qualidade na prestação de serviços públicos e alcançar uma maior 

eficiência e eficácia no uso dos recursos existentes. Trata-se de um modelo que incorpora 

um novo paradigma, cuja análise, pela sua abrangência e complexidade, extravasa em 

muito o âmbito do presente trabalho. Todavia, ainda assim, e para os efeitos que aqui 

importa avaliar, deve salientar-se que o mesmo se encontra alicerçado em directrizes 

norteadoras, (devidamente alinhadas com os vectores supra referidos), entre as quais se 

destacam: 

� A subordinação da reforma ao interesse público e a princípios de igualdade de acesso 

ao exercício de funções públicas e de imparcialidade e transparência da gestão dos 

recursos humanos da Administração Pública, baseada numa concepção coerente e 

harmonizada dos sistemas de avaliação dos serviços, dos dirigentes a todos os níveis e 

dos trabalhadores, prevendo-se a articulação entre si, a responsabilização dos 

dirigentes na sua aplicação e incluindo os resultados da gestão dos recursos humanos 

como uma das componentes relevantes da avaliação do desempenho dos dirigentes. 
                                                           
6 Cfr. Documento/Apresentação “Reformas na Administração Pública * Resultados e Indicadores”, Ministério 
das Finanças e da Administração Pública, Julho de 2008. 
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� Simultaneamente, a reforma promoveu também o aumento das capacidades de gestão 

dos dirigentes, com reforço de mecanismos de responsabilização, da necessidade de 

fundamentação dos actos de gestão e da sua transparência. O que significa que foi 

dado um significativo relevo ao papel insubstituível que os dirigentes têm no êxito das 

mudanças organizacionais, criando condições para que exerçam a sua função, com 

ênfase na avaliação e na responsabilização; 

Daí, que as reformas, em particular as respeitantes ao regime jurídico-funcional dos 

trabalhadores, tenham como um dos seus pilares essenciais e mais relevantes, a atribuição 

de um novo papel, aos dirigentes, (sobretudo aos de nível superior). 

 

CAPÍTULO III – O PAPEL DOS DIRIGENTES 

 

Conforme referido no ponto antecedente, a reforma da Administração Pública, atribuiu aos 

dirigentes um papel importantíssimo e determinante para a mudança do sector. 

 

A atribuição de tão relevante papel baseou-se na firme convicção de que são estes 

intervenientes quem se encontra melhor posicionado e com as condições necessárias para 

promover com sucesso a alteração de mentalidades, culturas, comportamentos e processos que 

permitam operacionalizar as reformas de modernização administrativa. A moderna gestão 

pública terá assim que assentar na capacidade de liderança dos seus dirigentes, na definição 

das responsabilidades e funções de cada nível hierárquico e nos mecanismos de prestação de 

contas e avaliação de resultados. Os dirigentes passam assim a ser, o elemento de ligação 

entre os objectivos estabelecidos e o envolvimento dos serviços, competindo-lhes, em larga 

medida, a coordenação do processo de mudança 7. 

 

Da sua capacidade para motivar, para comunicar e para gerir dependerá, em grande medida, a 

preparação e a capacidade de resposta dos serviços. O desenvolvimento de boas práticas de 

                                                           
7 Cfr. Documento/Apresentação “Os Desafios do Dirigente na “Nova” Administração Pública”, Gonçalo Castilho 
dos Santos (Secretário de Estado da Administração Pública), Ministério das Finanças e da Administração 
Pública, Lisboa,  Novembro, 2008. 
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gestão só pode ser conseguido se for impulsionado, planeado e articulado por cada dirigente, 

o que significa necessariamente o abandono do anterior modelo, incapaz de dar satisfação a 

estas preocupações, baseado em funções dirigentes burocratizadas, esvaziadas de reais 

competências de gestão, cujo sistema convivia mal com a prestação de contas (“accountability”), 

e evidenciava uma incapacidade genética de responder por objectivos. 

 

Com o processo de Reforma da Administração Pública e com a inevitável mudança de 

paradigma que a mesma incorpora, espera-se que os diversos dirigentes, nos diversos níveis 

de actuação, consigam implementaras necessárias regras e objectivos conducentes ao 

envolvimento e cooperação, correspondentes aos mais altos níveis de desempenho por parte 

dos trabalhadores. Como é óbvio, não se espera que as mudanças ocorram de um dia para o 

outro. Até porque o percurso não se encontra liberto de dificuldades que vão desde a quebra 

das barreiras que a todos nos ligam à cultura organizacional que durante muitos anos vigorou, 

até à assimilação dos valores e filosofia inerentes à reforma que, em todas as suas vertentes, 

tem progressivamente vindo a ser implementada.  

 

Aliás, neste ponto acompanhamos David Ferraz quando, na obra anteriormente citada, pag. 

47, refere que “uma Administração Pública politizada, - [como é em larga medida a portuguesa e sem 

prejuízo das suas vertentes que tendem a considerá-la um sistema hibrído] -, preconiza um sistema de 

direcção pública em que os dirigentes públicos são [ainda] seleccionados com base em 

critérios de confiança política ou pessoal”, o que constitui uma dificuldade acrescida a uma 

implementação séria de um novo ou diferente modelo. Assim, para que a referida mudança de 

paradigma possa ocorrer, impõe-se que seja adoptada uma cultura de verdadeira e efectiva 

liderança, que permita com sucesso ultrapassar as crescentes exigências e solicitações que 

actualmente confrontam o serviço público.  

 

Com esse intuito, tem vindo a ser cada vez mais evidenciada a necessidade dos dirigentes 

terem que adquirir e desenvolver competências de liderança que promovam a inovação, a 

criatividade e o empreendedorismo, dimensões funcionais consideradas indispensáveis na 

sociedade do conhecimento em que vivemos. 

 

Para que possam levar a cabo a missão e atribuições que legalmente lhes estão cometidas e 

para que simultaneamente possam ser eficazes na tomada de decisão, é exigido aos dirigentes 

que desenvolvam um conjunto cada vez mais diversificado de competências, designadamente, 
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nas áreas da gestão por objectivos, da compreensão e eficácia organizacional, doo trabalho em 

equipa, da comunicação, da gestão de conflitos ou da negociação, entre outros. 

 

Daí também, que a liderança, tenha sido eleita como objecto de aprendizagem e treino, 

considerados relevantes, na lógica e para efeito de melhoria contínua do desempenho do 

dirigente com os desejados reflexos no conjunto da organização. O que justifica a 

obrigatoriedade de frequência de cursos de direcção e formação específica, criados para dar 

cumprimento a esse desiderato.Todavia, ainda aqui, como já anteriormente havia sido 

referido, impõe-se que seja feita a distinção entre dirigentes de nível superior, - cuja escolha é 

livre e dificilmente sindicável -, e os dirigentes de nível intermédio, directores de serviço e 

chefes de divisão, cuja escolha não sendo idêntica, tende em muitos casos, a aproximar-se 

daquela outra, ainda que de forma enviesada e com recurso a expedientes, também eles de 

difícil sindicância, como se procurará demonstrar. 

 

CAPÍTULO IV - O ESTATUTO DO DIRIGENTE: NOMEAÇÕES DOS ALTOS CARGOS 
DIRIGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A Reforma da Administração Pública elegeu como uma das suas prioridades os seus 

dirigentes, perspectivando-os como “líderes de mudança” nesse específico contexto. No 

sentido mais amplo e abrangente da Reforma, promoveu-se a orientação dos dirigentes para 

resultados, como bem o demonstra a gestão por objectivos, em todas as vertentes em que esta 

se desdobra.  

 

De igual modo, reforçou-se a necessidade da actividade e funções dos dirigentes assentarem 

num perfil e conhecimentos eminentemente técnicos, abrindo-se assim as portas a novas 

valências que os mesmos deverão doravante possuir e de que são exemplos, entre outras, a 

capacidade de gestão, sentido de liderança, autonomia ou inovação. Enquanto líderes da 

mudança que se pretende levar a cabo, compete-lhes a coordenar e dar continuidade ao 

processo de mudança, promovendo a organização sustentada e racional dos serviços e 

respectivos recursos, numa lógica de qualidade, eficácia e eficiência.   

 

Assim, dadas as circunstâncias referidas, impunha-se que o Estatuto do Dirigente, 

consubstanciado na Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro, entretanto alterada pela Lei nº 51/2005, 
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de 30 de Agosto, fosse redefinido em atenção os princípios e filosofia definidos para o pessoal 

dirigente, atribuindo-lhes maior autonomia de gestão e maior responsabilização 8. 

 

Nesses específicos domínios, destacam-se, entre outras, as seguintes medidas: 

 

� A atribuição de novas competências próprias aos dirigentes máximos dos serviços, no 

que se refere à organização interna dos serviços,  

� Atribuindo-lhes igualmente a responsabilidade pela escolha e nomeação dos seus 

colaboradores directos, acentuando a extensão da sua responsabilidade orgânica e 

funcional a todos os serviços e trabalhadores por eles coordenados. 

� Consagrou-se a avaliação como elemento aferidor do funcionamento e qualidade dos 

serviços, passando a responsabilizar-se directamente o dirigente pela implementação e 

aplicação rigorosas da avaliação do desempenho dos trabalhadores dependentes em 

função de objectivos previamente estabelecidos (SIADAP 3).  

� Ao mesmo tempo, impôs-se o seu comprometimento, envolvimento e 

responsabilização pessoais e profissionais com os objectivos do organismo ou serviço 

(SIADAP 1), assegurado não só pelos processos regulares de avaliação do 

desempenho, como pelo estabelecido nas respectivas cartas de missão e consequentes 

implicações na renovação das comissões de serviços (SIADAP 2). 

� O acesso a cargos dirigentes intermédios, passou a exigir formação profissional 

específica, destinada a conferir uma qualificação orientada para a gestão, e 

� A contribuir para a sua responsabilização. 

 

Entretanto, as regras para as nomeações dos altos cargos dirigentes da Administração Pública 

foram objecto das alterações introduzidas pela Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro (LVCR), 

bem como pela Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro (LOE), pela Lei 12-A/2008, de 27.02 e 

pela Lei nº 3-B/2010, de 28.04 (LOE). 

 

Porém, mais que a análise da regulamentação contida em cada um dos diplomas referidos, o 

que agora importa reter, são as mudanças que têm vindo a operar-se no Estatuto dos 

Dirigentes que têm vindo a obedecer às seguintes linhas de orientação: 

                                                           
8 Para uma análise mais sistematizada e desenvolvida da evolução do Estatuto do Pessoal Dirigente, (desde a Lei 
nº 191-F/79, de 26.06, até à actualidade), vide Ferraz, D, “A selecção de Dirigentes Públicos no contexto da 
evolução dos Modelos de Estado e de Administração”, Lisboa: ISCTE, 2010, pags. 56 e 57. 
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� “Redefinição das funções dos dirigentes, tendo o objectivo passado a ser o da gestão 

por objectivos; 

� Consagração legal de reais competências de gestão dos dirigentes dos serviços; 

� Criação de Cursos de Formação específica para dirigentes, como condição 

obrigatória para o exercício do cargo; 

� Eliminação dos concursos burocratizados, promovendo, em alternativa, um processo 

de selecção simples, mas que assegure a isenção e a transparência na escolha; 

� Avaliação do desempenho dos dirigentes em função dos resultados obtidos, disso 

dependendo a renovação das respectivas comissões de serviço; 

� Aproximação do Estatuto dos Dirigentes ao Estatuto do Gestor Público; 

� Estabelecimento de níveis diferenciados entre as várias Direcções-Gerais, em razão 

da sua complexidade e responsabilidade.” 

 

CAPÍTULO V - O PROCESSO DE ESCOLHA DOS DIRIGENTES INTERMÉDIOS 

 

 O contexto da reforma: Maior autonomia de gestão e maior responsabilização. 
 

A aludida reforma, baseando-se em experiências internacionais realizadas na gestão dos 

recursos humanos de diversas Administrações Públicas, apresenta como uma das suas ideias-

chave o princípio de que deve dar -se aos gestores a possibilidade de gerir. 

 

Conforme referido no Relatório elaborado pela Comissão de Revisão do Sistema de Carreiras 

e Remunerações, em Setembro de 2006, “esse princípio manifesta-se nas seguintes linhas de 

força dos projectos reformadores: 

 

� Responsabilização dos gestores dos organismos públicos por resultados contratados, 

em contrapartida de um financiamento global atribuído. 

� Atribuição a esses gestores de largos poderes de decisão sobre os recursos, incluindo 

uma grande flexibilidade de recrutamento, dimensionamento e definição das 

condições de trabalho dos recursos humanos necessários à realização dos objectivos. 

� Nomeação dos dirigentes por períodos definidos, com contratos referenciados a 

objectivos de desempenho. 
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� Simplificação de regras administrativas, como forma de facilitar a liberdade e 

flexibilidade necessária para os gestores se orientarem para os resultados que devem 

obter. 

� Atribuição de incentivos pela realização desses resultados” (s.n.). 

 

 Condicionalismos da escolha 
 

Porém, os desafios colocados aos Dirigentes pela “Nova” Administração Pública, assentes 

numa maior autonomia de gestão e da consequente maior responsabilização que lhes devem 

ser, respectivamente, asseguradas e imputadas, parecem contrastar fortemente com a forma 

como são feitas as escolhas e as nomeações dos altos cargos dirigentes da Administração 

Pública. 

 

E, se relativamente aos Dirigentes de Nível Superior, (Director-Geral e Subdirector-Geral ou 

equiparados), os critérios a seguir são os da confiança e da livre escolha, já no que respeita 

aos Dirigentes Intermédios, a legislação aplicável impõe um procedimento concursal. em que 

supostamente, deveria ser efectuada uma criteriosa selecção que permitisse a escolha dos mais 

aptos, habilitados e competentes. Tudo isto, desde logo, para protecção e salvaguarda do 

principal fim que a toda a Administração Pública cumpre prosseguir: o Interesse Público. 

 

No entanto, o senso comum, parece indiciar uma realidade bem diferente. De facto, não raras 

vezes vêm a público notícias que dão conta de situações que constituem uma verdadeira 

perversão e atropelo da legislação aplicável. Assim, são relativamente frequentes, as 

nomeações baseadas na existência de uma relação de confiança política ou pessoal entre quem 

escolhe e quem é escolhido. Para este tipo de situações contribuem seguramente, quer a 

elevada, (porventura desmesurada) discricionariedade da decisão de escolha, quer a 

simplificação do processo de selecção dos dirigentes intermédios a que se associam a quase 

ausência de contraditório assegurado aos candidatos ao concurso, bem como a inexistência de 

uma fiscalização célere e rigorosa que pronta e eficazmente puna os infractores. 

 

Uma Administração Pública com as características anteriormente enunciadas, favorece a 

existência de sistemas de Patronage e de spoil system, que habitualmente constituem 

verdadeiros protectorados de clientelas e interesses. No entanto, o fenómeno mais evidente 

entre nós, é o da partidarização, em que nos altos cargos públicos, (todos eles), é bem visível a 
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interferência partidária. Este fenómeno, tem contribuído de forma muito acentuada para o 

descrédito e destruição, quer da própria Administração Pública, quer de todos quantos nela 

trabalham de forma séria e empenhada. 

 

No mesmo sentido apontam aliás, as políticas do governo implementadas, independentemente 

do seu mérito e a tomada de decisões políticas que têm como reverso da medalha a 

necessidade de existirem dirigentes “seguidores” e “acríticos”, estrategicamente posicionados 

que as apliquem sem qualquer hesitação ou contestação. As situações referidas, em particular 

as últimas, fazem um apelo insistente e excessivo à ideia de flexibilidade e liber(ali)dade ao 

ponto de as fazerem incidir de igual modo no processo de escolha (nomeação) e de cessação 

de funções do dirigente em causa. 

  

 Problemas de que enferma o processo de escolha de Dirigentes Intermédios. 
 

Um processo de escolha de dirigentes que enferme dos condicionalismos anteriores não pode 

deixar de denotar um conjunto de problemas facilmente constatáveis, até mesmo de forma 

empírica: 

� Problemas de legitimidade democrática, conferida pelo cidadão ao político eleito 

que convalidam toda a actuação, (até mesmo a errada), deste último. 

� Problemas de legitimidade técnica, na medida em que o modelo de alta direcção e a 

escolha dos dirigentes que lhe está subjacente não assenta exclusivamente na 

neutralidade, independência e conhecimentos técnicos do escolhido.  

 

Deste conflito de posições que em exclusivo e no seu estado puro, não existem per 

se, emergem os naturais problemas de legitimidade da escolha do perfil desejado: 

Escolha técnica ou Escolha de detentores de conhecimentos especializados.  

Neste aspecto, a doutrina, enquanto fiel da balança desta difícil disputa, aponta no 

sentido do maior equilíbrio possível entre ambas as dimensões que o legislador e a 

realidade prática deverão ter em atenção. 
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 Selecção dos cargos de Direcção Intermédia. 
 

O procedimento concursal, conforme disposto no artº 21º, nº 1 da Lei nº 51/2010, de 30 de 

Agosto, e, com as alterações introduzidas pela Leis nºs 64-A/2008, de 31 de Dezembro e 3-

B/2010, de 28 de Abril (LOE), é publicitado na bolsa de emprego público (BEP) durante 10 

dias, com a indicação: 

• dos requisitos formais de provimento,  

• do perfil exigido,  

• da composição do júri  

• e dos métodos de selecção, que incluem, necessariamente, a realização de uma fase 

final de entrevistas públicas.  

 

O aviso de publicitação do concurso na BEP é precedido “de aviso a publicar em órgão de 

imprensa de expansão nacional e na 2.ª série do Diário da República, em local especialmente 

dedicado a concursos para cargos dirigentes, com a indicação do cargo a prover e do dia 

daquela publicitação” (cfr. nº 2, artº 21º). 

 

Por sua vez, o júri do concurso é constituído: 

 

a) Pelo titular do cargo de direcção superior do 1.º grau do serviço ou organismo em cujo 

quadro se encontre o cargo a prover ou por quem ele designe, que preside;  

 

b) Por dirigente de nível e grau igual ou superior ao do cargo a prover em exercício de 

funções em diferente serviço ou organismo, designado pelo respectivo dirigente máximo;  

c) Por indivíduo de reconhecida competência na área funcional respectiva, designado por 

estabelecimento de ensino de nível superior ou por associação pública representativa de 

profissão correspondente.  

 

 Provimento dos cargos de Direcção Intermédia. 
 

O júri, findo o procedimento concursal, e em conformidade com o disposto no artº 21º, nº 6 da 

legislação anteriormente referida, elabora a proposta de nomeação, com a indicação das 

razões por que a escolha recaiu no candidato proposto, abstendo-se de ordenar os restantes 
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candidatos, podendo se esse for o caso, nos termos do nº 7, “considerar que nenhum dos 

candidatos reúne condições para ser nomeado”.  

 

Os titulares dos cargos de direcção intermédia, de acordo com o nº 9 do artigo 21º, são 

providos por despacho do dirigente máximo do serviço ou organismo, em comissão de 

serviço, (dita ordinária 9 10) pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo.  

 

O provimento nos cargos de direcção intermédia produz efeitos à data do despacho de 

nomeação, salvo se outra data for expressamente fixada (cfr. artigo 21º, nº 9), devendo o despacho 

de nomeação, depois de devidamente fundamentado, ser publicado no Diário da República 

juntamente com uma nota relativa ao currículo académico e profissional do nomeado, (cfr. 

artigo 21º, nº 10).  

 

Uma das especificidades do concurso reside no facto do procedimento concursal ser urgente e 

de interesse público, não havendo lugar a audiência de interessados, o que significa que uma 

vez tomada a decisão, esta é praticamente inatacável, pelos contra interessados. Nestas 

circunstâncias, não sendo o processo de recrutamento objecto de qualquer acompanhamento 

ou fiscalização respeitantes à legalidade da sua tramitação, presta-se a que com a 

complacência do legislador sejam efectuadas escolhas nos termos e com os condicionalismos 

supra referidos na alínea c). 

 

De igual modo, conforme disposto no artº 21º, nº 13, também não há efeito suspensivo do 

recurso administrativo que possa eventualmente vir a ser interposto do despacho de nomeação 

ou de qualquer outro acto praticado no decurso do procedimento, que pretendendo 

salvaguardar o Interesse Público primordial da contratação, acaba muitas vezes, (no caso dos 

concursos em que efectivamente não se promoveu uma efectiva escolha do melhor candidato), 

por constituir um prémio para os infractores. 

 

 
                                                           
9  Por oposição à comissão de serviço extraordinária, que ocorre quando: 

• Se trate da frequência de estágio de ingresso numa carreira por candidato nomeado definitivamente em 
lugar de outra carreira; 
• Se pretenda nomear pessoal com a qualidade de funcionário definitivo para serviços em regime de 
instalação; 
• Se trate de pessoal médico em regime de internato, de enfermagem, docente e de investigação, nos 
termos e condições dos respectivos estatutos, com a qualidade de funcionário definitivo. 

10 E também à nomeação em regime de substituição, que ocorre em cargos dirigentes ou de chefia. 
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 Questões suscitadas pelo processo de recrutamento dos dirigentes  
 

Tal como temos vindo a tentar demonstrar, as regras para as nomeações dos altos cargos 

dirigentes da Administração Pública, têm vindo a ser objecto de alterações, muitas delas 

motivadas pela reforma da Administração Pública e pela forma como esta perspectiva o papel 

de liderança do processo de mudança àqueles confiado. 

 

No entanto, a dúvida inicialmente formulada, persiste. Como são nomeados os dirigentes 

intermédios? E com ela, persistem igualmente uma multiplicidade de muitas outras questões, 

em que aquele problema maior pode, para efeitos de análise decompor-se. Entre as muitas e 

pertinentes questões que a temática suscita, longe de chegar à exaustão, ocorre-nos perguntar: 

 

� O processo de recrutamento e selecção de dirigentes intermédios, permite 

efectivamente seleccionar os mais habilitados e com mais competências e que melhor 

satisfazem o Interesse Público?  

� O processo de recrutamento e selecção de dirigentes intermédios, tal como tem vindo a 

ser aplicado, corresponde efectivamente ao espírito e letra da lei e satisfaz os 

interesses do país?  

� Ou pelo contrário, o processo de recrutamento e selecção de dirigentes intermédios 

contém fragilidades que de forma oportunista e mais ou menos sistemática, têm vindo 

a ser aproveitados por clientelas e interesses instalados?  

 

No sentido de procurar respostas para estas e outras questões relacionadas com a temática em 

apreço, foi realizado um estudo prático através do qual se procedeu à análise de um conjunto 

significativo de nomeações de dirigentes intermédios que passamos de imediato a descrever. 

 

CAPÍTULO VI – CASE STUDY 

 

Com o intuito de poder alicerçar em bases seguras todo o trabalho desenvolvido, foi elaborado 

um estudo, considerado significativo, (em termos de universo e significado) das nomeações 

de cargos dirigentes publicadas em Diário da República no período de cerca de um ano. O 

estudo exaustivo de todas essas nomeações propiciou uma experiência profunda e 

diversificada, que permitiu perceber muitos dos aspectos práticos bem como muitas das 
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nuances relacionadas com a escolha dos dirigentes, em áreas tão diversificadas como sejam, 

as práticas e estratégias seguidas com vista à escolha do nomeado, os critérios de 

transparência e divulgação de informação ou a accountability, entre outros aspectos. 

 

Todavia, esse não foi um percurso livre de dificuldades ou entraves que a cada passo foram 

sendo encontradas, como pode depreender-se da estratégia seguida e dos testemunhos que 

comprovam essa realidade que sumariamente se enunciam. 

 

 Enquadramento 
 

A escolha do objecto do presente estudo e discussão dos diversos aspectos atinentes à 

selecção e provimento dos dirigentes intermédios na Administração Pública, foi no capítulo 

anterior exaustivamente explanada, pelo que nos abstemos de enveredar por uma espúria 

duplicação de fundamentação, de que resultaria óbvio prejuízo para o esforço de sintetização 

imposto. A formulação de algumas hipóteses iniciais de abordagem da temática, associada a 

uma realidade fortemente mediatizada e negativamente conotada na sociedade, bem como o 

desafio do tema, constituíram a motivação e simultaneamente o referencial que nortearam a 

presente metodologia. 

 

 Metodologia 
 

- Delimitação do período temporal do estudo 
 

� Como primeira preocupação metodológica, pretendeu-se que a amostra fosse 

significativa e representativa do universo dos nomeados, pelo que se optou por fixar 

um período de um ano. Fixou-se então aleatoriamente o período de 1/6/2009 a 

1/6/2010, considerando-se ser este um lapso de tempo relativamente próximo da data 

em que teve início o 3º módulo do CADAP. 

� Um outro facto, considerado relevante, resultou do facto de nesse período, ter ocorrido 

um processo eleitoral (Setembro de 2009) que culminou com a tomada de posse do 

XVIII governo constitucional em 26/10/2010. 

� O período analisado não teve a preocupação de abranger especificamente mudanças de 

governos constitucionais, com base partidária diversa. Embora um estudo comparativo 
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dessa natureza, entre diferentes governos bem como a análise do eventual impacto nas 

nomeações dos dirigentes, pudesse constituir um estudo de indiscutível mérito e 

interesse, que no entanto, ultrapassaria em muito o objecto atribuído ao Diploma de 

Especialização em Administração Pública, no tempo definido para elaboração do 

presente estudo. 

 

- Definição do universo de estudo 
 

Desde o início, foi claramente assumida a opção de fazer incidir o estudo sobre a 

Administração Central do Estado, Directa e Indirecta, excluindo do âmbito deste estudo a 

Administração Local e Regional. 

 

� Fundamentaram esta opção a consideração dos seguintes aspectos: O universo de 

todos os nomeados da administração regional e local aumentaria substancialmente o 

número de casos em análise, inviabilizando a recolha de elementos em tempo útil.  

� Por outro lado, reconheceu-se que apesar de estas nomeações serem efectuadas com 

base nos mesmos normativos legais da restante administração pública, parecem 

obedecer a lógicas de proximidade, onde se tornam mais evidentes as nomeações de 

forte pendor político o que poderia contaminar negativamente o restante universo da 

análise. 

 

 - Elaboração de grelha para análise 
 

Em termos globais, o processo de elaboração da grelha, foi moroso e apresentou algumas 

dificuldades, resultantes da opção de criar um instrumento de maior funcionalidade e 

flexibilidade: 

 

� Em formato digital, em que cada elemento do grupo pudesse “carregar” os elementos 

respeitantes às nomeações que lhe haviam sido distribuídas. 

 

� Que esse acto se revestisse da maior simplicidade, sendo colocadas na grelha as 

diferentes possibilidades de resposta, de modo a permitir seleccionar apenas uma das 

várias hipóteses possíveis. O início do preenchimento de imediato evidenciou algumas 

dificuldades, que mais adiante serão abordadas. 



 
23 

� Clareza e rigor dos dados - Existiu a preocupação de definir previamente os 

descritores de algumas actividades, bem como clarificar o significado de alguns 

conceitos e definir algumas regras relativamente à análise das sínteses curriculares, de 

modo a evitar diferentes interpretações dos dados, de que pudesse resultar prejuízo 

para o estudo, ao nível da uniformidade de procedimentos e/ou das conclusões. 

Também aqui existiram algumas dificuldades que adiante se explanarão. 

 

� Coordenação do Trabalho - Definiu-se que um elemento do grupo ficaria responsável 

pela recepção de todos os contributos individuais, acrescentando-os à grelha que no 

final de cada dia seria reenviada, devidamente actualizada. Este modus operandi 

permitiu um acompanhamento diário dos trabalhos por todos os elementos do grupo, 

resolvendo de forma célere algumas dificuldades que surgiram. 

 

- Obtenção da base de dados 
 

A base sobre a qual se trabalhou foi obtida com recurso a pesquisa boleana do Diário da 

República Electrónico. 

 

� Introduzido o período seleccionado, pesquisou-se através da introdução do texto 

“cargo de direcção intermédia”, sendo ordenada a pesquisa por ordem cronológica. 

� Obtiveram-se 1247 resultados para esta pesquisa 

� Como se mencionou no ponto 2, depois de excluída a Administração Regional e 

Local, procedeu-se à selecção dos restantes nomeados, tendo sido apurado um número 

final de 441 nomeações seleccionadas, no período em apreço. 

 

- Preenchimento da grelha 
 

Procedeu-se à distribuição equitativa das listagens dos nomeados por todos os elementos do 

grupo. Cada elemento “carregou” na grelha previamente elaborada, os dados relativos a cada 

um dos nomeados. 

 

� Conforme referido anteriormente, cada elemento do grupo foi enviando no final do 

dia, - de acordo com uma calendarização predefinida -, os dados que preenchera para o 
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elemento a quem fora atribuída a função de coordenação dos dados, a quem competia 

a estabilização, correcção da grelha e o seu posterior reenvio. 

� A análise dos elementos da síntese curricular e o preenchimento da grelha, 

apresentaram algumas dificuldades de que se dará conta mais adiaante.  

 

� Dir-se-á apenas que a tarefa se revelou especialmente complexa, particularmente 

morosa e bastante dificultada pelo facto das sínteses publicadas em DR serem bastante 

díspares, muitas delas à margem dos critérios legais que deveriam presidir à sua 

elaboração. 

 

- Tratamento da informação obtida 
 

Concluído o preenchimento da grelha e tendo em vista a definição do perfil dos nomeados, 

procuraram-se obter as diversas correlações possíveis, designadamente:  

i. Nomeações por Ministério 

ii. Nomeações de Dirigentes Intermédios por Grau de Formação 

iii. Forma de provimento no cargo 

iv. Nomeação de dirigentes titulares de cursos ministrados pelo INA 

v. Experiência na área 

vi. Área Genérica de Formação  

vii. Distribuição dos nomeados em cada Ministério, por organismo 

viii. Nomeações por Ministério e Sexo 

ix. Publicação da sinopse curricular 

x. Grau de dirigente nomeado por Ministério 

xi. Média de idades do dirigente por Ministério 

xii. Relação entre a área de formação genérica do dirigente e a sua experiência na área 

xiii. Distribuição geográfica das nomeações 

xiv. Exercício anterior de cargos dirigentes 

 

- Dificuldades e constrangimentos encontrados 
 

Algumas das dificuldades encontradas deveram-se à: 
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� Definição do âmbito do estudo, em particular no que respeitou à delimitação do 

universo, que se revelou especialmente difícil dada a dificuldade em estabilizar a 

amostra.  

� Pesquisa boleana no DRE, (Directamente relacionado com a alínea anterior). O facto 

de muitas publicações não obedecerem a um formato minimamente padronizado, 

dificultou bastante a obtenção do universo de estudo. A simples alteração do descritor 

da pesquisa, conduzia a resultados completamente díspares: Ex: dirigente intermédio 

ou cargo de direcção intermédia. Definiu-se como critério para esta pesquisa a 

introdução do texto “Cargo de Direcção Intermédia”. Os resultados obtidos, 

independentemente de constituírem ou não a totalidade das nomeações para este 

período, constituiriam o universo estabilizado do estudo. 

� A ausência de publicações da síntese curricular e académica, em clara violação da sua 

obrigatoriedade legal  

� Publicações incompletas da síntese curricular. A consulta da síntese, nos casos em que 

ela era efectivamente publicada, também se tornava morosa pela ausência de um 

modelo uniforme para este efeito. Constatou-se que cada Organismo ou Serviço, cada 

Ministério elabora o “seu modelo” de nota a publicar em DR, omitindo em alguns 

casos informação que se tornaria relevante para o presente objecto de estudo, para 

além do óbvio contributo que daí resultaria ao nível da transparência dos 

procedimentos. Assim, deparamo-nos com uma elevada percentagem de publicações 

que omitem, por exemplo a data de nascimento do nomeado, impossibilitando o 

estabelecimento deste dado como factor a considerar bem como inúmeros dados 

relevantes do percurso académico ou profissional dos nomeados. 

� Apesar das preocupações de simplificação do registo, (seleccionando apenas uma das 

várias opções disponíveis), rapidamente se tornou perceptível a impossibilidade 

material de se elaborarem todas as possibilidades no campo dos serviços, atendendo ao 

elevadíssimo número de serviços encontrados, ou à enorme diversidade de áreas 

funcionais do novo cargo ou de formação, que albergavam igualmente um infindável 

conjunto de possibilidades.  

� Assim, à medida que se foram inserindo novos elementos, foi-se tornando necessário 

criar essa possibilidade na matriz da grelha.  

� A consulta e preenchimento da grelha, revestiu-se de uma morosidade inesperada pois, 

para além do tempo da abertura do link relativo a cada uma das publicações e a 

colagem como hiperligação para comprovativo posterior e validação dos dados 
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obtidos, tornava-se necessário consultar atentamente a publicação da síntese curricular 

e académica. 

� O tempo médio de registo dos elementos referentes a cada candidato foi de 10 

minutos. Multiplicando esse tempo médio pelos 441 dirigentes, o tempo dispendido 

exclusivamente com o registo foi de cerca de 100 horas, distribuídas por todos os 

elementos do grupo de trabalho. 

� Clarificação dos conceitos – outra das dificuldades sentidas. Quando se definiu como 

experiência do nomeado o conhecimento da área funcional, não se criaram outros 

campos da grelha que permitissem uma maior percepção deste item: Desempenho de 

funções no próprio serviço, no Ministério? Ou desempenho de funções idênticas em 

diferentes Ministérios /Serviços?  

� Assumimos que o facto, por exemplo, de um licenciado em história ou arqueologia, 

que sempre desempenhou as funções de Técnico Superior num determinado Museu, 

ou Ministério da Cultura, teria experiência do serviço, ainda que se encontrasse 

nomeado para director de um outro qualquer Museu ou Unidade orgânica do mesmo 

Ministério. 

� Também ao nível do exercício anterior de funções dirigentes, se constatou que a 

grelha deveria ter sido dotada de outros campos, nomeadamente, como o tempo de 

exercício dessas funções; se foram desempenhadas em regime de substituição no 

mesmo serviço para o qual o candidato se encontra actualmente nomeado, etc. 

Pesquisa da área geográfica do serviço de provimento do dirigente. Na maior parte das 

sinopses biográficas publicadas esse dado não figurava, sendo necessário completá-lo 

posteriormente, com recurso a pesquisa de endereços e contactos. 

� Análise dos elementos obtidos. Não sendo este um processo linear de obtenção de 

resultados com recurso a algoritmo, tornou-se necessário, entre outros aspectos, 

comparar e relacionar algumas variáveis e efectuar o cruzamento de informações, 

como forma de optimizar as informações obtidas de modo a efectuar uma análise mais 

profunda e rigorosa desta matéria. 

� Inexistência de fontes de informação alternativas que pudessem contribuir para uma 

análise directa ou comparativa dos elementos de estudo da amostra, para além do DR.  

� Reduzida bibliografia disponível específica sobre esta matéria aplicada à 

Administração pública Portuguesa.  
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 Análise descritiva de Resultados 
 

Após o preenchimento da grelha com os dados relativos aos 441 nomeados no período em 

estudo, torna-se agora necessário proceder a uma análise agrupada e sistematizada destes 

elementos, antes de uma apreciação mais abrangente do conjunto de toda a informação 

recolhida 

� Nomeações por Ministério 
 

  

Gráfico 1- Nomeações por Ministério 

O Ministério com maior número de nomeações no período analisado, foi o MCTES (118), 

seguido, a uma relativa distância pelo MTSS, (56), e pelo ADRP, (49). Por sua vez, os 

Ministérios com a mais baixa percentagem de nomeados foram o MNE, (1) e ME, (7). Os 

dados evidenciados neste Quadro, têm a virtude de permitir apurar a percentagem média de 

nomeações no conjunto dos Ministérios e respectivos Organismos e/ou Serviços no período 

em apreço. Permitem igualmente, a aferição desses dados para efeitos de estabelecimento de 

média padrão, para diversos efeitos, nomeadamente comparativos e de detecção de 

variabilidades. 

 

Mas, permitem igualmente detectar alterações estruturais ou organizacionais, nomeadamente 

resultantes de reformas orgânicas ou institucionais em sectores ou segmentos da AP. Esse 

mesmo, terá sido o caso do MCTES, um dos Ministérios de menor dimensão, mas que ainda 

assim, não o impediu de ter sido no período em análise, aquele que maior número de 
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nomeações promoveu. Tal facto, se apuradas as causas que lhe estão na origem, permitem 

concluir que este enorme movimento de nomeações coincidiu com a implementação prática 

do RJIES (Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior), aprovado pela Lei nº 

62/2007, de 10 de Setembro, que alterou toda o modelo organizacional do Ensino Superior e 

respectivas instituições que o integram. Daí que o “boom” de nomeações, tenha culminado 

nesse período, com a nomeação dos novos dirigentes, para a nova organização institucional os 

também novos serviços dela resultantes a que aquela reforma deu origem. O que constitui 

uma mais-valia significativa desde de tipo de análises se efectuada com o devido cuidado e 

rigor. 

 

� Grau de Formação Académica do Dirigente 
 

 

Gráfico 2 - Nomeações de Dirigentes Intermédios por Grau de Formação 

 

A esmagadora maioria dos nomeados (362) está habilitada com o grau de licenciatura, 

condição, em regra, considerada indispensável ao exercício de funções dirigentes, apesar de a 

lei prever casos de excepção a esse princípio. Apenas 42 nomeados possuem habilitações 

académicas pós licenciatura – 36 mestrados e 6 doutoramentos. Existem contudo alguns casos 

(4) habilitados com grau de bacharelato e outras habilitações, como é o caso de cursos 

técnico-profissionais. Das sinopses publicadas em DR (328)( Ver quadro 9), constatamos que 

28 omitem o grau académico dos nomeados, expresso em “ desconhecidos”. 
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� Forma de provimento no cargo 
 

 

Gráfico 3 - Forma de Provimento no Cargo 

Verifica-se que a forma de provimento para os cargos dirigentes intermédios mais utilizada é 

em regime de substituição (203), seguida pela nomeação, após concurso (182). 

Comparativamente, as nomeações directas, bem como as renovações de comissão, apresentam 

valores bem mais modestos com 29 e 27 situações, respectivamente. A análise das sinopses 

publicadas demonstrou que um grande número dos dirigentes nomeados através de concurso, 

já se encontrava à data, a exercer as mesmas funções em regime de substituição. 

 

� Nomeação de dirigentes titulares de cursos ministrados pelo INA 
 

 

Gráfico 4- Nomeação de Dirigentes Titulares de Cursos Ministrados pelo INA 
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Apesar de a Lei nº 2/2004 de 15 de Janeiro, com a redacção que lhe é dada pela Lei nº 

51/2005 de 30 de Agosto, nos artºs 11º e 12º exigir como condição para o exercício de 

funções dirigentes que os candidatos possuam formação específica, com aproveitamento, o 

facto é que num universo de 441 nomeados, apenas um número muito reduzido de 66 

nomeados preenchem este requisito (14%).  

 

� Experiência na área 
 

  

Gráfico 5- Experiência na Área 

 

De acordo com os resultados apurados, 251 dos nomeados evidenciam experiência na área, 

sendo que, ou desempenharam funções idênticas aquelas para que foram nomeados noutro 

serviço/unidade orgânica; ou à data da nomeação já se encontravam a desempenhar essas 

funções, no próprio serviço para que foram nomeados, em regime de substituição, conforme 

se inferiu da análise do gráfico 3.  

 

Salienta-se aqui, uma vez mais, a elevada percentagem de ausência de publicação de sinopses, 

o que dificulta o estudo relativamente a esta matéria, dado tratar-se de um elemento 

importante para verificação da competência e aptidão do candidato a que se refere a lei. 
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� Área Genérica de Formação 
 

  

Gráfico 6 - Área Genérica de Formação 

 

A área de formação dos nomeados, (nos casos em que a respectiva síntese curricular e 

académica foi publicada em DR), revela uma especial incidência nas áreas do Direito (62), 

Engenharias (38) e Gestão (35). Existem no entanto casos em que tendo sido publicada a 

síntese curricular, a informação referente à área de formação não foi fornecida. Estas últimas 

situações, em que a formação é desconhecida, representam um universo considerável (112), 

que impossibilita uma análise mais profunda desta vertente. 

 

� Distribuição dos nomeados em cada Ministério por Organismo   
 

Com a elaboração do quadro 1, procurou demonstrar-se a distribuição dos nomeados para 

cada Ministério, com indicação, dento destes, dos serviços ou organismos para que foi feito o 

maior número de nomeações. Por razões de economia do estudo e pela menor importância 

deste critério, optou-se por não efectuar uma análise profunda deste item. Ainda assim, e sem 

prejuízo de no gráfico 1 se ter analisado esta distribuição por Ministério, salientam-se os 

aspectos mais relevantes dessa distribuição, por organismo: 

 

Assim: 
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� No MCTES, dos 118 nomeados, o nº mais significativo de nomeados distribui-se pelos 

seguintes unidades orgânicas: Instituto Superior Técnico (27), Universidade de Lisboa 

– Reitoria (11) e Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados, Universidade 

Técnica de Lisboa e Universidade Aberta ( 9 cada). 

� No MTSS, dos 56 nomeados, 35 ficaram afectos ao Instituto de Emprego e Formação 

Profissional. 

� No MADRP, dos 49 nomeados, 24 ficaram afectos à Direcção Geral da Agricultura e 

Direcção Geral da Veterinária (19) 

� No MEID, dos 37 nomeados, o organismo que captou maior nº de dirigentes foi a 

Direcção Geral das Actividades Económicas (12). 

� Os MDN, de um total de 29 nomeados, 15 ficaram afectos à Direcção Geral do 

Armamento e Infra-Estruturas  

� O MFAP, igualmente com um total de 29 nomeados, afectou 9 à Direcção Geral do 

Orçamento  

� A Presidência do Conselho de Ministros, com 22 nomeados, afectou 12 ao Instituto do 

Desporto de Portugal  

 

� Nomeações por Ministério e Sexo 
 

 

Quadro 1 – Nomeações por Ministério e Sexo 

 

A análise dos dados, patenteada no respectivo quadro demonstrativo, permite concluir que 

existe uma especial incidência de nomeados pertencentes ao sexo feminino (255), que aliás é 

transversal aos diferentes Ministérios. Apenas na Presidência do Conselho de Ministros e no 

MDN, esta tendência é invertida, com predominância do género masculino.  
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� Publicação de Sinopse Curricular e Académica 
 

 

Gráfico 7- Publicação da Sinopse Curricular e Académica 

 

Apesar da publicação da sinopse curricular e académica em DR constituir um requisito legal, 

da nomeação de dirigentes, no período em análise não foi cumprido este requisito para 26% 

dos nomeados. Situação tanto mais grave, quanto resulta da lei que a publicação oficial é, não 

apenas constitutiva de direitos, como também, condição de eficácia do acto. Ou seja, da 

própria nomeação. Os casos mais flagrantes foram detectados no MCTES, que não publicitou 

a síntese de cerca de metade dos seus nomeados. No extremo oposto, apenas o MC, MNE e 

MOPTC publicaram a sinopse de todos os seus nomeados 

 

� Grau de dirigente nomeado por Ministério 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Grau de Dirigente Nomeado por Ministério 
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No que respeita ao provimento dos cargos de chefia, constatamos que a maior percentagem 

dos nomeados (61%), foram providos no cargo de dirigente intermédio de 2º grau (Chefe de 

Divisão), tendo sido providos como dirigentes de 1º grau, (Director de Serviços) 163 

dirigentes, (37%). Como resultado das ainda recentes alterações legislativas que criaram os 

cargos de direcção de 3º e 4º grau, verifica-se ser esta uma realidade porventura em 

crescimento, relativamente à qual, apenas foram detectadas 9 nomeações de dirigentes de 3º 

grau, (2%).  

 

� Média de idades do dirigente por Ministério 
 

 

Gráfico 9 -  Média de Idades do Dirigente por Ministério 

 

O perfil etário dos dirigentes nomeados é de 46 anos, não variando significativamente entre os 

diferentes Ministérios.  

 

No contexto do estudo não pode no entanto olvidar-se a percentagem muito significativa de 

casos em que não foi publicada a sinopse curricular em DR, pelo que a média apurada, dadas 

as circunstâncias, se reporta naturalmente apenas aos casos em que essa referência foi feita. 

Salienta-se que a média inferior de idade dos dirigentes nomeados, se encontra nos MC, 

MCTE e Saúde.  
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� Relação entre a área de formação genérica do dirigente e a sua experiência na área 
 

 

Gráfico 10 -  Relação entre Formação Genérica e Experiência na àrea 

 

Da análise deste parâmetro conclui-se que em 56% das nomeações casos existe uma relação 

entre a formação académica e/ou profissional do dirigente e a sua experiência na área do 

cargo a desempenhar. No entanto não deixa de ser merecedor de especial atenção o facto de 

cerca de 17% dos nomeados, apresentar uma formação académica e/ou profissional 

substancialmente diferente daquela cujas funções que irão exercer. Apesar de se reconhecer, 

que as competências assumem hoje um maior relevo para o exercício de funções dirigentes, - 

[não sendo, em regra, o requisito do nível ou grau de formação e/ou experiência profissional considerado 

(objectivamente) um requisito determinante para a escolha do dirigente] -, este elemento deve no entanto 

ser equacionado no âmbito do presente trabalho. 

 

Uma vez assumida esta ideia, tornava-se necessário então esclarecer, se existem formações 

especificamente adequadas para o exercício de determinados cargos ou, num segundo nível de 

análise, determinar previamente quais as formações que, (ainda que não específicas), 

pudessem ser, no âmbito do presente estudo, consideradas como adequadas para esse efeito. 

Como é fácil antever, ás inúmeras questões que de imediato se colocaram, foram de imediato 

secundadas por um não menor universo de possibilidades de resposta. Se, por um lado, não 

existiam dúvidas sobre o facto, de por exemplo, se é facilmente compreensível e aceitável a 

formação académica e profissional na área do Direito como facilitadora e adequada para o 

exercício de cargos dirigentes na área dos recursos humanos ou de contencioso, será que 
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deveria a formação em gestão ou economia, ser considerada menos adequada para essas 

mesmas funções? 

 

Por outro lado, seria a formação em direito adequada para o exercício de cargo dirigente, com 

na área da gestão de recursos económicos? E, um licenciado em Psicologia, estaria à partida 

habilitado para dirigir um sector de aprovisionamento e manutenção? 

 

Se à partida, ainda que empiricamente, se afigurava não ser problemático estabelecer uma 

relação simples e directa entre a maior ou menor adequação da formação, (sobretudo 

académica), dos nomeados para o exercício dos respectivos cargos para que poderiam ser 

nomeados, cedo se constatou não ser fácil estabelecer essa relação.  

 

Os dados que se apresentam, correspondem assim a uma análise que resultou do cruzamento 

de vários factores: 

 

• Valorização de um quadro mínimo de competência correspondente (exclusivamente) à 

formação académica. 

 

• Percurso e experiência profissional de cada um dos nomeados. 

 

• Aquisição de competências específicas complementares (acções de formação, cursos, 

pós graduações, etc.) 

 

Efectuada a análise casuística, elaborou-se um quadro onde se explanavam as situações 

duvidosas, ou de incongruência, ainda que apenas aparentes (Ex: Licenciado em Teologia a 

dirigir departamento de informática; Licenciado em Agronomia a dirigir área de Recursos 

Humanos, etc.).  

 

Só posteriormente foram analisados os perfis e decidido se deveria considerar-se a formação e 

percurso como adequados ao exercício do cargo. 
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� Exercício anterior de cargo dirigente 
 

 
Gráfico 11 - Exercício Anterior de Cargo Dirigente 

 

Dos nomeados neste período, constatou-se que 40% dos nomeados já haviam desempenhado 

funções dirigentes. Em contrapartida, apenas 34.5 % foram nomeados dirigentes pela primeira 

vez. De salientar que um significativo número significativo de nomeados já se encontrava a 

desempenhar as mesmas funções, em regime de substituição, situação a que dedicaremos 

especial atenção na análise e conclusões finais. De referir que também aqui, a elevada 

percentagem de situações desconhecidas, refere-se aos candidatos em que não foi feita a 

publicação de nota curricular e académica. Tal lacuna, reitera-se uma vez mais, limita o rigor 

com que este item deveria ser abordado, por constituir elemento importante para apreciação 

das competências do dirigente. 

 

� Localização das Nomeações por Distrito  
 

 
Gráfico 12 - Distribuição Geográfica dos Nomeados 
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A distribuição geográfica das nomeações tende a replicar o mapa administrativo do país. 

Contudo os despachos de nomeação frequentemente omitem a localidade onde o dirigente irá 

desempenhar as funções, o que exigiu um esforço acrescido no sentido de pesquisar e apurar 

efectivamente esses dados. Nesse sentido, quando um dado organismo recruta um dirigente, e 

no despacho de nomeação não especifica o local ou a unidade orgânica a que este ficará 

afecto, optou-se por considerar a localidade onde se encontra sediado esse mesmo organismo 

principal. A título de exemplo: um dirigente recrutado pela DGSP, no Ministério da Justiça, 

não terá de necessariamente ficar afecto a Lisboa aos serviços centrais, mas poderá ser 

colocado em qualquer um dos 52 estabelecimentos prisionais distribuídos pelo país.  

 

Calcula-se que a margem de erro resultante de tal facto, possa situar-se entre os 10 e os 15%. 

Uma vez mais, a deficiente publicação do despacho de nomeação, contribui para que este tipo 

de elementos não pudesse ser público e alvo da devida apreciação. 

 

De qualquer forma, a distribuição dos candidatos apresenta uma assimetria bastante vincada, 

de acordo com o mapa administrativo do país. 

 

VII. CONCLUSÕES 

 

Na sequência do trabalho realizado, é agora chegado o momento de formular as principais 

conclusões a que se chegou. Reitera-se uma vez mais que o objecto de estudo dedicou 

especial atenção à Reforma da Administração Pública em curso, bem como ao (novo) papel 

que nesse contexto é atribuído aos dirigentes na sua promoção e consolidação. Por outro lado, 

procurou-se perceber se a nomeação dos dirigentes, tal como tem vindo a ser efectuada na 

prática, corresponde àqueles desideratos ou se pelo contrário a prática infirma ou desvirtua os 

objectivos da Reforma. A questão afigura-se pertinente na medida em que tendo sido 

atribuído aos Dirigentes o papel de Líderes de Mudança da actual Reforma da Administração 

Pública, na escolha e perfil dos mesmos, residirá certamente um importantíssimo vector do 

sucesso ou insucesso que a mesma venha a ter. E, nesta óptica, a análise realizada, não 

poderia deixar de analisar esses aspectos, tal como não poderia deixar de reflectir sobre a 

matriz de responsabilização e critérios da escolha.  
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 Provimento do cargo 
 

A Lei nº 2/2004 de 15 de Janeiro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 51/2005 de 30 

de Agosto, no artº 20º, como regra geral de recrutamento para cargos de direcção intermédia, 

a realização de procedimento concursal, destinado a funcionários licenciados. Porém, os nºs 2, 

3 e 4, daquele artigo, admitem excepções a esta regra, designadamente, ao admitirem a 

possibilidade de poderem ser recrutados dirigentes não licenciados e até em determinados 

casos, licenciados sem vínculo à Administração Pública. O estudo revela que no período em 

análise, apenas 41% dos nomeados o foram após procedimento concursal, sendo que 

praticamente todos os outros nomeados foram providos no cargo em regime de substituição.  

De realçar igualmente que um número muito significativo dos dirigentes nomeados após 

procedimento concursal, já se encontravam no cargo e em exercício de funções, em regime de 

substituição, cfr gráfico 3 Pag 20.  

Ora, como é sabido, os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição nos 

casos de ausência ou impedimento do respectivo titular quando se preveja que estes 

condicionalismos persistam por mais de 60 dias ou em caso de vacatura do lugar. Na 

nomeação em regime de substituição devem ser observados todos os requisitos legais exigidos 

para o provimento do cargo. 

 

Por sua vez, a substituição cessa na data em que o titular retome funções ou passados 60 dias 

sobre a data da vacatura do lugar - salvo se estiver em curso procedimento tendente à 

nomeação de novo titular -, podendo ainda cessar, a qualquer momento, por decisão da 

entidade competente, ou a pedido do substituto, logo que deferido. Em bom rigor, como 

escreve Paulo Veiga e Moura “Não se trata de uma verdadeira nomeação por não implicar o 

preenchimento de um lugar do quadro a título permanente”, dado que “a nomeação em 

substituição consiste na designação de um funcionário para exercer transitoriamente as 

funções próprias de um lugar dirigente ou de chefia, por motivo de vacatura do lugar, 

ausência ou impedimento do respectivo titular” 11. 

 

                                                           
11 cfr. Moura, P. “Função Pública”, 1º vol., Coimbra Editora, 1999, pag. 397. 
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De facto, ainda de acordo com o mesmo autor e Paulo Otero “não se trata de uma verdadeira 

nomeação por não implicar o preenchimento de um lugar do quadro a título permanente – 

características das verdadeiras nomeações”. Pelo contrário, está-se perante “uma figura que 

apenas se destina a assegurar a eficiência dos serviços e a regularidade do exercício das 

funções que incumbem ao pessoal dirigente e de chefia, pelo que a nomeação em substituição 

não é mais que uma designação para o exercício de funções em vez de outrem” 
12. 

 

Todavia, o que a realidade e o estudo evidenciam é uma realidade bem diferente. De facto, 

aproveitando as fragilidades de um enquadramento legal que não acautelou as eventuais 

consequências negativas e o aproveitamento inadequado deste específico regime para outros 

fins, a nomeação em substituição, tem vindo a ser abusiva e sistematicamente a ser convertida 

de “designação para o exercício de funções em vez de outrem”, para aquilo que designamos 

como antecâmara do exercício de funções em nome próprio. No contexto e com a dimensão 

que tem vindo a ser assumida, a nomeação em substituição, passou a associar ao carácter 

excepcional que o legislador lhe atribuiu, a nova e inédita função de servir como metodologia 

normal e sistemática de promover o recrutamento e provimento de muitos cargos dirigentes. 

E, dir-se-á ainda, que essa metodologia até poderia ser aceitável ou mesmo desejável, caso 

fosse aplicada com o principal objectivo “de escolher os melhores e os mais capazes” de 

satisfazer o supremo valor de qualquer Administração Pública: O INTERESSE PÚBLICO. 

 

O mesmo e simultaneamente o único fim, a que deveria destinar-se o procedimento concursal 

nos moldes gizados pelo legislador. Contudo, num sistema altamente politizado e com as 

características que referimos no início deste estudo, valores e princípios como os do Interesse 

Público e os de um justo e sério recrutamento de dirigentes por via concursal, são cada vez 

mais, letra morta, no nosso país.  

 

O reflexo mais evidente do que acaba de dizer-se, pode ser visto diariamente nos meios de 

comunicação, testemunho vivo do descrédito a que chegou a nossa Administração Pública 

com relatos que dão conta da forma como o Interesse Público, tem vindo a ser substituído, em 

inúmeros casos, por interesses manifestamente privados, contribuindo desse modo para a 

descredibilização da “res publica”. 

 

                                                           
12 cfr. Moura, P., ob. cit., p. 398, Otero, P. “O poder de substituição em Direito Administrativo – Enquadramento 
Dogmático - Constitucional”, Lisboa, 1995, p. 391 
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 Obrigatoriedade de publicação em Diário da República do despacho de 
nomeação. 

 

A obrigatoriedade de publicação da nomeação em Diário da República prevista no artº 21º, nº 

11, da Lei nº 2/2004 de 15 de Janeiro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 51/2005 de 

30 de Agosto, para além de relevar para efeitos da verificação do perfil profissional e 

académico do nomeado, deveria permitir aferir a sua competência e aptidão para o cargo, 

assegurando simultaneamente a transparência dos processos de selecção e provimento dos 

cargos dirigentes intermédios. Além de uma garantia de conformidade da Administração ao 

princípio geral de Legalidade e de Prossecução do Interesse Público, conformadores da sua 

actuação, a publicação constitui verdadeira condição de eficácia do acto, sem a qual, aquele 

não poderá produzir os efeitos a que tende. 

 Todavia, neste específico aspecto, o estudo revela dados que reputamos de preocupantes e 

que contradizem em absoluto os objectivos da publicação e as razões que a motivam. De 

facto, em 26% das publicações, (113 indivíduos), não foi publicada em DR a fundamentação 

do despacho de nomeação, nem existe publicação da sinopse curricular e académica.  

Como atrás se referiu, na abordagem efectuada a propósito da selecção e provimento dos 

cargos dirigentes, não há lugar a audiência de interessados, o que significa que a decisão uma 

vez tomada é praticamente inatacável por terceiros interessados. Mesmo em sede de Recurso 

Administrativo do despacho de nomeação, não há lugar a efeito suspensivo do acto, como 

dispõe o nº 13 do artº 21º. Conforme anteriormente referido, a liber(ali)dade do legislador no 

que respeita à escolha de dirigentes, atinge o seu expoente máximo com a possibilidade de 

provimento dos cargos dirigentes, sem recurso a procedimento concursal e na manifesta falta 

de exigência colocada na densificação dos conceitos vagos de “competência técnica” e 

“aptidão”. 

Nestes termos, atendendo a que o processo de recrutamento não está sujeito a fiscalização da 

sua tramitação, e que sempre encerra em si ampla margem de discricionariedade, seria pelo 

menos expectável que fossem escrupulosamente cumpridos os princípios e requisitos legais 

que fundeiam a Administração Pública. A não publicação do despacho fundamentado de 

nomeação, bem como a nota curricular e académica, evidenciada num anormalmente elevado 

número de casos, - para além de uma falta de transparência e rigor inaceitáveis -, constitui, 

sobretudo, uma manifesta e grosseira violação da lei que fere os Princípios Gerais de 
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Legalidade e de Igualdade, comprometendo inelutavelmente os fins de Prossecução do 

Interesse Público. 

 

 Competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direcção, 
coordenação 

 

De igual modo, o artº 20º, nº1, do já referido diploma legal, exige que aos candidatos se 

reconheça competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direcção, 

coordenação. No entanto, tais conceitos, não se encontram suficientemente densificados pelo 

legislador, deixando antever uma diversidade de possibilidades. 

Ora, isto mesmo resulta do apuramento efectuado em sede de case study, respeitante a um 

universo de 441 nomeados, em que numa percentagem bastante significativa (26%), não foi 

publicada a sinopse curricular e académica, conforme dispõe o artº 21º, nº 10, que 

expressamente determina que o despacho de nomeação, devidamente fundamentado, é 

publicado no Diário da República, juntamente com uma nota relativa ao currículo académico 

e profissional do nomeado (s.n.). 

Também, nos restantes casos em que é publicada no DR esta nota, são frequentemente 

omitidas uma ou várias das exigências legais, como é, por exemplo, o caso do item específico 

da formação académica, que em 6,5% dos casos é omitido, o mesmo sucedendo também com 

os dados referentes à idade que são frequentemente omitidos. A ausência de sinopse 

publicada, ou a sua deficiente elaboração impede assim um estudo com o alcance desejado, 

relativamente á confirmação das aptidões e competências que a lei exige. 

Cumulativamente exige-se ainda que os candidatos reúnam seis ou quatro anos de experiência 

profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento 

seja exigível uma licenciatura, consoante se trate de cargos de direcção intermédia do 1.º ou 

do 2.º grau, respectivamente. O estudo revelou ainda que apenas em 57% das nomeações é 

possível confirmar a experiência dos nomeados na área específica que irão dirigir, sendo que 

em 31% dos casos, esse dado não é evidenciado na sinopse publicada e em 13% é mesmo 

desconhecido. 
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 Qualificação e formação 
 

O artº 11º, da Lei nº 2/2004 de 15 de Janeiro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 

51/2005 de 30 de Agosto, determina no seu nº 1 que “O exercício da função dirigente está 

dependente da posse de perfil, experiência e conhecimentos adequados para o desempenho 

do respectivo cargo, bem como da formação profissional específica definida na presente 

lei”(s.n.). 

Esta exigência de formação específica está, em larga medida, condicionada à realização de 

cursos específicos para alta direcção em Administração Pública, ministrados pelo INA ou por 

instituição de Ensino Superior (vide art.º 12º). Uma vez mais, a liber(ali)dade já várias vezes 

referida do legislador deixa em aberto a possibilidade de se diluir no tempo esta exigência. Se, 

por um lado, se determina no nº 5 daquele artigo que os titulares dos cargos dirigentes terão 

de frequentar um destes cursos de formação específica durante os dois primeiros anos de 

exercício de funções, por outro lado também se prevê expressamente que, em caso de 

impossibilidade, por causa que lhes não seja imputável, o possam fazer no “mais breve 

prazo”. 

Como não é especificado pelo legislador os limites conceituais de “mais breve prazo”, poderá 

estar então encontrada a justificação para que a esmagadora maioria de dirigentes providos em 

cargos de dirigente intermédio, no período em análise, não seja titular desta habilitação 

específica exigida para o desempenho destes cargos. A Portaria nº 1141/2005 de 8 de 

Novembro veio definir e regulamentar estes cursos específicos, como requisitos para o 

exercício de funções em direcção superior e intermédia em Administração Pública: 

� CAGEP –  para cargos de Direcção Superior. 

� FORGEP – para cargos de direcção intermédia. 

� SAP – Para dirigentes recrutados de entre indivíduos sem vínculo à AP. 

� CADAP – Formação que substitui todos os restantes cursos. 

Para cada um destes cursos estabeleceu-se um regulamento específico, bem como um plano 

de estudos individualizado, estruturado a partir de um tronco comum transversal a todos eles. 

Este esforço legislativo e regulamentar, parece não ter querido deixado quaisquer dúvidas 

sobre a sua intencionalidade: Dotar os novos dirigentes de formação e competências 

adequadas às actuais exigências e desafios, e ao papel de liderança que a Reforma lhes 
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atribuiu enquanto agentes de mudança, dinamizadores de um novo paradigma na 

Administração Pública. Daí o forte investimento no processo formativo destes “Novos 

Dirigentes”, bem como o carácter obrigatório de frequência daqueles cursos como requisito 

essencial e imprescindível para o exercício das respectivas funções. Esse esforço de formação 

de dirigentes, inicialmente confiado apenas ao INA, viria posteriormente, através da Portaria 

nº 264/2006 de 17 de Março, a ser extensivo a Instituições do Ensino Superior devidamente 

reconhecidas para o efeito, em estreita coordenação e parceria com aquele organismo. 

Contudo, atendendo a que vez actualmente, apenas está confiada ao INA, - (não obstante a 

possibilidade de outras instituições poderem vir a fazê-lo) -, a exclusividade desta formação 

específica, tem este organismo acrescidas responsabilidades na formação dos dirigentes da 

Administração Pública portuguesa. Estas responsabilidades, deverão no entanto ser aferíveis, 

não apenas do ponto de vista da qualidade da formação ministrada, mas também do ponto de 

vista da sua contextualização legal e do seu efectivo contributo para a melhoria do 

desempenho e perforrmance daqueles a quem supostamente se destina e consequentemente 

para uma melhor Administração Pública. Uma lógica coerente e transversal de accountability 

assim o exige. 

Porém, os resultados do estudo vieram confirmar as suspeitas que a priori, - ainda que de 

forma empírica -, já existiam: O universo em estudo comprova assim que o processo de 

recrutamento de dirigentes intermédios na administração pública não cumpre a exigência legal 

de aproveitamento em curso específico, que constitui requisito para o desempenho destas 

funções, pois apenas 14% dos nomeados está habilitado com formação ministrada pelo INA – 

CADAP, CAGEP, SAP ou FORGEP. Esta situação é tanto mais grave quando se constata que 

grande parte dos dirigentes nomeados através de procedimento concursal já se encontravam a 

desempenhar funções em regime de substituição, no lugar a que se candidataram. E, mais 

grave ainda, acederam aos lugares para que foram nomeados, tendo por base a experiência 13 

supostamente adquirida no período de exercício de funções dirigentes em regime de 

substituição, sem que fossem portadores desse “sinal distintivo” da alta direcção que a 

formação do INA fornece. 

Tal facto, não deixa de evidenciar a dúvida já anteriormente referida que consiste em saber se 

o actual sistema de recrutamento de dirigentes permite de facto “escolher os melhores e os 

mais actos” e também se o esforço formativo que tem vindo a ser por entidades como o INA 

                                                           
13 Em muito casos, apenas esta experiência. 
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está na realidade 14 alinhado e a contribuir para esses objectivos. De acordo com o 

entendimento perfilhado, a realidade demonstra que muitas das escolhas e recrutamento de 

dirigentes parece, como se tem vindo a evidenciar, não responder a quaisquer interesses 

efectivos de defesa do interesse público e da legalidade que lhes deve estar subjacente, 

quedando-se por uma gestão baseada noutro tipo de interesses que não aqueles. 

Ao longo de todo este, -e não raras vezes -, pouco transparente processo, acabam por sair 

beliscados intervenientes, como será o caso do INA, cuja actividade é minimizada ou 

desvalorizada, por uma deficiente ou redutora aplicação da legislação. Será o caso, da 

formação ministrada pelo INA, no que respeita aos cargos de alta direcção a que os 

recrutadores de pessoal dirigente parecem não dar a devida atenção. 

 

 Anterior desempenho de funções dirigentes 
 

O estudo revela que 54% dos nomeados providos no cargo de dirigente intermédio, neste 

período, já tinha exercido funções dirigentes anteriormente, o que constitui uma prática 

habitual. O facto de se estar o nomeado em exercício de funções em regime de substituição, à 

data da selecção, parece constituir uma garantia acrescida 15 de vencer o concurso e vir a ser 

nomeado no respectivo cargo. Esta parece ser uma prática que revela falta de transparência e 

sobretudo falta de igualdade e equidade de tratamento, - (uma vez que o simples facto de um 

candidato a um procedimento concursal para provimento de um lugar de direcção intermédia, 

se encontrar à data a exercer essas funções, poderá colocá-lo de imediato, e sem mais 16, num 

patamar de confortável vantagem) -, face aos restantes candidatos. De facto, ser-lhe-ão 

reconhecidos o conhecimento e experiência nas funções, para além do acesso privilegiado a 

informação sobre o próprio serviço, constituindo todos estes factores, garantias de um acesso 

facilitado ao lugar. Ou seja, a velha lógica confirmada pelo adágio popular da “pescada, que 

antes de o ser, já o era”. 

                                                           
14 Independentemente da bondade das intenções que se não questionam. 
15 Em muitos casos, até mesmo determinante e irrefutável. 
16 Referimo-nos evidentemente, aos cada vez mais frequentes casos em que a substituição funciona como 
mecanismo de poder justificar minimamente a futura nomeação, a quem não são reconhecidas à partida as 
necessárias competências ou aptidões. Ou seja, referimo-nos às situações em que a substituição funciona 
verdadeiramente como “antecâmara da nomeação” e não, àquelas em que os candidatos, por mérito próprio, 
revelem possuir os inegáveis méritos e condições para vencer o concurso. 



 
46 

Apesar de esta ser uma limitação perceptível no conjunto das nomeações analisadas, da 

avaliação individual do percurso profissional de cada nomeado, nem sempre foi possível 

extrair todas as informações necessárias para esse efeito, nomeadamente o número de 

comissões de serviço, anos na função, etc. No entanto, atendendo a que a média de idades dos 

nomeados é, em muitos casos, baixa, leva-nos a considerar existir percentagem elevada de 

dirigentes que iniciaram uma “carreira dirigente” bastante cedo, em muitos casos através dos 

“expedientes” referidos, e claramente, muito antes de consolidadas as competências e 

especiais aptidões que a lei exige. 

Numa outra perspectiva, o facto de existir uma percentagem superior de nomeados que 

desempenharam anteriormente funções dirigentes, permite-nos aferir uma conclusão óbvia, 

recorrendo ao adágio popular da “pescadinha de rabo na boca”:  

Quem já foi dirigente tenderá a voltar a sê-lo, ou pelo menos serão bastante mais elevadas as 

probabilidades de o ser do que aquele que ainda não desempenhou essas funções, ainda que 

dotado de reconhecidas competências e aptidões.  

Bastará que um dos critérios referidos em aviso de abertura para procedimento concursal seja 

o da experiência nas funções. Esta análise poderá conduzir a uma reflexão mais profunda 

sobre as vantagens ou desvantagens da alternância dos dirigentes na Administração Pública, 

que extravasam em muito o âmbito do presente trabalho. 

 

 Distribuição dos nomeados por Ministério/Serviço 
 

O MCTES, nomeadamente as Universidades apresentaram o maior nº de nomeados, com 

especial incidência no provimento de cargos dirigentes de 2º grau. Esta situação excepcional, 

deverá ser explicada pela recente alteração do RJIES e consequentes alterações dos estatutos 

orgânicos de todos os serviços e organismos que o integram (Universidades e Politécnicos) 

seguidos da respectiva reorganização institucional. 

O MTSS e o MA posicionam-se de seguida e após o MEID, surge também o MDN. Não 

deixa de constituir alguma surpresa a verificação de um elevado número de nomeados em 

Ministérios cujas actuações aparentam maior descrição face às actuais conjunturas nacional e 

internacional. Assim, o MA e da Defesa, com 49 e 29 nomeados, respectivamente. Já o 
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reforço dos dirigentes no MTSS, com 56 nomeados, não surpreende, atendendo a novas e 

diferentes atribuições, no âmbito da Protecção de Menores, Justiça e outras. 

 

 Distribuição geográfica dos nomeados 
 

A distribuição geográfica dos candidatos, evidencia o centralismo político e administrativo 

que caracteriza o país, correspondendo o maior número de nomeações ao distrito de Lisboa 

(336 candidatos), onde se encontram instalados as sedes dos Ministérios e muitos dos seus 

serviços e/ou organismos. Por sua vez, Porto, Évora e Coimbra e Aveiro estão posicionados 

nos lugares seguintes com uma significativa diferença no número de nomeados relativamente 

a Lisboa – 23, 14, 11 e 10, respectivamente. A análise dos resultados obtidos no presente 

estudo relativamente à distribuição dos nomeados por área geográfica, apesar de prever um 

desvio entre 10 a 15%, pelas razões que se explanam no comentário ao gráfico 13, revela uma 

profunda assimetria na distribuição dos cargos dirigentes intermédios em relação à área 

geográfica. 

Existe assim uma concentração de dirigentes nomeados na zona de Lisboa, que não pode ser 

explicada apenas pelo facto de aí se encontrarem centralizados todos os Ministérios, 

Direcções Gerais, etc. Antes parece indiciar o presente estudo que persistem opções na 

Administração Pública de investimento acrescido nos órgãos centrais da Administração 

Pública, sendo óbvia a desvalorização dos lugares de dirigentes intermédios nas unidades 

orgânicas descentralizadas. 

Este modelo de gestão parece assim afastado das modernas acepções teóricas do new public 

management, onde se evidenciam opções de proximidade perante o cidadão e de 

desconcentração e autonomia das unidades locais. 

 

 O actual modelo de recrutamento de pessoal dirigente. 
 

A reforma da Administração Pública aponta para um claro reforço da capacidade de liderança 

dos dirigentes, propondo-se para esse efeito, aumentar as suas competências e 

responsabilidades, facultando-lhes todos os instrumentos de autonomia de gestão necessários 

para essa missão. Daí que se tenha afigurado fundamental qualificar e capacitar os dirigentes, 
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conferindo-lhes a liderança de mudar a Administração Pública. Como resultado desta 

orientação 17, a associação do novo papel atribuído aos dirigentes à construção e 

desenvolvimento do novo paradigma de Administração Pública, conduziu inevitavelmente á 

crescente desvalorização dos processos de selecção através dos quais aqueles são escolhidos e 

posteriormente providos nos respectivos cargos. 

 

Nesse contexto, o processo de escolha, - e cada vez menos de selecção – dos dirigentes tem 

vindo a afastar-se de uma lógica concursal sujeita a regras e critérios previamente definidos e 

consignados na lei. A lógica e princípios que tendem a vingar, são cada vez mais os da livre 

escolha, sujeitos apenas aos critérios de quem promove e realiza a escolha, de acordo a visão 

e o perfil pessoais do decisor, considerados como mais adequados para as funções a exercer. 

 

Dito de outro modo, o critério de livre escolha dos dirigentes de nível superior 18, tem vindo a 

a alargar-se progressivamente aos dirigentes intermédios de 1º e 2º grau e muito 

provavelmente em breve arrepiará caminho passando a abranger todos os dirigentes, até 

mesmo os de grau inferior 19 . Tal facto, beneficiando igualmente de fenómenos e pressões 

conexas 20, tem contribuído para desvalorizar e descredibilizar o modelo de recrutamento 

concursal de dirigentes, actualmente existente. 

Além do eco que o assunto frequentemente assume na comunicação social e da mera 

constatação empírica pelo mais comum dos cidadãos, o modo como actualmente se realizar o 

recrutamento dos dirigentes, se analisado com mais detalhe, comprova de facto as fragilidades 

que se têm vindo a referir. Esse foi o objectivo que nos propusemos ao realizar o presente 

trabalho e cuja demonstração, sem falsa modéstia, julgamos ter conseguido realizar com 

sucesso. Conforme foi sendo demonstrado ao longo do estudo, do regime concursal para 

recrutamento dos dirigentes intermédios, hoje, apenas resta um procedimento meramente 

formal, desprovido de sentido, vazio de conteúdo, insindicável e altamente potenciador de 

desigualdades de direitos e de oportunidades. 

 

                                                           
17 E, independentemente das interconexões, relações de força e pendor entre política e administração que os 
vários modelos de escolha de dirigentes possam evidenciar. 
18 Directores-Gerais e Subdirectores-Gerais. 
19 De 3º e 4º grau. 
20 Como sejam, entre outras, a politização dos centros de decisão administrativos, os argumentos de confiança ou 
a escolha de determinados perfis académicos ou de competências, para o exercício de determinados cargos 
dirigentes. 
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Com efeito, o recrutamento de dirigentes intermédios e o respectivo regime concursal 

assentam num conjunto de critérios legais facilmente contornáveis e em muitos casos, como 

se viu, “contornados” ou não cumpridos, para os quais não existe uma verdadeira sanção, não 

sendo tão-pouco viável sequer, uma genuína legitimidade de exercício de contraditório por 

eventuais contra-interessados no procedimento concursal. Uma vez efectuada a selecção do 

dirigente, e independentemente de eventuais irregularidades, a nomeação é realizada e produz 

os seus efeitos, sem direito a audiência de interessados. Mas, para além da muito ampla 

margem de manobra que a própria tramitação concursal acaba por assegurar, existem hoje 

mecanismos que funcionam como catalisadores de legitimação e simultaneamente como 

propulsores para aceder aos tão almejados cargos dirigentes.  

 

Exceptuadas raras e honrosas excepções, estarão nesta situação a esmagadora maioria dos 

dirigentes nomeados em regime de substituição 21, com a clara intenção de, com base nessa 

experiência brevemente granjeada, acederem à nomeação efectiva nesse mesmo cargo 

dirigente.  Se dúvidas houvesse, mais de 50% das nomeações estudadas, referem-se a 

nomeações em regime de substituição e uma muito significativa percentagem das nomeações 

para o exercício do cargo têm como antecedente imediato, nomeações em regime de 

substituição. Embora tendo por base uma constatação meramente empírica que não foi objecto 

do presente estudo, existe a percepção de que este fenómeno pode ter hoje ramificações bem 

mais profundas, a julgar pelo elevadíssimo número e frequência com que têm ocorrido 

reestruturações orgânicas de serviços e organismos 22, às quais não serão alheios interesses 

desta natureza. No entanto, regressando ainda à matriz concursal, toda a sua tramitação escapa 

a qualquer controle ou sindicância.  

 

Desde a livre definição dos critérios de avaliação, destinando em regra uma elevadíssima 

percentagem (em regra, cerca de 50%) para a Entrevista, às deficiências das publicações dos 

despachos de nomeação em DR, passando pela valorização ou desvalorização das habilitações 

académicas e/ou profissionais ou à relevância da obtenção de cargos de direcção (consoante 

os casos e respectivos interesses em presença), tudo é “contornável”, e, em muitos casos, 

                                                           
21 Cuja finalidade do provimento em substituição não é a de funcionar como “antecâmara” do provimento 
efectivo, como oportunamente foi referido. 
22 A título de exemplo refiram-se os casos da reestruturação orgânicas dos serviços das Universidades, motivadas 
pela aplicação do RJIES, ou as alterações orgânicas em serviços da administração local nos períodos pós-
eleitorais, (sobretudo nos casos em que se verifica uma mudança da cor política). 
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muitos aspectos serão certamente “contornados”. Ou seja, os cargos dirigentes são e ao que 

tudo indica, continuarão nos próximos tempos a ser, apenas acessíveis a uma “elite restrita”.   

 

CAPÍTULO VIII - Que perspectivas futuras para a escolha de dirigentes? 
 

O recrutamento de pessoal dirigente através do actual regime concursal padece de inúmeras 

limitações como anteriormente se referiu. Apesar das reformas administrativas que entretanto 

têm vindo a ser implementadas, os resultados obtidos parecem não ter alcançado 

minimamente os resultados inicialmente traçados, como o presente estudo também procura 

demonstrar, pelo que urge procurar soluções alternativas ao modelo de recrutamento. Como 

refere David Ferraz 23, “apesar de em Portugal as reformas da Administração terem tido 

algum impacto nas estruturas administrativas, tal não foi suficiente para que a autonomia da 

gestão se compadecesse com uma diminuição da politização da alta direcção pública”. 

 

Na prática, prossegue o mesmo autor, “até aos dias de hoje, os cargos de alta direcção 

continuam a ser atribuídos a uma elite restrita, sem prejuízo das últimas alterações ao Estatuto 

do Pessoal Dirigente que prevê o sistema de concurso para a atribuição de alguns cargos de 

direcção superior. Os efeitos práticos desta alteração, passados cerca de 3 anos da sua 

publicação, ainda não se fazem sentir, apesar de cidadãos e dirigentes, quando questionados, 

referirem como uma das necessidades mais prementes da administração pública, a diminuição 

do peso na alteração”. 

 

As soluções para o problema carecem de adequada ponderação, justificando-se plenamente 

que sejam analisadas todas as propostas que se coadunem com a natureza e especificidades da 

nossa Administração Pública. E, nesse contexto não faria sentido terminar o presente trabalho 

sem que fosse efectuada uma abordagem, ainda que muito sumária, a um conjunto de ideias e 

propostas susceptíveis de poder contribuir para a resolução do problema. Assim, desde logo, 

admitindo a hipótese do nosso legislador não querer afastar-se muito do novo paradigma 

subjacente à Reforma da Administração Pública, até poderá admitir-se que possa vir a ser 

abandonado o actual regime concursal para recrutamento de pessoal dirigente, efectuando 

                                                           
23  V. “A selecção de Dirigentes Públicos no contexto da evolução dos Modelos de Estado e de Administração”, 
Lisboa: ISCTE, 2010, pag. 73. 
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uma uniformização de todo o sistema alicerçado na livre e directa escolha de todos os 

dirigentes, à semelhança do que hoje sucede com os dirigentes de nível superior. 

 

Porém, para que tal possa suceder torna-se imperioso aplicar na prática o reflexo da inteira 

liberdade de gestão e do reforço dos poderes de decisão atribuídos aos dirigentes enquanto 

líderes do processo de mudança da Administração Pública. Referimo-nos já se vê, ao 

Princípio da Efectiva Responsabilização dos Dirigentes, também consagrado no âmbito da 

Reforma da Administração Pública, cuja aplicação, até agora, pouco ou nada se viu. 

Atribuam-se aos dirigentes todas as prerrogativas necessárias ao efectivo e cabal exercício das 

suas funções dirigentes, nomeadamente remuneratórias e aquelas que temos vindo a referir, 

com a condição da sua actividade ser o mais possível despolitizada, exigente em termos de 

cumprimento de objectivos e de haver uma inexorável e rigorosa responsabilização pessoal 24 

por toda a sua actuação que deverá ser devidamente auditada. Não deverão ser igualmente 

descuradas nesta análise, quer os exemplos relevantes do direito comparado, quer as boas 

práticas 25, sobretudo aquelas com resultados consolidados. Neste contexto, de entre as muitas 

possíveis, destacaremos um conjunto de iniciativas com vista a escolher “os melhores, e os 

mais capazes” dirigentes: 

 

� Criar instituições independentes a quem competirá efectuar a escolha, (livre ou por 

concurso) dos dirigentes da função pública com vista a formar um corpo com os 

melhores elementos. 

� Sujeitar todos os dirigentes a programas de avaliação de 360 graus.  

� Definir com precisão e exigência as linhas de actuação do dirigente em articulação 

com os objectivos do serviço, verificados através de auditorias externas 

independentes. 

 

Eis, algumas sugestões, com as quais termina a apresentação do presente trabalho, convictos 

da necessidade de uma revisão urgente do actual modelo de recrutamento do pessoal 

dirigente.  

 

                                                           
24 Referimo-nos a uma responsabilização o mais abrangente possível, susceptível de poder ser sancionada civil, 
disciplinar e criminalmente, incluindo-se aqui a inibição de funções bem como a garantia de responsabilidade 
patrimonial do próprio dirigente em caso de delito ou infracção grave que justifiquem essas funções.  
25 V. Ferraz, D., “A selecção de Dirigentes Públicos no contexto da evolução dos Modelos de Estado e de 
Administração”, Lisboa: ISCTE, 2010, pag. 74 
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ANEXOS 

 

 

 

Quadro 2 – Nomeação de Dirigentes Intermédios por Ministério 

MINISTÉRIOS Nº NOMEAÇÕES % 

Ciência Tecnologia e Ensino Superior 118 26,76% 

Trabalho e Solidariedade Social 56 12,70% 

Agricultura Desenvolvimento Rural e Pescas  49 11,11% 

Economia Inovação e Desenvolvimento 36 8,16% 

Ambiente e Ordenamento do Território 29 6,58% 

Defesa Nacional 29 6,58% 

Finanças e da Administração Pública 29 6,58% 

Presidência do Conselho de Ministros 22 4,99% 

Cultura 16 3,63% 

Administração Interna 13 2,95% 

Justiça 13 2,95% 

Saúde 12 2,72% 

Obras Públicas Transportes e Comunicações 11 2,49% 

Educação 7 1,59% 

Negócios Estrangeiros 1 0,23% 

TOTAL 441 100,00% 
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Quadro 3 – Nomeação de Dirigentes Intermédios por Grau de Formação Académica 

GRAU DE FORMAÇÃO ACADÉMICA Nº DIRIGENTES % 

Licenciatura 362 82,09% 

Mestrado 36 8,16% 

Desconhecido 28 6,35% 

Doutoramento 6 1,36% 

Outras Habilitações 5 1,13% 

Bacharelato 4 0,91% 

TOTAL 441 100,00% 

 

 

Quadro 4 – Forma de Provimento do Cargo do Dirigente Intermédio 

FORMA DE PROVIMENTO DO CARGO Nº DIRIGENTES % 

Substituição 203 46,03% 

Concurso 182 41,27% 

Nomeação Directa 28 6,58% 

Renovação 27 6,12% 

TOTAL 441 100,00% 

 

 

Quadro 5 – Nomeação de Dirigentes Titulares de Cursos Ministrados pelo INA 

NOMEAÇÃO DE DIRIGENTES TITULARES CURSOS MINISTRADOS PELA INA Nº DIRIGENTES % 

Não 262 59.41 % 

Desconhecido 113 25.62% 

Forgep 53 12,02% 

Cadap 10 2,27% 

Cagep 2 0,45% 

Seminário da Administração Pública 1 0,23% 

TOTAL 441 100% 
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Quadro 6 – Experiência na Área do Dirigente Intermédio 

EXPERIÊNCIA NA ÁREA Nº DE SITUAÇÕES % 

Evidencia 251 56,92% 

Não evidencia 77 17.46% 

Desconhecido 113 25.62% 

TOTAL 441 100% 

 

Quadro 7 – Área Genérica de Formação do Dirigente Intermédio 

ÁREA GENÉRICA DE FORMAÇÃO Nº DIRIGENTES % 

Desconhecida 112 25,40% 

Direito 62 14,06% 

Engenharia 38 8,62% 

Economia 37 8,39% 

Gestão 35 7,94% 

História 17 3,85% 

Medicina Veterinária 17 3,85% 

Outras 14 3,17% 

Ciências Militares 13 2,95% 

Agronomia 11 2,49% 

Psicologia 11 2,49% 

Gestão e Administração Pública 10 2,27% 

Sociologia 10 2,27% 

Serviço Social 9 2,04% 

Arquitectura  6 1,36% 

Informática 6 1,36% 

Contabilidade 5 1,13% 

Ciências da Comunicação 3 0,68% 
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ÁREA GENÉRICA DE FORMAÇÃO Nº DIRIGENTES % 

Geografia 3 0,68% 

Relações Internacionais 3 0,68% 

Biologia 2 0,45% 

Filosofia 2 0,45% 

Geologia 2 0,45% 

Matemática 2 0,45% 

Química 2 0,45% 

Relações Públicas e Publicidade 2 0,45% 

Antropologia 1 0,23% 

Ciências da Educação 1 0,23% 

Ciências Farmacêuticas 1 0,23% 

Ciências Sociais 1 0,23% 

Línguas 1 0,23% 

Medicina 1 0,23% 

Teologia 1 0,23% 

TOTAL 441 100% 

 

Quadro 8 – Nomeações por Organismo do Dirigente Intermédio 

MINISTÉRIO ORGANISMO NOMEAÇÕES % 

 Ambiente e Ordenamento do Território 2 0,45% 

  Inspecção -Geral do Ambiente e do Ordenamento 1 0,23% 

Instituto Geográfico 1 0,23% 

Administração Interna   13 2,95% 

  

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 2 0,45% 

Direcção Geral da Administração Interna 3 0,68% 

Direcção Geral de Infra -Estruturas e Equipamentos 2 0,45% 

Governo Civil de Aveiro 1 0,23% 

Serviços de Estrangeiros e Fronteiras 5 1,13% 

Agricultura Desenvolvimento Rural e Pescas  49 11,11% 

  

Autoridade Florestal Nacional 1 0,23% 

Direcção Geral de Agricultura 24 5,44% 

Direcção Geral de Veterinária 19 4,31% 

Gabinete Planeamento Políticas 1 0,23% 

Instituto Nacional de Recursos Biológicos 2 0,45% 

Secretaria Geral 2 0,45% 
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MINISTÉRIO ORGANISMO NOMEAÇÕES % 

Ambiente e Ordenamento do Território 27 6,12% 

  

Administração da Região Hidrográfica do Alentejo 1 0,23% 

Administração da Região Hidrográfica do Centro 2 0,45% 

Administração da Região Hidrográfica do Norte 6 1,36% 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 4 0,91% 

Centro de Actividades de Matosinhos 1 0,23% 

Instituto da Água 2 0,45% 

Instituto da Conservação da Natureza e  6 1,36% 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 1 0,23% 

Instituto Geográfico Português 2 0,45% 

Instituto Regulador de Águas e Resíduos 1 0,23% 

Universidade Técnica de Lisboa 1 0,23% 

Ciência Tecnologia e Ensino Superior 118 26,76% 

  

Centro de Recursos Comuns e de Serviços 9 2,04% 

Direcção de Serviços Académicos 1 0,23% 

Direcção Geral Ensino Superior 2 0,45% 

Divisão de  Relações Internacionais Imagem e 1 0,23% 

Escola Superior de Educação 1 0,23% 

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa 1 0,23% 

Faculdade de Ciências da Universidade Lisboa 1 0,23% 

Faculdade de Motricidade Humana 5 1,13% 

Fundação para a Ciência e Tecnologia 2 0,45% 

Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação ees 1 0,23% 

Instituto de Geografia e Ordenamento dTeTerritório 1 0,23% 

Instituto de Meteorologia 3 0,68% 

Instituto Politécnico de Lisboa 1 0,23% 

Instituto Superior Técnico 27 6,12% 

Secretaria Geral 7 1,59% 

Serviços de Acção Social  Universidade Nova de 1 0,23% 

Serviços Sociais da Universidade de Coimbra 1 0,23% 

Universidade Aberta 9 2,04% 

Universidade Beira Interior 1 0,23% 

Universidade da Beira Interior 1 0,23% 

Universidade da Madeira 6 1,36% 

Universidade de Aveiro 5 1,13% 

Universidade de Coimbra 1 0,23% 

Universidade de Coimbra - Administração 1 0,23% 

Universidade de Évora 1 0,23% 

Universidade de Évora - Reitoria 4 0,91% 

Universidade de Lisboa 1 0,23% 

Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 2 0,45% 

Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina 1 0,23% 

Universidade de Lisboa - Reitoria 11 2,49% 

Universidade Técnica de Lisboa 9 2,04% 

Cultura   16 3,63% 

  

Arquivo Distrital de Beja 1 0,23% 

Direcção Geral das Artes 4 0,91% 

Direcção Regional de Cultura do Norte 1 0,23% 

Instituto dos Museus e da Conservação 5 1,13% 

Museu Abade do Baçal 1 0,23% 

Museu Grão Vasco 1 0,23% 

Secretaria Geral 3 0,68% 
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MINISTÉRIO ORGANISMO NOMEAÇÕES % 

Defesa Nacional   29 6,58% 

  

Direcção Geral Armamento e Infra-Estruturas 15 3,40% 

Direcção Geral de Política de Defesa Nacional 1 0,23% 

Inspecção-Geral da Defesa Nacional 4 0,91% 

Instituto Defesa Nacional 3 0,68% 

Polícia Judiciária Militar 4 0,91% 

Secretaria Geral 2 0,45% 

Economia Inovação e Desenvolvimento 37 8,39% 

  

Direcção Geral das Actividades Económicas 12 2,72% 

Direcção regional de Economia do Norte 1 0,23% 

Direcção Geral de Energia e Geologia 2 0,45% 

Direcção Regional de Economia do Alentejo 1 0,23% 

Direcção Regional da Economia do Algarve 4 0,91% 

Direcção Regional de Economia do Centro 1 0,23% 

Direcção Regional de Economia Lisboa 1 0,23% 

Direcção-Geral das Actividades Económicas 6 1,36% 

Secretaria Geral 9 2,04% 

Educação   7 1,59% 

  

Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento 2 0,45% 

Direcção Regional de Educação do Alentejo 1 0,23% 

Direcção Regional de Educação Faro 1 0,23% 

Gabinete de Estatística e Planeamento 2 0,45% 

Secretaria Geral 1 0,23% 

Finanças e da Administração Pública 29 6,58% 

  

Direcção Geral Administração Emprego Público 1 0,23% 

Direcção Geral do Orçamento 9 2,04% 

Direcção-Geral das Alfând.  e Imp. Esp. s/ Consumo 2 0,45% 

Direcção-Geral do Tesouro e Finanças 3 0,68% 

Instituto de Informática 5 1,13% 

Secretaria Geral 5 1,13% 

Serviços Sociais da Administração Pública 4 0,91% 

Justiça   12 2,72% 

  

Centro Educativo Olivais 1 0,23% 

Centro Padre António Oliveira 1 0,23% 

Direcção Geral de Reinserção Social 1 0,23% 

Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça 1 0,23% 

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas 1 0,23% 

Instituto dos Registos e do Notariado 1 0,23% 

Instituto Tecnologias Informação na Justiça 6 1,36% 

Negócios Estrangeiros   1 0,23% 

  Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento 1 0,23% 

Obras Públicas Transportes e Comunicações  11 2,49% 

  

Gab.  Plan. Estratégico e Relações Internacionais 1 0,23% 

Instituto da Construção e do Imobiliário 3 0,68% 

Instituto das Infra-Estruturas Rodoviárias 1 0,23% 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil 1 0,23% 

Secretaria Geral 5 1,13% 
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MINISTÉRIO ORGANISMO NOMEAÇÕES % 

Presidência do Conselho de Ministros  22 4,99% 

  

Comissão Cidadania e Igualdade do Género 2 0,45% 

Gabinete  Secretário de Estado Juventude Desporto 2 0,45% 

Instituto Desporto Portugal 12 2,72% 

Instituto Nacional de Estatística 5 1,13% 

Secretaria Geral 1 0,23% 

Saúde   12 2,72% 

  

 Autor. Nac. do Medicamento Produtos de Saúde 3 0,68% 

Administração Central do Sistema de Saúde 5 1,13% 

Administração Regional de Saúde do Norte 1 0,23% 

Instituto Nacional de Emergência Médica 1 0,23% 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 2 0,45% 

Trabalho e Solidariedade Social  56 12,70% 

  

Autoridade para as Condições de Trabalho 1 0,23% 

Casa Pia de Lisboa 2 0,45% 

Centro de Emprego de Bragança 1 0,23% 

Centro Local da Zona Ocidental Lisboa 1 0,23% 

Centro Local do Oeste 1 0,23% 

Direcção Geral da Segurança Social 3 0,68% 

Direcção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho 5 1,13% 

Gabinete de Estratégia e Planeamento 2 0,45% 

Instituto do Emprego e Formação Profissional 35 7,94% 

Instituto Nacional para a Reabilitação 5 1,13% 

  TOTAL 441 100,00%

 

Quadro 9 – Distribuição das nomeações por Ministério e Sexo e do Dirigente Intermédio 

MINISTÉRIO F M TOTAL % F % M 

Ciência Tecnologia e Ensino Superior 82 36 118 18,59% 8,16% 

Trabalho e Solidariedade Social 32 24 56 7,26% 5,44% 

Agricultura Desenvolvimento Rural e Pescas  25 24 49 5,67% 5,44% 

Economia Inovação e Desenvolvimento 23 14 37 5,22% 3,17% 

Defesa Nacional 8 21 29 1,81% 4,76% 

Finanças e da Administração Pública 19 10 29 4,31% 2,27% 

Ambiente e Ordenamento do Território 18 9 27 4,08% 2,04% 

Presidência do Conselho de Ministros 5 17 22 1,13% 3,85% 
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Cultura 8 8 16 1,81% 1,81% 

Administração Interna 6 7 13 1,36% 1,59% 

Justiça 7 5 12 1,59% 1,13% 

Saúde 6 6 12 1,36% 1,36% 

Obras Públicas Transportes e Comunicações 8 3 11 1,81% 0,68% 

Educação 5 2 7 1,13% 0,45% 

Negócios Estrangeiros 1  1 0,23% 0,00% 

TOTAL 255 186 441 57% 42% 

 

Quadro 10 –Publicação da Sinopse Curricular em DR 

MINISTÉRIO 

SINOPSE CURRICULAR % 

NÃO PUBLICADO PUBLICADO TOTAL NÃO PUBLICADO PUBLICADO 

Administração Interna 5 8 13 1,13% 1,81% 

Agricultura Desenvolvimento Rural e Pescas  1 48 49 0,23% 10,88% 

Ambiente e Ordenamento do Território 6 23 29 1,36% 5,22% 

Ciência Tecnologia e Ensino Superior 60 58 118 13,61% 13,15% 

Cultura  16 16 0,00% 3,63% 

Defesa Nacional 9 20 29 2,04% 4,54% 

Economia Inovação e Desenvolvimento 4 33 37 0,91% 7,48% 

Educação  7 7 0,00% 1,59% 

Finanças e da Administração Pública 7 22 29 1,59% 4,99% 

Justiça 8 4 12 1,81% 0,91% 

Negócios Estrangeiros  1 1 0,00% 0,23% 

Obras Públicas Transportes e Comunicações  11 11 0,00% 2,49% 

Presidência do Conselho de Ministros 7 15 22 1,59% 3,40% 

Saúde 2 10 12 0,45% 2,27% 

Trabalho e Solidariedade Social 4 52 56 0,91% 11,79% 

TOTAL 113 328 441 25,62% 74,38% 
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Quadro 11 – Grau do Dirigente Intermédio nomeado 

MINISTÉRIO 

GRAU DO DIRIGENTE NOMEADO 

TOTAL 

% 

1º GRAU 2º GRAU 3º GRAU 1º GRAU 2º GRAU 3º GRAU 

Ciência Tecnologia e Ensino Superior 22 94 2 118 4,99% 21,32% 0,45% 

Trabalho e Solidariedade Social 42 14  56 9,52% 3,17% 0,00% 

Agricultura Desenvolvimento Rural e Pescas  17 31 1 49 3,85% 7,03% 0,23% 

Economia Inovação e Desenvolvimento 13 24  37 2,95% 5,44% 0,00% 

Defesa Nacional 17 12  29 3,85% 2,72% 0,00% 

Finanças e da Administração Pública 10 19  29 2,27% 4,31% 0,00% 

Ambiente e Ordenamento do Território 8 21  29 1,81% 4,76% 0,00% 

Presidência do Conselho de Ministros 3 17 2 22 0,68% 3,85% 0,45% 

Cultura 10 6  16 2,27% 1,36% 0,00% 

Administração Interna 3 10  13 0,68% 2,27% 0,00% 

Justiça 6 5 1 12 1,36% 1,13% 0,23% 

Saúde 4 5 3 12 0,91% 1,13% 0,68% 

Obras Públicas Transportes e Comunicações 6 5  11 1,36% 1,13% 0,00% 

Educação 2 5  7 0,45% 1,13% 0,00% 

Negócios Estrangeiros  1  1 0,00% 0,23% 0,00% 

TOTAL 163 269 9 441 36,96% 61,00% 2,04% 
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Quadro 12 – Média de Idades Dirigente Intermédio por Ministério 

MINISTÉRIO MÉDIA DE IDADES 

Presidência do Conselho de Ministros 55 

Justiça 54 

Finanças e da Administração Pública 51 

Agricultura Desenvolvimento Rural e Pescas  50 

Economia Inovação e Desenvolvimento 48 

Trabalho e Solidariedade Social 48 

Defesa Nacional 48 

Obras Públicas Transportes e Comunicações 47 

Educação 46 

Negócios Estrangeiros 45 

Administração Interna 45 

Ambiente e Ordenamento do Território 45 

Cultura 42 

Ciência Tecnologia e Ensino Superior 41 

Saúde 40 

TOTAL MÉDIA DE IDADES 46 

 

 

Quadro 13 – Comparação entre a Área Genérica de Formação e a Experiência na Área 

ÁREA GENÉRICA FORMAÇÃO 

VS EXPERIÊNCIA NA ÁREA 

EXPERIÊNCIA NA ÁREA 

DESCONHECIDO % EVIDENCIA % NÃO EVIDENCIA % 

Área Genérica de Formação 113 25,62 251 56,292 77 17,46 

TOTAL 113 25,62% 251 56,92% 77 17,46% 
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Quadro 14 – Exercício Anterior em Funções Dirigentes 

EXERCÍCIO ANTERIOR EM FUNÇÕES DIRIGENTES Nº DE SITUAÇÕES % 

Desconhecido 113 25.62% 

Evidencia 236 39.91% 

Não evidencia 92 34.47% 

TOTAL 441 100% 

 

 

Quadro 15 – Localização das Nomeações por Distrito do Dirigente Intermédio 

DISTRITO Nº NOMEAÇÕES % 

Lisboa 336 76,19 % 

Porto 23 5,22 % 

Évora 14 3,17 % 

Coimbra 11 2,49 % 

Aveiro 10 2,27 % 

Castelo Branco 7 1,59 % 

Faro 7 1,59 % 

Funchal 5 1,13 % 

Vila Real 5 1,13 % 

Guarda 4 0,91 % 

Bragança 4 0,91 % 

Braga 4 0,91 % 

Leiria 3 0,68 % 

Viana do Castelo 3 0,68 % 

Setúbal 2 0,45 % 

Viseu 2 0,45% 

Beja 1 0,23 % 

TOTAL 441 100 % 
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