
 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
  

 

 

AGENDAS E REFORMA ADMINISTRATIVA EM 

PORTUGAL 
 

 

JÚRI 
Presidente:  

Reitor da Universidade Técnica de Lisboa. 

 

Vogais: 

Doutor José António Oliveira Rocha, professor catedrático da Escola de Economia e Gestão 

da Universidade do Minho; 

Doutor Juan Pedro Mozzicafreddo, professor catedrático do Instituto Superior de Ciências do 

Trabalho e da Empresa; 

Doutor João Abreu de Faria Bilhim, professor catedrático do Instituto Superior de Ciências 

Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa; 

Doutor Avelino Miguel da Mota de Pina e Cunha, professor associado da Faculdade de 

Economia da Universidade Nova de Lisboa; 

Doutora Maria Engrácia Carvalho dos Reis Janela Cardim, professora auxiliar do Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. 

 

 

DISSERTAÇÃO DE DOUTORAMENTO EM CIÊNCIAS SOCIAIS NA 

ESPECIALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Elisabete Reis de Carvalho 

 

Orientação: Professor catedrático Doutor João Abreu de Faria Bilhim 

 

 

LISBOA 

Junho de 2008 



 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
  

 

 1 

 

AGENDAS E REFORMA ADMINISTRATIVA EM 

PORTUGAL 
 

 

JÚRI 
Presidente:  

Reitor da Universidade Técnica de Lisboa. 

 

Vogais: 

Doutor José António Oliveira Rocha, professor catedrático da Escola de Economia e Gestão 

da Universidade do Minho; 

Doutor Juan Pedro Mozzicafreddo, professor catedrático do Instituto Superior de Ciências do 

Trabalho e da Empresa; 

Doutor João Abreu de Faria Bilhim, professor catedrático do Instituto Superior de Ciências 

Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa; 

Doutor Avelino Miguel da Mota de Pina e Cunha, professor associado da Faculdade de 

Economia da Universidade Nova de Lisboa; 

Doutora Maria Engrácia Carvalho dos Reis Janela Cardim, professora auxiliar do Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. 

 

 

DISSERTAÇÃO DE DOUTORAMENTO EM CIÊNCIAS SOCIAIS NA 

ESPECIALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Elisabete Reis de Carvalho 

 

Orientação: Professor catedrático Doutor João Abreu de Faria Bilhim 

 

 

LISBOA 

Junho de 2008



 

 2 

 

ÍNDICE 
 

AGRADECIMENTOS .......................................................................................................................... 10 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 12 

1.1 SENDA E FUNDAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO ................................................................................. 12 
1.2 METODOLOGIA .......................................................................................................................... 18 
1.3 ESTRUTURA DA TESE ................................................................................................................ 22 

2 CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS .............................................. 24 

2.1 CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA .................................................................................... 24 
2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS ................................................................................................................. 30 

3 DECISÃO E RACIONALIDADE ................................................................................................ 36 

3.1 RACIONALIDADE TÉCNICA ........................................................................................................ 39 
3.2 INCREMENTALISMO ................................................................................................................... 41 
3.3 CONTENTOR DE LIXO ................................................................................................................ 44 
3.4 RACIONALIDADE EM CONTEXTO POLÍTICO ............................................................................... 46 

4 AGENDAS E MODELO DE FLUXOS MÚLTIPLOS ............................................................... 52 

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E AMBIGUIDADE ..................................................................................... 52 
4.2 DEFINIÇÃO DA AGENDA ............................................................................................................ 54 

4.2.1 Fluxo de Problemas .......................................................................................................... 55 
4.2.2 Fluxo Político ................................................................................................................... 59 

4.3 ESPECIFICAÇÃO DAS ALTERNATIVAS ........................................................................................ 62 
4.3.1 Fluxo de Políticas Públicas .............................................................................................. 62 

4.4 CONFLUÊNCIA DOS FLUXOS ...................................................................................................... 64 
4.5 ANÁLISE CRÍTICA DO MODELO DE FLUXOS MÚLTIPLOS ........................................................... 66 

5 REFORMA ADMINISTRATIVA E NEW PUBLIC MANAGEMENT ..................................... 70 

5.1 ORIGENS DO NEW PUBLIC MANAGEMENT ................................................................................... 71 
5.2 CARACTERÍSTICAS DO NEW PUBLIC MANAGEMENT ................................................................... 74 
5.3 RETÓRICA E NEW PUBLIC MANAGEMENT ................................................................................... 78 
5.4 CONSEQUÊNCIAS DO NEW PUBLIC MANAGEMENT ...................................................................... 85 

6 AGENDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA EM PORTUGAL ...................................... 93 

6.1 AGENDA GOVERNAMENTAL E REFORMA ADMINISTRATIVA ..................................................... 99 
6.1.1 Problemas ......................................................................................................................... 99 
6.1.2 Objectivos e Soluções ..................................................................................................... 101 

6.1.2.1 Organização e Funcionamento ................................................................................................ 103 



 

 3 

6.1.2.1.1 Desburocratização e Re(Estruturação) ........................................................................... 105 
6.1.2.1.2 Qualidade ........................................................................................................................ 113 
6.1.2.1.3 Desconcentração e Descentralização .............................................................................. 118 
6.1.2.1.4 Privatização ..................................................................................................................... 119 
6.1.2.1.5 Sistema de Gestão ........................................................................................................... 120 

6.1.2.2 Gestão de Recursos Humanos ................................................................................................. 122 
6.1.2.2.1 Racionalização da Função Pública ................................................................................. 127 

6.1.2.2.1.1 Dimensão da Função Pública ................................................................................. 127 
6.1.2.2.1.2 Planeamento de Recursos Humanos ....................................................................... 130 
6.1.2.2.1.3 Recrutamento e Selecção ........................................................................................ 132 

6.1.2.2.2 Motivação da Função Pública ......................................................................................... 134 
6.1.2.2.2.1 Dignificação da Função Pública ............................................................................. 135 
6.1.2.2.2.2 Legislação sobre Direitos Individuais e Colectivos da Função Pública ................. 137 
6.1.2.2.2.3 Condições de Trabalho ........................................................................................... 138 
6.1.2.2.2.4 Formação Profissional ............................................................................................ 138 
6.1.2.2.2.5 Equidade e Compensação ....................................................................................... 140 
6.1.2.2.2.6 Avaliação de Desempenho ..................................................................................... 142 
6.1.2.2.2.7 Autonomia de Decisão e Responsabilização .......................................................... 143 
6.1.2.2.2.8 Ética ........................................................................................................................ 145 

6.2 GOVERNOS E JANELAS DE OPORTUNIDADE PARA A REFORMA ................................................ 149 
6.2.1 Janela de Oportunidade no Fluxo de Problemas ........................................................... 150 
6.2.2 Janela de Oportunidade no Fluxo Político .................................................................... 154 

6.3 CONTINUIDADE E RUPTURA NA POLÍTICA DE REFORMA ADMINISTRATIVA ............................ 155 
6.4 AGENDA DECISIONAL E POLÍTICAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA (1976-1985) ................. 162 
6.5 AGENDA DECISIONAL E POLÍTICAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA (1986-2007) ................. 164 

6.5.1 X Governo Constitucional .............................................................................................. 164 
6.5.2 XI Governo Constitucional ............................................................................................. 165 
6.5.3 XII Governo Constitucional ............................................................................................ 170 
6.5.4 XIII Governo Constitucional .......................................................................................... 172 
6.5.5 XIV Governo Constitucional .......................................................................................... 177 
6.5.6 XV Governo Constitucional ............................................................................................ 178 
6.5.7 XVI Governo Constitucional .......................................................................................... 181 
6.5.8 XVII Governo Constitucional ......................................................................................... 181 

6.6 AGENDAS, ESTABILIDADE E MUDANÇA .................................................................................. 185 

7 PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO ESTADO

 188 

7.1 ENQUADRAMENTO LEGAL DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO .......................................... 190 
7.2 ACTORES DA REESTRUTURAÇÃO ............................................................................................ 200 

7.2.1 Comissão Técnica ........................................................................................................... 200 
7.2.2 Grupos de Trabalho ........................................................................................................ 201 
7.2.3 Consultores ..................................................................................................................... 202 

7.3 PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO ........................................................................................... 203 



 

 4 

7.3.1 Arranque ......................................................................................................................... 204 
7.3.2 Redesenho das Macroestruturas .................................................................................... 208 
7.3.3 Redesenho das Microestruturas ..................................................................................... 215 

7.4 CONSEQUÊNCIAS DO PRACE .................................................................................................... 220 
7.5 RACIONALIDADE TÉCNICA, RACIONALIDADE POLÍTICA ......................................................... 251 

8 CONCLUSÃO .............................................................................................................................. 259 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................. 267 

 

 

 

 

 



 

 5 

 

ÍNDICE DE TABELAS 
 
TABELA 2.1 - ETAPAS DO PROCESSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E A LÓGICA PROBLEM SOLVING ............... 33!
TABELA 3.1 - PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE O MODELO RACIONAL E O MODELO INCREMENTAL ....... 42!
TABELA 3.2 - MODELO DE DECISÃO RACIONAL VS. MODELO DE DECISÃO NA POLIS ............................. 49!
TABELA 6.1 - GOVERNOS CONSTITUCIONAIS DA III REPÚBLICA ............................................................. 94!
TABELA 6.2 - ESTRUTURAS RESPONSÁVEIS PELAS POLÍTICAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA .............. 97!
TABELA 6.3 - OBJECTIVOS DA REFORMA ADMINISTRATIVA (DO I AO IX GOVERNO) ............................ 102!
TABELA 6.4 - OBJECTIVOS DA REFORMA ADMINISTRATIVA (DO X AO XVII GOVERNO) ...................... 103!
TABELA 6.5 - MEDIDAS DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO APARELHO ADMINISTRATIVO (DO I 

AO IX GOVERNO) ......................................................................................................................... 104!
TABELA 6.6 - MEDIDAS DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO APARELHO ADMINISTRATIVO (DO X 

AO XVII GOVERNO) ..................................................................................................................... 104!
TABELA 6.7 - MENÇÃO DA DESBUROCRATIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DE GOVERNO ............................. 105!
TABELA 6.8 - MEDIDAS DE (RE)ESTRUTURAÇÃO PRECONIZADAS NOS PROGRAMAS DE GOVERNO ...... 106!
TABELA 6.9 - MEDIDAS DE DESBUROCRATIZAÇÃO PRECONIZADAS NOS PROGRAMAS DE GOVERNO ... 109!
TABELA 6.10 - MENÇÃO DA QUALIDADE NOS PROGRAMAS DE GOVERNO ............................................ 114!
TABELA 6.11 - MEDIDAS DE QUALIDADE PRECONIZADAS NOS PROGRAMAS DE GOVERNO .................. 114!
TABELA 6.12 - MENÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DE GOVERNO .............................. 119!
TABELA 6.13 - MENÇÃO DA DESCONCENTRAÇÃO NOS PROGRAMAS DE GOVERNO ............................... 119!
TABELA 6.14 - MEDIDAS DE PRIVATIZAÇÃO PRECONIZADAS NOS PROGRAMAS DE GOVERNO .............. 120!
TABELA 6.15 - MEDIDAS DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA PRECONIZADAS NOS PROGRAMAS DE GOVERNO . 121!
TABELA 6.16 - MENÇÃO DA GESTÃO POR OBJECTIVOS NOS PROGRAMAS DE GOVERNO ....................... 122!
TABELA 6.17 - MEDIDAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUNDO O SUBSISTEMA (DO I AO IX 

GOVERNO) .................................................................................................................................... 123!
TABELA 6.18 - MEDIDAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUNDO O SUBSISTEMA (DO XI AO 

XVII GOVERNO) .......................................................................................................................... 124!
TABELA 6.19 - PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES MANIFESTADAS PELOS GOVERNOS, EM MATÉRIA DE GESTÃO 

DE RECURSOS HUMANOS (DO I AO IX GOVERNO) ........................................................................ 124!
TABELA 6.20 - PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES MANIFESTADAS PELOS GOVERNOS, EM MATÉRIA DE GESTÃO 

DE RECURSOS HUMANOS (DO XI AO XVII GOVERNO) ................................................................. 125!
TABELA 6.21 - GOVERNOS QUE EXPRESSARAM A NECESSIDADE DE CONTROLAR O AUMENTO DO 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ........................................................................................ 129!
TABELA 6.22 - MEDIDAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS RELACIONADAS COM O PLANEAMENTO 

DE RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................. 130!
TABELA 6.23 - MEDIDAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS RELACIONADAS COM O RECRUTAMENTO 

E SELECÇÃO ................................................................................................................................. 132!
TABELA 6.24 - A MOTIVAÇÃO ENQUANTO MEDIDA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS .................. 134!
TABELA 6.25 - MENÇÃO DA DIGNIFICAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA NOS PROGRAMAS DE GOVERNO ..... 135!



 

 6 

TABELA 6.26 - DIGNIFICAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA ENQUANTO OBJECTIVO DA POLÍTICA DE REFORMA 

ADMINISTRATIVA ......................................................................................................................... 136!
TABELA 6.27 - A DIGNIFICAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA ENQUANTO MEDIDA DE GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS .................................................................................................................................... 136!
TABELA 6.28 - PREOCUPAÇÃO COM OS DIREITOS E DEVERES DA FUNÇÃO PÚBLICA ............................. 137!
TABELA 6.29 - MEDIDAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS RELACIONADAS COM A FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL .............................................................................................................................. 139!
TABELA 6.30 - MEDIDAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS RELACIONADAS COM A EQUIDADE ..... 141!
TABELA 6.31 - MEDIDAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS RELACIONADAS COM O SISTEMA DE 

COMPENSAÇÃO ............................................................................................................................ 141!
TABELA 6.32 - MEDIDAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS RELACIONADAS COM A AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO ............................................................................................................................... 143!
TABELA 6.33 - MEDIDAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS RELACIONADAS COM A AUTONOMIA DE 

DECISÃO ....................................................................................................................................... 143!
TABELA 6.34 - MEDIDAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS RELACIONADAS COM A 

RESPONSABILIZAÇÃO ................................................................................................................... 144!
TABELA 6.35 - MENÇÃO DA ÉTICA NOS PROGRAMAS DE GOVERNO ...................................................... 145!
TABELA 6.36 - REFERÊNCIAS À ÉTICA E À MORALIDADE ADMINISTRATIVA ......................................... 147!
TABELA 6.37 - MENÇÃO DO TERMO CRISE NOS PROGRAMAS DE GOVERNO ......................................... 151!
TABELA 6.38 - NPM E AGENDA DA REFORMA ADMINISTRATIVA (DO I AO IX GOVERNO) ................... 157!
TABELA 6.39 - NPM E AGENDA DA REFORMA ADMINISTRATIVA (DO X AO XVII GOVERNO) .............. 157!
TABELA 7.1 - OS NÚMEROS OFICIAIS DA REESTRUTURAÇÃO, POR MINISTÉRIO (30 DE MARÇO, DE 2006)

 ..................................................................................................................................................... 214!
TABELA 7.2 - OS NÚMEROS OFICIAIS DA REESTRUTURAÇÃO, POR TIPO DE ESTRUTURA (30 DE MARÇO, 

DE 2006) ....................................................................................................................................... 215!
TABELA 7.3 - NOVA MACROESTRUTURA DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS .................... 221!
TABELA 7.4 - NOVA MACROESTRUTURA DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA ..................... 223!
TABELA 7.5 - NOVA MACROESTRUTURA DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS ................... 224!
TABELA 7.6 - NOVA MACROESTRUTURA DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 ..................................................................................................................................................... 226!
TABELA 7.7 - NOVA MACROESTRUTURA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA .................................................. 228!
TABELA 7.8 - NOVA MACROESTRUTURA DO MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL ....................................................................... 230!
TABELA 7.9 - NOVA MACROESTRUTURA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO ................... 232!
TABELA 7.10 - NOVA MACROESTRUTURA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO 

RURAL E DAS PESCAS ................................................................................................................... 234!
TABELA 7.11 - NOVA MACROESTRUTURA DO MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E 

COMUNICAÇÕES ........................................................................................................................... 236!
TABELA 7.12 -NOVA MACROESTRUTURA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

 ..................................................................................................................................................... 237!



 

 7 

TABELA 7.13 - NOVA MACROESTRUTURA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE .................................................. 239!
TABELA 7.14 - NOVA MACROESTRUTURA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ........................................... 241!
TABELA 7.15 - NOVA MACROESTRUTURA DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO 

SUPERIOR ..................................................................................................................................... 242!
TABELA 7.16 - NOVA MACROESTRUTURA DO MINISTÉRIO DA CULTURA .............................................. 243!
TABELA 7.17 - PROCESSO DE FORMAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À GOVERNAÇÃO .................. 245!
TABELA 7.18 - ORGANISMOS EXTINTOS PELAS NOVAS LEIS ORGÂNICAS ............................................. 249!
TABELA 7.19 - ORGANISMOS E ATRIBUIÇÕES  A EXTERNALIZAR .......................................................... 250!
 



 

 8 

 

LISTA DE ACRÓNIMOS 
 
AP ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

BPR BUSINESS PROCESS REENGINEERING 

CAF COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK 

CEA COMISSÃO EMPRESAS-ADMINISTRAÇÃO 

CFE CARACTERIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO ESTADO 

CFT CUSTOMER FIRST TEAM 

CPA CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

CRIP COMISSÃO DE REAVALIAÇÃO DOS INSTITUTOS PÚBLICOS 

DR DIÁRIO DA REPÚBLICA 

GERAP EMPRESA DE GESTÃO PARTILHADA DE RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, E.P.E. 

GOP GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

GPEARI GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

GPO GESTÃO POR OBJECTIVOS 

GT GRUPO DE TRABALHO 

INFOCID SISTEMA INTERDEPARTAMENTAL DE INFORMAÇÃO AOS UTENTES DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

JIT JUST-IN-TIME 

MADRP MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS 

MAI MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

MAOTDR MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

MBO MANAGEMENT BY OBJECTIVES 

MC MINISTÉRIO DA CULTURA 

MCTES MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 

MDN MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

ME MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

MEI MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO 

MFAP MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MJ MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

MNE MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 

MOPTC MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

MS MINISTÉRIO DA SAÚDE 

MTM MECANISMOS DE TIPO DE MERCADO 

MTSS MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL 

NPM NEW PUBLIC MANAGEMENT 

NSR NOVO SISTEMA RETRIBUTIVO 



 

 9 

NUT NOMENCLATURA DAS UNIDADES TERRITORIAIS 

OCDE ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO ECONÓMICA E DESENVOLVIMENTO 

PAC POSTOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

PCM PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

PRACE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO ESTADO 

QEI QUADRO DE EFECTIVOS INTERDEPARTAMENTAIS 

RAFE REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO 

RCM RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 

RIMA REDE INTERMINISTERIAL DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

SBU STRATEGIC BUSINESS UNIT 

SIADAP SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

SIAFE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO 

SIMPLEX PROGRAMA DE SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA 

TIC TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

TQM TOTAL QUALITY MANAGEMENT 

UCMA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 



 

 10 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Escrever os agradecimentos a quem contribuiu para o desenrolar da investigação, 

cujos resultados serão apresentados nesta tese, é extremamente difícil, devido ao 

temor de cometermos o delito de omitir o nome de alguém que merece justamente o 

nosso reconhecimento. Dou-me, desde já, por culpada e passarei a tentar passar para o 

papel, se me for permitido, de forma sucinta, um pouco do que reservo no meu 

coração e memória, manifestando a minha gratidão: 

 

Ao meu orientador, Professor Catedrático João Bilhim, que nunca cessou de 

demonstrar sabedoria, paciência e arte na relação académica que estabelecemos há 

mais de uma década, estimulando-me a progredir quando o desalento nascido das 

contrariedades convidava à renúncia. 

 

Ao Professor Catedrático Jubilado Óscar Soares Barata e ao Professor Catedrático 

Jubilado João Pereira Neto, professores que marcaram indelevelmente a minha 

iniciação na academia. Pensar no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas é 

pensar nos Senhores. 

 

Ao Senhor Secretário de Estado da Administração Pública, Dr. João Figueiredo, que 

abriu as portas à minha observação, possibilitando a realização de uma peça 

fundamental da investigação. 

 

Aos membros da Comissão Técnica e dos Grupos de Trabalho, do Programa de 

Reestruturação da Administração Central do Estado, nomeadamente aqueles com 

quem tive o privilégio de privar. Através deles pude comprovar que o espírito de 

serviço à comunidade se mantém vivo na Administração Pública. 

 

Aos professores e colegas docentes do Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas que primam pelo desenvolvimento de uma instituição de ensino e de 

investigação de excelência. De entre os colegas, agradeço particularmente àqueles que 



 

 11 

me honram com a sua amizade. A Daniela, a Rosária, a Sandra, a Cláudia e a Irene 

tiveram a paciência de ler, comentar e conversar comigo sobre a investigação, 

apaziguando as minhas angústias e transmitindo-me ânimo. Foram os meus anjos. 

 

A todos os funcionários do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que 

sempre manifestaram uma enorme simpatia e disponibilidade, contribuindo 

incomensuravelmente para tornar o Instituto num local de acolhimento para docentes 

e discentes. Gostaria de agradecer expressamente ao Sr. Acácio Santos, à Dra. Isabel 

Pereira e à D. Teresa Pereira. 

 

Aos meus alunos. Tenho a rara felicidade de poder fazer aquilo que gosto, ou seja, 

estar permanentemente a aprender e a transmitir o pouco que vou descobrindo, num 

incessante processo de troca de experiências e de enriquecimento pessoal e 

profissional. Aquilo que dou é-me devolvido vezes sem conta. 

 

À minha família. Obrigada pelo vosso amor e apoio incondicionais. 

 

 



 

 12 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 
“Public sector reform is in fashion and no self-respecting government can 
afford to ignore it.”  

Vincent Wright (1997: 8) 

 
“Although administrative reform is intended to make the administrative 
state perform better, it will not of itself solve political crises, economic 
problems and social dissent, as unfortunately reformers sometimes promise. 
It rarely provides solutions to these societal problems; it merely helps 
implement solutions.”  

Gerald E. Caiden (1991: 271-272) 

 

 

1.1 SENDA E FUNDAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO 

 

Escolher um tema para investigar é uma tarefa delicada e, no presente caso, 

demorada. As dúvidas sobre a relevância da matéria a tratar, a exequibilidade da 

pesquisa e a manutenção do interesse pessoal, foram mais do que muitas. Sucederam-

se numerosos temas que, ao não corresponderem aos requisitos citados, auguravam o 

pior em termos de empenhamento futuro. Persistentemente, fomos avançando com a 

leitura de obras que eram escolhidas em função de gostos pessoais, sob o manto de 

um desejo subconsciente e indeterminado. Enumeraram-se possíveis alvos e alguns 

foram ganhando corpo, designadamente os movimentos de reforma administrativa e 

os novos paradigmas de gestão pública, temas recuperados do trabalho desenvolvido 

para a dissertação de Mestrado em Gestão e Administração Pública (Carvalho, 2001). 

 

Durante algum tempo, reflectimos sobre o que ficou por explorar e as linhas de 

investigação que gostaríamos de prosseguir. Descobrimos que a questão da 

especificidade da gestão na Administração Pública era um assunto a merecer maior 

estudo, nomeadamente no respeitante à sua submissão ao poder político e 
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correspondente actuação num contexto de democracia e reafirmação do Estado de 

Direito. 

 

Não acreditávamos na dicotomia política/administração e, consequentemente, 

sentíamos alguma curiosidade quanto à convivência destes dois planos numa mesma 

realidade. Curiosidade estimulada pela releitura da obra de Pollitt, “Managerialism 

and the Public Services”, na qual refere que as relações entre os níveis político e 

administrativo são fundamentais para a boa gestão das organizações públicas, pese 

embora o esquecimento do elemento político nos modelos gestionários ou a sua 

condenação a um “lamentavelmente inevitável” (1993: 120)1. O autor acrescentava 

ainda que os políticos sentem frequentemente uma compulsão para o estabelecimento 

de objectivos dificilmente alcançáveis, vagos e ambíguos, porque obedecem a uma 

espécie de “irracionalidade”, assente numa racionalidade política e não económica, 

com uma carga mais emocional e psicológica do que de tipo utilitário (Pollitt, 1993: 

121). Com este texto, tomou assento no nosso esquema de investigação o confronto 

da racionalidade política com uma visão gestionária das políticas de reforma 

administrativa profundamente marcada pelo ideal da racionalidade técnica. 

 

Reforçando o caminho que começávamos a esboçar, surgiu-nos uma passagem, na 

obra de Frederickson e Smith (2002: 85-88), sobre o modelo de contentor de lixo 

(garbage can), na qual se retratava a possível e verosímil inversão da racionalidade 

no processo de decisão e de formação de políticas públicas, em que soluções 

poderiam preceder a formulação dos problemas, criando-se respostas onde ainda não 

existiam perguntas. Esta era uma ideia quase exótica para quem, como nós, se tinha 

habituado a pensar nas decisões e na resolução de problemas de acordo com uma 

ordem sequencial, “lógica”: diagnóstico do problema, determinação dos objectivos, 

levantamento das alternativas, escolha da alternativa com a melhor relação 

custo/benefício, sua implementação e posterior avaliação. Os referidos autores 

acrescentavam que estes fenómenos de inversão da racionalidade estavam presentes 

nos exercícios de reforma institucional e no processo de políticas públicas, ainda que 

a retórica usada transmitisse uma imagem claramente oposta (2002: 85-86). 

Mencionavam ainda que a aplicação mais conhecida do modelo de garbage can tinha 
                                                
1 Para Miewald (1978: 29-30), a Ciência da Administração Pública, ao votar ao esquecimento a 
Política, está a revelar uma das maiores falhas da disciplina. 
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sido feita por John Kingdon, estando retratada na obra “Agendas, Alternatives, and 

Public Policies”. 

 

Continuámos com as leituras e reencontrámos Michael Barzelay. Em “The New 

Public Management: Improving Research and Policy Dialogue”, o autor procede a 

uma revisão da literatura dedicada ao New Public Management e cria uma framework 

para análise dos exercícios de reforma administrativa, recorrendo nomeadamente ao 

modelo de Kingdon. Lemos ainda outros trabalhos de investigação da sua 

responsabilidade ou orientação (por exemplo, Barzelay, 2002, 2003; Barzelay et al., 

2001, 2003) em busca de pistas que nos permitissem estribar a nossa pesquisa. De 

repente, descobrimo-nos imersas no mundo das políticas públicas. 

 

Os manuais e, posteriormente, obras de complexidade crescente, foram engolidos 

numa leitura voraz, impulsionada pela descoberta de novas facetas que poderiam 

ajudar a uma melhor compreensão dos fenómenos foco da nossa atenção, indo ao 

encontro do apelo de Dror (1984): unir a gestão às políticas públicas, como um meio 

para colmatar as insuficiências daquela em lidar com ambientes sociais complexos, 

não traduzíveis em números e com uma elevada carga política. 

 

Embora estivéssemos habituadas a pensar que a relevância da Ciência da 

Administração Pública se fazia sentir mais ao nível da implementação das políticas 

públicas (vide Muller, 2003: 87-88), concluímos que não faria sentido estudar a 

implementação sem compreender o que a precedia. Perfilhámos assim uma definição 

ampla desta área do saber, que compreende as diferentes etapas do processo de 

políticas públicas (Shafritz, 1985: 439; Levine et al., 1990: 3-15). 

 

Após o percurso brevemente descrito, tínhamos chegado a um tema para a nossa tese: 

o processo de formação de políticas de gestão pública e a reforma administrativa em 

Portugal. 

 

A partir da década de oitenta, a Ciência da Administração Pública passou por uma 

fase de grande dinamismo, sustentado nas experiências de inovação administrativa 

que muitos países estavam a protagonizar. Estas práticas foram alvo da atenção e 

divulgação de organizações internacionais e da academia, tendo sido aplicadas, ainda 
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que de modo heterogéneo, a nível global. Assim surgiu o New Public Management 

(NPM), uma doutrina, filosofia ou paradigma que influenciou as políticas de reforma 

administrativa prosseguidas pelos governos, provocando uma quase equiparação das 

políticas de reforma administrativa – políticas institucionais que visam promover 

mudanças deliberadas nas estruturas e processos das organizações do sector público – 

às políticas de gestão pública2. 

 

O estudo de uma realidade complexa como a que nos propúnhamos abordar, 

aconselhava a adopção de um modelo que nos ajudasse a estruturar o objecto da nossa 

investigação. Consequentemente, recorremos ao modelo de Kingdon, o Modelo de 

Fluxos Múltiplos (Multiple Streams Model). 

 

Trata-se de um modelo que a comunidade científica reconhece como possuidor das 

ferramentas necessárias para o estudo do processo de formação de políticas públicas 

(vide, a título de exemplo, Muller e Surel, 1998; Sabatier, 1999; Birkland, 2001; 

Barzelay, 2001, 2003; Chevallier, 2002; Heineman et al., 2002). É também um 

modelo concebido após uma investigação assente, em larga medida, em métodos 

qualitativos que resultou num conjunto de proposições sobre o processo de formação 

de políticas públicas que levam alguns a encará-lo, sobretudo, como um dispositivo 

heurístico. Para nós, a sua atracção reside exactamente no potencial que manifesta 

para a exploração de assuntos complexos e “fluidos” e na sua capacidade para prover 

uma leitura rica e “realista” dos mesmos (Hill, 1997: 227). Para além disso, ao 

incorporar o modelo de contentor de lixo como um elemento explicativo da formação 

de políticas públicas, sobrepondo-se, mas não excluindo, os processos racional e 

incremental, Kingdon criou uma abordagem considerada como especialmente 

adequada ao estudo dos processos de reforma administrativa (Zahariadis, 1999: 88). 

 

                                                
2 No entender de Barzelay, as políticas de gestão pública poderão ser definidas como meios autoritários 
que têm por objectivo guiar, constranger e motivar o serviço público (2001: 4, 14), abrangendo, 
normalmente, domínios como o planeamento, a gestão financeira e orçamental, a função pública e as 
relações industriais, os contratos e aquisições, a organização e métodos, e a auditoria e avaliação 
(Barzelay, 2001: 9, 14, 51). Na nossa tese, iremos focar, embora não exclusivamente, as políticas de 
gestão pública nos domínios da organização e funcionamento do aparelho administrativo e da gestão de 
recursos humanos, por serem essas as áreas tratadas transversalmente pelas estruturas responsáveis 
pelas políticas de reforma administrativa, em todos os Governos Portugueses, da III República. 
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Tinha chegado o momento de definir a pergunta de partida que começaria a estruturar 

a nossa pesquisa e que consistia em saber qual tinha sido a trajectória seguida pelos 

Governos Portugueses, no domínio da reforma administrativa, nos últimos trinta anos. 

 

Limitámos a análise das políticas de reforma administrativa a um levantamento das 

agendas governamental e decisional, indicando quais os temas que mereceram a 

atenção dos decisores políticos e aqueles que transitaram para a fase de decisão. Não 

focámos a implementação ou sequer procurámos avaliar o impacto das medidas; tal 

afigurava-se-nos ser inexequível dada a amplitude do objecto. 

 

Delineámos para a nossa investigação, ao nível das agendas, os seguintes objectivos: 

• Caracterizar as agendas da reforma administrativa, ao nível das políticas de 

gestão pública prosseguidas pelos Governos Portugueses, da III República; 

• Aferir a estabilidade, ou não, dessas agendas e tentar enquadrar o fenómeno 

com o auxílio do Modelo de Fluxos Múltiplos; 

• Testar a hipótese de as agendas de reforma administrativa dos Governos 

Portugueses terem sido influenciadas pela doutrina do New Public 

Management. 

 

Enquanto recolhíamos e analisávamos mais dados bibliográficos e documentais 

surgiu-nos, através de convite do nosso orientador, a oportunidade para estudarmos de 

perto um projecto de modernização administrativa. Entre o receio da dispersão face à 

rota traçada e o desejo da imersão no terreno, venceu claramente o segundo. A nossa 

investigação ficou de súbito enriquecida e o PRACE – Programa de Reestruturação da 

Administração Central do Estado – passou a ser o foco da nossa dedicação. Durante 

meses acompanhámos o desenrolar de um projecto marcante para a política de gestão 

pública do XVII Governo Constitucional. Observámos cuidadosamente o que nos 

rodeou, mergulhámos na experiência e absorvemos os seus ensinamentos. 

 

O PRACE constitui o nosso estudo de caso. Abriu-nos a possibilidade de verificar a 

aplicabilidade de certas proposições do Modelo de Fluxos Múltiplos, mormente as 

relacionadas com a inversão da racionalidade no processo de decisão que, como 
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assinalámos no início desta introdução, certos autores referem ser comum em 

contexto político: o contexto, por excelência, da Administração Pública. 

 

Assume-se que o ambiente político caracteriza-se pela ambiguidade, isto é, trata-se de 

um ambiente em que, como desenvolveremos adiante na tese, os decisores têm de 

lidar com problemas muito complexos, passíveis de serem representados de inúmeras 

formas e sobre os quais raramente possuem informação completa, não tendo 

capacidade para controlar todas as variáveis em jogo, sua interacção e consequências. 

 

Acresce a esta ambiguidade a relevância da variável tempo (Zahariadis, 2003: 6). Os 

decisores sabem que devem gerir cuidadosamente o tempo, de modo a demonstrarem 

aptidão para decidir durante o seu mandato. Há todo um sentido de urgência que irá 

influenciar os mecanismos de decisão e que torna plausível a verificação, na prática, 

do modelo de garbage can. 

 

Quer este modelo, quer o Modelo de Fluxos Múltiplos, postulam que os problemas e 

as alternativas que poderão ser seleccionadas ocorrem segundo processos 

independentes, não havendo, necessariamente, uma lógica sequencial entre os 

elementos. O Modelo de Fluxos Múltiplos, como se explanará, aceita que a decisão 

possa corresponder aos ditames da racionalidade técnica ou até ao modelo 

incremental de decisão, mas pressupõe que, quando se procura inovar, em ambientes 

marcados pela ambiguidade, o modelo de decisão que impera é o do garbage can, 

sendo que a formação de políticas públicas se baseará num processo de decisão em 

que se poderá assistir a uma prévia selecção de soluções, ponderadas e apuradas em 

policy communities, compostas, em geral, por actores invisíveis, que serão coladas a 

um problema, atribuindo-lhe assim, a posteriori, o racional para a sua adopção. 

 

O PRACE consistiu num processo amplo e complexo, em que se avaliou e 

redesenhou a estrutura organizacional da Administração Central do Estado3, com o 

fim de aumentar a sua eficiência. A missão de análise das organizações e elaboração 

de recomendações ficou a cargo, no plano que o XVII Governo Constitucional 

designou por técnico, de uma Comissão Técnica, composta por seis personalidades 

                                                
3 Excluindo o sector empresarial. 
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tidas como peritas em gestão e organização e em gestão de recursos humanos, e de 

quinze Grupos de Trabalho, formados, em média, por cinco trabalhadores da 

Administração Pública, coadjuvados por uma equipa de consultores contratados para 

o efeito. Qual seria o modelo de decisão que prevaleceria neste plano técnico? 

Presumindo que seria o modelo racional de decisão, qual seria a probabilidade deste 

prevalecer face às especificidades do contexto político? 

 

De acordo com o Modelo de Fluxos Múltiplos, muitos dos intervenientes no processo 

de políticas públicas são actores imbuídos de uma racionalidade limitada e 

manifestam preferências problemáticas, isto é, não conseguem, não querem, ou não 

podem, definir precisamente os seus objectivos. Contudo, nem todos os actores 

possuem preferências problemáticas; alguns adoptam um comportamento intencional, 

para fazer vingar a sua própria agenda, procurando fazer avançar no processo de 

políticas públicas uma determinada alternativa e representação do problema; são os 

chamados empreendedores políticos. O PRACE abriu uma janela de oportunidade 

para que os empreendedores políticos pudessem agir na tentativa de fazer confluir 

certas soluções para determinados problemas, à revelia do prescrito pela decisão 

racional técnica. Será que isso aconteceu? Estavam reunidas as condições propícias 

para que tal sucedesse?  

 

 

1.2 METODOLOGIA 

 

A investigação que prosseguimos visa a obtenção do grau de doutora em Ciências 

Sociais, na especialidade de Administração Pública. Exige-se, pressupomos, que a 

candidata demonstre aptidão para a investigação e domínio do campo teórico tratado. 

Não sabemos se estas metas foram plenamente alcançadas, mas tivemo-las sempre 

presentes ao longo da nossa pesquisa. 

 

Procedemos a uma rigorosa revisão da literatura que nos permitiu estabelecer o estado 

da arte nas ciências tratadas, bem como fundamentar as descrições e explicações 

oferecidas ao longo do texto. Procurámos não incorrer no pecado da gula livresca e do 

saber enciclopédico, pelo que consideramos que as obras citadas compõem o mínimo 
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indispensável a uma tese condigna. A bibliografia não faz referência às obras 

consultadas, mas sim às efectivamente mencionadas. 

 

Os capítulos referentes à componente empírica da nossa investigação dividem-se em 

duas partes autónomas: a primeira, trata as agendas da reforma administrativa e, a 

segunda, os mecanismos de decisão subjacentes a um projecto de reforma. Os 

objectivos traçados eram diferentes, o que influenciou as opções metodológicas. 

 

Para estudar a agenda governamental procedemos à análise de conteúdo qualitativa4 

dos Programas de Governo de todos os Governos Constitucionais, da III República, 

com o auxílio de uma ferramenta informática denominada TAMSAnalyzer, uma 

ferramenta que se revelou preciosa, tendo em conta o elevado número de categorias5 e 

de unidades a registar. O estudo baseou-se numa codificação6 que procurou, através 

da leitura dos textos que tratavam especificamente a política de reforma 

administrativa, identificar os assuntos que eram abordados e, de seguida, agrupá-los 

em dois domínios: organização e funcionamento e gestão de recursos humanos, na 

Administração Pública. Procedeu-se ainda à destrinça entre os factores apontados 

como problemas da Administração Pública que justificariam as políticas públicas de 

inovação administrativa e os objectivos e principais medidas nelas inscritas. 

Consequentemente, podemos esclarecer que embora tivéssemos algumas categorias 

definidas a priori – nomeadamente, as que respeitavam a suposição definida infra 

relativamente à adopção do NPM em Portugal – a construção do sistema de categorias 

foi sobretudo feita a posteriori (Vala, 1986: 110-113). 

 

O processo distinguiu-se pela morosidade; fizeram-se numerosas leituras e operações 

de controlo para tentar garantir que não ocorreriam erros de classificação. Os 
                                                
4 Bardin (2004: 27) encara a análise de conteúdo como “(...) um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”, uma definição ampla que 
incorpora a análise quantitativa e a qualitativa. Dentro da análise de conteúdo qualitativa, optámos por 
uma análise de conteúdo estruturante (vide Flick, 2005: 195). 
5 “As categorias são rubricas ou classes, que reúnem um grupo de elementos (...) sob um título 
genérico, agrupamento esse efectuado em razão dos caracteres comuns destes elementos.” (Bardin, 
2004: 111) 
6 De acordo com Bardin (2004: 97), “a codificação corresponde a uma transformação (...) dos dados em 
bruto do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma 
representação do conteúdo, ou da sua expressão susceptível de esclarecer o analista acerca das 
características do texto (...).” 
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resultados da codificação são apresentados no sexto capítulo e, em anexo, juntamos os 

textos e os respectivos códigos, de modo a permitir a validação da análise por outros 

investigadores. 

 

Embora, após o trabalho de categorização e classificação das unidades de registo 

presentes no nosso corpus7, pudéssemos ter procedido a uma análise da frequência 

com que determinadas categorias surgem no texto, optámos por apenas considerar a 

sua presença ou ausência. Tendo em conta o nosso objectivo de saber que assuntos 

estavam a merecer a atenção dos decisores governamentais, num dado momento, não 

nos pareceu significativo apresentar, uma vez verificado que um determinado tema 

estava integrado na agenda governamental, quantas vezes o mesmo era citado. 

 

A análise de conteúdo possibilitou-nos a conciliação da sua valência heurística com a 

função de administração de prova8 (Bardin, 2004: 25), porque mediante o seu uso não 

só procedemos ao levantamento da agenda governamental, como procurámos detectar 

inflexões no discurso, seleccionando um conjunto de categorias centrais ao New 

Public Management. Permitiu-nos também testar a asserção de que, a partir de 

meados dos anos oitenta, os Governos Portugueses prosseguiram políticas de reforma 

administrativa condizentes com o NPM. 

 

O estudo da agenda decisional dependeu da análise documental das Grandes Opções 

do Plano, em que se tentou retirar das ditas informação pertinente em relação às 

principais medidas de reforma administrativa alvo da atenção dos decisores e 

potenciais objectos de decisão. 

 

A redacção do capítulo referente ao PRACE é o produto final, como já aludimos, de 

um estudo de caso9, assente na observação participante e na análise documental. 

 

                                                
7 “O corpus é o conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos 
analíticos.” (Bardin, 2004: 90) 
8 Consequentemente, conciliámos a análise de exploração com a análise de verificação (Carmo e 
Ferreira, 1998: 252). 
9 Yin define o estudo de caso como uma pesquisa empírica que investiga fenómenos contemporâneos, 
no contexto da vida real, aplicando-se particularmente aos casos em que as fronteiras entre o fenómeno 
e o contexto não são evidentes (1994: 13). 
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A observação permitiu-nos aceder às práticas: “descobrir como as coisas de facto 

acontecem ou funcionam” (Flick, 2002: 137). Tivemos especiais cuidados em 

perfilhar uma postura de equilíbrio entre o “tornar-se nativo” e o “estranho 

profissional” (Flick, 2002: 144-145). Embora consideremos que fomos mais 

“observadores participantes” do que “participantes observadores”, acabámos por nos 

ver imiscuídas nas actividades do PRACE. Conservámos, porém, a distância 

necessária para não interferir com o normal desenrolar dos fenómenos em estudo. 

Procedemos também a um registo meticuloso da nossa experiência no terreno que nos 

permitiu um reviver das situações presenciadas, no momento da sua exposição 

textual. 

 

A análise documental baseou-se fundamentalmente no estudo de diplomas legais e 

outros documentos, a que tivemos acesso, relacionados com o estudo de caso, tendo 

origem, na sua maioria, em fontes primárias10. 

 

Arcamos conscientemente com as consequências de ter adoptado uma metodologia 

qualitativa, cientes de que todas as opções metodológicas oferecem vantagens e 

desvantagens (Moreira, 1994: 93-101; Devine, 1995; Carmo e Ferreira, 1998: 176-

181) . 

 

Devine afirma, num texto dedicado às metodologias qualitativas em Ciência Política, 

que os politólogos detestam abordar explicitamente as questões metodológicas (1995: 

152). Esta renitência em detalhar o que se observou, presenciou, leu ou ouviu, poderá 

encontrar explicação na confidencialidade e sensibilidade prevalecentes na realidade 

estudada (Moreira, 1989: 127-128). 

 

Consequentemente, a questão ética esteve sempre presente, não só durante o estudo 

de caso, como no momento em que se estava a transpor para o papel a informação 

coligida e analisada. O que poderíamos ou não narrar? O que poderia ser transmitido 

sem trair a confiança que em nós foi depositada? Não se leia nesta nossa preocupação 

uma predisposição para o encómio. Não nos cabe fazer elogios ou reparos ao PRACE, 

em função de interesses pessoais. Compete-nos apenas, com base nos modelos 
                                                
10 As fontes primárias são constituídas por obras produzidas pelas entidades que estão a ser estudadas, 
durante o próprio período de pesquisa (Moreira, 1994: 29). 



 

 22 

teóricos que estruturam o nosso edifício de pesquisa e que já estavam delineados antes 

do convite para a realização do estudo de caso junto da Comissão Técnica e dos 

Grupos de Trabalho, analisar a realidade. Porém, temíamos ter escolhido questões 

nascidas de um modelo politicamente incorrecto face à simbologia da racionalidade. 

Adriano Moreira afirmou que (1989:151) “o método da análise processual da 

formação das decisões políticas parece ser o que mais longe pode levar no propósito 

de desvendar a real estrutura do aparelho do Poder. A dificuldade está em que, 

desejando o Poder afirmar uma imagem, (...) torna inacessível ao investigador o 

conhecimento do processo real e dos reais intervenientes.” Por uma dádiva da ventura 

e do nosso orientador, acabámos por ter acesso aos dados, mas não quisemos que a 

verdade científica se sobrepusesse à moral, pelo que procurámos evitar usar 

informação confidencial, mesmo quando a sua utilização poderia consolidar a 

comprovação do que afirmávamos. São estes os condicionalismos de um investigador 

no domínio da Ciência da Administração Pública e é com eles que esperamos ter de 

lidar por muitos anos. 

 

 

1.3 ESTRUTURA DA TESE 

 

Tendo como ponto de partida o estudo do processo de formação de políticas de 

reforma administrativa em Portugal, de acordo com o Modelo de Fluxos Múltiplos, 

considerámos pertinente começar por nos situar nos domínios científicos da Ciência 

da Administração Pública e das Políticas Públicas, estabelecendo um breve estado da 

arte. 

 

Como adoptámos, para a análise da realidade objecto do nosso estudo, o Modelo de 

Fluxos Múltiplos, um modelo que contempla vários modelos de decisão, passamos em 

revista os modelos de decisão considerados – racionalidade técnica, incrementalismo 

e contentor de lixo – e expomos um modelo de decisão, em contexto político, que 

poderá ser encarado como um corolário dos fenómenos descritos por John Kingdon, 

ajudando a enquadrá-los. 
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No quarto capítulo, descrevemos o Modelo de Fluxos Múltiplos, clarificando os seus 

pressupostos. Para o efeito, socorremo-nos da obra original de Kingdon e de obras de 

autores com um posicionamento semelhante, a maioria das quais escritas após a 

primeira publicação do livro “Agendas, Alternatives, and Public Policies”, em 1984. 

 

Segue-se um capítulo sobre as políticas de reforma administrativa e o New Public 

Management. Nele tentamos caracterizar o NPM, explicando as condições que 

favoreceram o seu aparecimento e triunfo, a nível global, e as dificuldades em se 

proceder ao estudo do seu impacto. Assinala-se ainda a relevância do discurso por ele 

veiculado e o seu valor apelativo para os governos. 

 

O sexto capítulo delimita o início da explanação da investigação empírica. Abordam-

se as agendas governamental e decisional da reforma administrativa, patentes no 

discurso manifestado pelos Governos Portugueses, desde 1976 até 2007. Avalia-se a 

estabilidade e a mudança evidenciadas nas agendas e procura-se explicar os 

fenómenos de inflexão detectados à luz do Modelo de Fluxos Múltiplos, 

principalmente no que respeita a abertura de janelas de oportunidade, quer no fluxo 

político, quer no fluxo de problemas. 

 

O PRACE é focado no sétimo capítulo. Procede-se a uma exposição dos seus 

objectivos e da estrutura formalmente montada para o levar a cabo. Relata-se o 

processo de reestruturação, de acordo com o que nos foi possível observar, ao longo 

do estudo de caso, e tece-se um conjunto de considerações sobre os mecanismos de 

decisão que prevaleceram neste exercício de inovação administrativa. 

 

O último capítulo é dedicado ao delinear das conclusões apuradas no final da nossa 

longa viagem de três anos. 
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2 CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 
“Crises and dilemmas in public administration? So what’s new? (…) Public 
administration has never had an easy ride, being a practice-oriented subject 
in an academy that gives more honor to theory, and also an inherently 
multidisciplinary subject in a world dominated by aggressive disciplinary 
purists.” 

 
Tony Bovaird (2002: 345) 

 
“Books, essays, and discussions of a “proper” definition of public policy 
have proven futile, even exasperating, and they often divert attention from 
the study of public policy itself.” 

 
Thomas R. Dye (1995: 3) 

 

 

 

2.1 CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A única afirmação passível de recolher uma resposta unânime no âmbito da Ciência 

da Administração Pública11 é a reconhecida falta de consensos no seu seio. 

Acumulam-se as dúvidas e disputas sobre a sua definição, origens e estatuto entre as 

demais ciências sociais. 

 

Ciência carrefour, na expressão de Chevallier (2002: 50), a Ciência da Administração 

Pública caracteriza-se pela multidisciplinaridade e pela pluralidade de olhares sobre 

os fenómenos administrativos (Raadschelders, 2003a: 12; Perry e Kraemer, 1990: 

364; Lynn, 2005: 45; Mainzer, 1994: 361), o que se traduz na sua maior riqueza e, 

simultaneamente, na sua maior limitação (Denhardt, 1990: 43). Por um lado, quem 

trabalha neste domínio é obrigado a estudar e compreender várias disciplinas 

                                                
11 Para nós a Ciência da Administração Pública poderia ser referida deixando cair o qualificativo 
“pública”, na tradição do que se entende por science administrative, ciencia de la administración, 
Verwaltungswissenschaft, scienza amministrativa, ou Public Administration. Contudo, queríamos 
vincar a nossa recusa de uma Ciência da Administração generalista, assim como evidenciar que o 
objecto deste domínio científico são os fenómenos administrativos de carácter público. Para maior 
desenvolvimento vide Caupers (2002: 15-25, 60-63). 
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relevantes para a área (Drewry, 2005: 66; Peters e Pierre, 2003: 7; Pfiffner e Presthus, 

1960: 6). Por outro, a sua diversidade induz a que se lhe aponte a falta de um corpo 

teórico consistente e integrado, o que leva alguns autores a falarem de uma certa crise 

de identidade (Denhardt, 1990: 43; Perry e Kraemer, 1990: 349)12 e outros a atribuir-

lhe um cariz auto-destrutivo (Peters, 1996: 2-3)13. 

 

Tem um corpo teórico próprio (Peters e Pierre, 2003:7; Frederickson e Smith, 2002) 

que, embora se caracterize por alguma dispersão e incongruência, é fundamental para 

a atribuição de significado à actividade da Administração Pública (AP), uma vez que 

a experiência não se traduz automaticamente em conhecimento (Mainzer, 1994: 359). 

Frederickson e Smith referem, aliás, que, numa área dispersa e de cariz aplicado como 

é a da desta disciplina, o principal objectivo da teoria consiste em reunir, de acordo 

com um enquadramento explicativo, factos com utilidade para guiar a formação e 

implementação de políticas públicas (2002: 229)14. 

 

Estamos a tratar de uma ciência que tem como raison d’être a defesa da 

especificidade da administração pública (Kickert e Stillman, 1999: 11), assegurando 

que a gestão da coisa pública implica um conjunto de características que a tornam 

diferente da gestão privada e que justificam, consequentemente, um domínio 

                                                
12 Raadschelders não concorda com a ideia de “crise de identidade”, por considerar que esta decorre da 
diversidade de perspectivas da Ciência da Administração Pública e da sua interdisciplinaridade. Estas 
características são inevitáveis, para além de serem, de acordo com o autor, positivas. Por isso, afirma 
que “only those who embrace a positivist, natural-science approach to scholarship and academe argue 
that there is an identity crisis in the study” (2003b: 343). Também Rutgers (1998: 553-554) defende 
que a interdisciplinaridade não é uma falha da Ciência da Administração e sim uma característica que 
lhe é intrínseca, dada a necessidade de se compreender, analisar e explicar um fenómeno complexo e 
mutável como a Administração Pública. Citando, mais uma vez, Raadschelders (1999: 299-300): 
“Public Administration is neither unified nor fragmented. It is both and should be both because 
otherwise it will never be able to make sense of these ever-changing (i.e., ideological, political, social, 
legal, economic) environments to which the practice of public administration must respond.” 
13 In some ways, the wide diversity of views existing within public administration is a weakness for the 
field and makes it difficult to contend that it is a discipline in the usual academic meaning of that term. 
Public administration has been plagued by internecine warfare over just what is in and what is out of 
the field, and most fundamentally whether it should be an academic or an applied profession. (…) 
Some conflict may be functional for a discipline, especially when academic politics have a tendency to 
force an excessively quick closure over a field’s definition. At times, however, the conflicts within 
public administration have bordered on the extreme and the self-destructive” (Peters, 1996: 2-3). 
14 Para Frederickson e Smith, o valor de uma teoria no domínio da Ciência da Administração Pública 
dependerá da sua utilidade para o desenvolvimento de uma melhor compreensão e acção na 
Administração Pública: “(…) in public administration the ultimate test of any theory is how useful it is 
– does it increase our general understanding of public administration and/or can it improve the 
applied practice of public administration?” (2002: 230). 
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científico a ela dedicado (Kickert e Koppenjan, 1999: 37-38)15. Entre as 

características específicas mais apontadas, destaca-se a submissão ao poder político 

(Pollitt, 1993: 119-120; Pollitt e Harrison, 1994: 3-4; Farnham e Horton, 1996: 26; 

Vinten, 1992: 21; Ranson e Stewart, 1994; Caupers, 1994: 53, 59; Bilhim, 2000a: 77, 

2006a: 119; 2006b: 41). O que significa que a administração pública, enquanto 

actividade, plasma-se num conjunto de meios que visam prosseguir fins definidos 

formalmente no nível político16. Este facto, a par da necessidade em assegurar a 

provisão de bens e serviços de cariz tendencialmente público, com o objectivo de 

servir a colectividade, e que têm como principal fonte de financiamento os impostos, 

moldam um conjunto de elementos que a tornam única. Semelhanças haverá com 

outras actividades de gestão, mas as diferenças acabam por ter maior peso (Allison, 

1991; Rainey e Chun, 2005; Bilhim, 2006b: 39-44; Denhardt, 1991: 15-17; Boston et 

al., 1999: 36-39), requerendo, consequentemente, competências e valores diversos 

(Lynn, 2003: 17). 

 

A administração pública é um instrumento ao serviço do Rechtsstaat e, como tal, os 

princípios subjacentes a este deverão constituir o ponto de partida da sua análise 

(Kickert, 1997: 176; Raadschelders, 2003a: 198; Ranson e Stewart, 1994). Valores 

como a legalidade, legitimidade, transparência, responsabilidade, equidade e 

imparcialidade, não devem ser sacrificados no altar “managerialista” da eficácia e 

eficiência. O desafio que se coloca à Ciência da Administração Pública passa por 

encontrar equilíbrios – por exemplo, como conjugar a eficiência e a eficácia com a 

transparência, a equidade e a accountability – na teia complexa de relações, interesses 

e valores em que se desenrola a acção das organizações que constituem o seu foco. 

Resta saber se estes equilíbrios poderão ser alcançados recorrendo a soluções 

simplistas, como seja a emulação de supostas práticas de excelência, oriundas de 

empresas, uma questão que mereceu uma resposta negativa de Herbert Simon (1998: 
                                                
15 Para uma revisão da literatura dedicada à destrinça entre a gestão privada e a gestão pública, 
consultar Pollitt (2003: 1-25). Gostaríamos de alertar para a opção em não distinguir os termos 
administração e gestão, isto é, para nós, na presente tese, são sinónimos, embora conheçamos a 
contenda existente na Ciência da Administração Pública em relação às implicações de um e outro. Para 
maior elucidação sobre os diferentes posicionamentos nesta matéria, vide Lynn, Jr. (2003, 2005) e 
Carvalho (2001: 37-44). 
16 Sendo a Ciência da Administração Pública a disciplina que procede ao seu estudo. A definição de 
Ciência da Administração Pública de Bernard Gournay tornou-se, neste âmbito, um clássico (1978: 7): 
“La science administrative peut être définie comme la branche des sciences sociales qui tend à décrire 
et à expliquer la structure et les activités des organes qui, sous l’autorité du pouvoir politique, 
constituent l’appareil de l’État et des collectivités publiques.” 
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10-11)17. Deste modo, não é despiciendo recordar que a pertinência de uma Ciência 

da Administração Pública18 nasce do reconhecimento da singularidade do seu objecto. 

 

É difícil precisar a sua origem19, mas poder-se-á afirmar que a Ciência da 

Administração Pública estabeleceu-se de modo perene na viragem para o século XX, 

consolidando-se após a Segunda Guerra Mundial. Desde meados dos anos 80 do 

século passado que tem vindo a despertar crescente interesse na academia devido à 

saliência, e sentida premência, do tema “reforma administrativa”. 

 

Ao longo do seu desenvolvimento, a Ciência da Administração Pública tem sido 

marcada por diálogos e confrontos em torno de três dicotomias: Estado/sociedade, 

política/administração e público/privado (Rutgers, 2003). O conhecimento e 

reconhecimento destas dicotomias é-lhe essencial: “(...) without them, public 

administration cannot be understood al all” (Raadschelders e Rutgers, 1999: 30). As 

relações que se estabelecem entre os seus elementos constituintes são mutáveis e 

dificilmente se conformam a receituários de “best way”, independentemente da 

retórica vigente poder indicar o contrário. São, como tal, um objecto de estudo 

aparentemente inesgotável. Um objecto de estudo complexo, dado o número de 

variáveis em cena, as relações de causalidade múltipla e mútua e a dificuldade em, 

muitas vezes, operacionalizá-las e medi-las sem as descaracterizar por uma 

simplificação excessiva. 

 

As concepções que se possam construir da Ciência da Administração Pública são 

ainda condicionadas pelo país onde o investigador foi socializado20. A administração 

                                                
17 Atente-se no seguinte texto de Mozzicafreddo (2001: 27): “Sem negligenciar o alcance de algumas 
orientações positivas da prática gestionária para o sector público, nomeadamente o aumento de 
flexibilidade organizativa, competitividade, racionalidade de gestão e adaptação às necessidades do 
meio ambiente (...), afigura-se importante (...) não extrapolar formas de gestão empresariais, com uma 
lógica, racionalidade e âmbito diferentes, para as formas de organização da administração pública.” 
18 Quando mencionamos o sector público vs. o sector privado estamo-nos a referir a modelizações, a 
tipos que, no seu estado puro, poderão ser vistos como extremos de um continuum, onde ocorrem 
diferentes cambiantes de público e privado (Willcocks e Harrow, 1992: xx; Vinten, 1992: 4). A 
fronteira entre estes sectores é vaga e móvel, em função da história, da cultura e da ideologia 
prevalecente. 
19 Vide sobre a origem e evolução da Ciência da Administração Pública, entre outros, Chevallier 
(2002), Hood (2005), Lynn, Jr. (2005), Caupers (1994: 17-32, 2002: 31-54), Araújo (2006), Bilhim 
(1996: 253-259, 2006b), Rocha (2001a: 13-69), Kickert e Stillman (1999: 6-12) e Raadschelders e 
Rutgers (1999). 
20 Unlike the natural sciences, where the nationality of a researcher is irrelevant for his or her study, in 
administrative sciences the nationality of the research does matter” (Kickert e Stillman, 1999: 4). 
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pública alicerça-se num longo processo histórico, indissociável, na Europa, da própria 

construção do Estado (Raadschelders e Rutgers, 1999: 17; Massey, 2004: 21)21. 

Histórias e culturas diferentes impossibilitam monocromatismos constitucionais ou 

administrativos, concorrendo para a riqueza e diversidade da Ciência da 

Administração Pública, mas criando igualmente algumas confusões e generalizações 

infundadas, fruto, por vezes, de conhecimentos incipientes da história, da cultura e do 

enquadramento institucional da realidade em análise22, bem como no facto do 

investigador tender a analisar os fenómenos administrativos segundo pressupostos e 

princípios próprios da administração pública do seu país,23 que poderão não se 

estender aos demais. Acrescem as dificuldades de comunicação por uso de termos 

aparentemente comuns, que na prática escondem significados diferentes24. Como 

sublinham Raadschelders e Rutgers, qualquer estudante dos fenómenos da 

administração pública sente as contrariedades próprias da Ciência da Administração 

Pública Comparada quando pretende espreitar além fronteiras (1999: 32): “Not only is 

the separation of cultures emphasized over the centuries, but there is literally no 
                                                                                                                                      
Walter Kickert já anteriormente tinha chamado a atenção para a relevância da nacionalidade do 
investigador, afirmando que as ciências administrativas “(...) depend upon a nation’s characteristics, 
for the state, government, and public administration are the very object of study and this object differs 
considerably between countries” (1997: 178). Este aparente paroquialismo pode ser encarado como um 
obstáculo à criação de uma Ciência da Administração Pública universal, “(...) but such differences are 
the lifeblood of scientific inquiry and thus well serve the goal of building the theories and empirical 
understanding that, as they have from ancient times, sustain a professional field on a global scale” 
(Lynn, 2005: 46). 
21 A Ciência da Administração Pública, na Europa, está intrinsecamente ligada à construção do Estado: 
“In order to understand the ‘European’ approach to public administration one has to address the 
development of the study in relation to the development of the state” (Raadschelders e Rutgers, 1999: 
17) e este é um elemento que a diferencia da Ciência da Administração norte-americana (vide Stillman, 
1999), onde a esta ciência surgiu associada à sobretudo à gestão local (city management), visando 
resolver problemas próprios do desenvolvimento industrial, na passagem para o século XX. Realce-se, 
ainda, que não existe uma Ciência da Administração Pública europeia. Há, sim, uma multiplicidade de 
ciências da administração dentro da Europa que têm alguns factores em comum, conservando porém 
idiossincrasias. Vide, a este propósito, Raadschelders e Rutgers (1999) e Stillman, II (1999: 252-253). 
22 “Some insight into the institutional and historical differences between the administrations of various 
countries might be useful to understand the contemporary trends in administrative reform, especially 
when these apparently form a departure from traditional administrative practice, which undoubtedly is 
the case when public management is introduced in the traditional continental European ‘Weberian’ 
bureaucracy” (Kickert, 1997: 179). 
23 Raadschelders e Rutgers denotam esta posição ao referirem que “students of public administration 
tackle their objects of research from a national perspective” (1999: 29-30). 
24 Como realça B. Guy Peters (2001: ix), “Context is extremely important for understanding politics 
and administration. The various political and administrative traditions of the developed democracies 
have provided a set of lenses through which to interpret contemporary ideas for making government 
perform better. These various lenses sometimes produce confusion, with the same concept being 
interpreted to mean very different things in the various national settings.” Pollitt e Bouckaert também 
chamam a atenção para os problemas comunicacionais que poderão surgir quando se pensa que se está 
a utilizar termos com significados supostamente unívocos: “(…) the same term may be used to refer to 
very different sorts of change in different places, changes that carry different meanings in different 
contexts (…)” (Pollitt e Bouckaert, 2004: 200). 
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shared vocabulary, that is, language. Even the key concept ‘public administration’ 

proves hard to translate, as it is intertwined with local practices.” 

 

Consequentemente, no presente estádio de evolução, este domínio científico continua 

a ser um assunto essencialmente nacional, apesar da globalização e difusão da agenda 

temática do New Public Management ou do Public Governance. Porém, isso não 

impede que os estudiosos e profissionais da Administração Pública possam discutir 

aquilo que os distingue ou aproxima, enriquecendo, deste modo, a disciplina e 

incrementando o conhecimento existente sobre a estrutura e funcionamento das 

organizações públicas. Drewry salienta que a Ciência da Administração Pública 

merece o estatuto de ciência, porque propõe-se conhecer e explicar as organizações, 

processos e actores da Administração Pública, através do seu estudo sistemático, 

visando melhorar a prática vigente e apurar a teoria (2005:65). Deste modo, ainda que 

os seus estudiosos possam ser tolhidos pela herança de uma tradição administrativa 

que lhes condiciona o olhar e impede uma Ciência da Administração Pública 

universal25, se prosseguirem as suas investigações com método e o resultado dos seus 

esforços contribuir para o avanço da teoria e da prática, então teremos ciência. Quiçá 

não será preferível praticar mais a Ciência da Administração, debatendo menos as 

razões para a sua existência. Como refere Rainey (1993: 9):  

 

“Many capable scholars have devoted time, energy, and ink to the 

discussion of what public administration is and should be, and to related 

questions, such as whether the field has an adequate fund of research and 

theory. (…) One wonders whether public administration scholars might do 

better in advancing both the identity of the field and its research and theory 

if fewer of us ruminated on these topics and more of us simply identified 

important theoretical and research questions and worked on providing 

useful answers to them.” 
 

 

Em resumo, a Ciência da Administração Pública é uma disciplina relativamente 

recente, que pela complexidade e multiplicidade do seu objecto tem de ser 

                                                
25 Malgrado as exortações de Dahl à criação de uma Ciência da Administração assente em princípios 
universais (2001), as ciências administrativas continuam a ser, como assinalámos anteriormente, 
acentuadamente nacionais. 
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necessariamente multidisciplinar, constituindo um palco de permanente inquietação, 

onde não existe espaço para dogmas. Nas palavras de Eran Vigoda (2002: 7), “(…) 

the truth about public administration has many faces and no monopoly exists any 

longer over the discipline’s status and orientations.”  

 

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Se a Ciência da Administração está longe de ter atingido a sua maturidade, o estudo 

sistemático das políticas públicas é ainda mais recente. 

 

A disciplina das políticas públicas emergiu, nos Estados Unidos, na viragem para a 

segunda metade do século XX, impulsionada pelos esforços de Charles Merriam e, 

sobretudo, de Harold Lasswell, seu aluno (Gaudin, 2004: 107; Torgenson, 2007: 

15)26. A elaboração final do que se pretendia com este novo domínio surgiu em 1951, 

pela mão de Lasswell, num texto intitulado Policy Orientation, onde o autor chamou a 

atenção para a necessidade de se desenvolver uma área do saber que se preocupasse 

expressamente em explicar os processos de formulação (policy-making) e execução 

de políticas públicas (policy-executing) (DeLeon, 2006: 39)27. Este apelo mereceu 

ampla resposta nos anos 60, nos Estados Unidos, com os programas de reforma 

administrativa de Robert McNamara, no Departamento de Defesa, e com a Great 

Society de Lyndon Johnson28, despontando um contexto profícuo para o florescimento 

dos policy studies (Heineman et al., 2002: 16-21), que foi dando fruto durante toda a 

década de 70 e que, uma década depois, resultou num corpo de especialistas centrado 

                                                
26 Para conhecer o contributo de Merriam e de Lasswell para o estudo da political action, de que 
surgirá a policy science, vide Maltez (2007: 64-65). 
27 Lasswell tinha preparado, em 1943, um memorando sobre a necessidade de uma Policy Science e 
uma proposta para a criação de um instituto dedicado à área (vd. Lasswell, 2003; Brunner, 1997: 191, 
195). É-lhe atribuída a paternidade das políticas públicas, embora estivesse acompanhado por David 
Lerner, Myres McDougal e Abraham Kaplan (DeLeon e Kaufmanis, 2000-01: 9). 
28 A acção de Robert McNamara – apontado por Balfour e Adams como o exemplo máximo de um 
adepto contemporâneo dos métodos racionalistas (1998: 4) – e os projectos levados a cabo nos 
programas da Great Society, nos EUA, ou da Strong Society, na Suécia, ilustram a crença de que a 
resolução dos problemas sociais é possível mediante a formulação e implementação racional de 
políticas públicas (Vedung, 2005: 27). Se o problema continuasse por resolver após a aplicação das 
referidas políticas, a falha residiria numa insuficiente racionalidade e não no pressuposto, porventura 
falacioso, de que é na racionalidade que se encontra a resposta para os males sociais (Balfour e Adams, 
1998: 4-5). 
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em debater as questões metodológicas e teóricas que poderiam lançar luz sobre os 

processos de definição e inscrição dos problemas na agenda política, as alternativas 

encontradas, as escolhas feitas, a sua implementação e impacto, conduzindo à 

consolidação, afirmação e emancipação da ciência das políticas públicas (policy 

science) (McCool, 1995: 3). 

 

Embora a disciplina revele um predomínio de contributos oriundos dos Estados 

Unidos, durante a década de 80 e, sobretudo, a partir da década de 90, outros países 

começaram a marcar presença, considerando Parsons que algumas das perspectivas e 

abordagens mais inovadoras provêm da Europa (1995: 28), posição que é 

parcialmente corroborada por Fischer (2003: 1-2). 

 

A Ciência das Políticas Públicas visa descrever e explicar as causas e consequências 

da actividade do Estado (Dye, 1995: 3), tendo por objecto tudo o que o Estado decide 

ou não fazer (Dye, 1995: 2). O que significa que a acção das autoridades públicas é 

tão importante quanto a sua omissão29. 

 

É uma área que possui três características estruturantes: 1) a abordagem de problemas 

sociais e a recomendação de possíveis soluções; 2) a multidisciplinaridade necessária 

para estudar problemas sociais e políticos multifacetados30; 3) a assumpção de 

valores, reconhecendo que nenhum problema social ou abordagem metodológica 

poderá ser tratada “objectivamente”, sem qualquer carga valorativa31 (DeLeon, 2006: 

40-41; DeLeon e Martell, 2006: 32; DeLeon e Vogenbeck, 2007: 4-5). 

 

As políticas públicas, enquanto objecto de estudo, são concebidas por Mény e 

Thoenig como um programa de acção governamental num dado sector da sociedade 
                                                
29 Esta é, no entender de Pierre Muller e de Yves Surel (1998: 16), uma definição minimalista de 
“políticas públicas” que, no entanto, oculta o problema de saber como identificar uma política pública. 
30 Massardier (2003: 15) justifica, do seguinte modo, a multidisciplinaridade das políticas públicas: 
“(...) l’analyse des Politiques et de l’Action Publique mobilise opportunément des approches 
disciplinaires et théoriques diverses pour éclairer, au plus prés du terrain, la réalité à laquelle 
l’observateur ou le praticien est confronté et qu’il tente de décrypter pour améliorer sa connaissance 
ou sa capacité d’action dans un univers de plus un plus complexe et incertain.” 
31 De acordo com DeLeon e Vogenbeck, estas três características do estudo das políticas públicas são, 
actualmente, amplamente aceites (2007: 9): “(…) the policy focus is increasingly on social problems, 
however and whoever is defining them; few would argue nowadays that politico-social problems are 
anything else than grounds for multidisciplinary research, with the only real debate is over which 
disciplines have particular standing; and most would agree that norms – not “objective” science – are 
at the heart of most politico-social disputes.” 



 

 32 

ou num determinado espaço geográfico (1989: 130-131, apud Muller e Surel, 1998: 

16). Para que não se pense que toda a acção governamental é candidata a ser analisada 

no domínio das políticas públicas, Thoenig (1985: 7) apresenta cinco elementos que 

poderão ajudar a precisar o que poderá constituir uma política pública, e que são 

normalmente referidos pelos teóricos da disciplina; a saber: 

• Uma política é constituída por um conjunto de medidas que constituem a sua 

substância; 

• Uma política é composta por decisões que expressam uma autoridade, isto é, a 

coerção explícita ou latente está sempre presente; 

• Uma política inscreve-se num quadro geral de acção que permite a sua 

distinção face a simples medidas isoladas; 

• Uma política tem um público (ou públicos), ou seja, um conjunto de 

indivíduos, grupos ou organizações que serão por ela afectados; 

• Uma política visa prosseguir fins ou objectivos, explícitos ou implícitos, 

manifestos ou latentes. 

 

Na enunciação de Bessa e Pinto (2001: 283), “as políticas públicas consistem em 

orientações dominantes emanadas dos órgãos do poder para aplicar no campo 

político, económico e social. São decididas pelas elites governantes, segundo as suas 

concepções do mundo e da vida, e também os seus interesses a curto prazo, 

nomeadamente a reeleição. Revelam as opções da classe política dirigente no quadro 

das possibilidades abertas à acção governamental.” 

 

Não existe uma definição de políticas públicas que consiga reunir a concordância 

unânime da academia. As diferentes definições que poderíamos elencar, para além das 

já apresentadas, não passariam de “jogos de palavras”32, dada a complexidade do 

objecto “políticas públicas” e a relativa juventude da disciplina que o tem por foco. Se 

existir um consenso nas diferentes definições, este reside na ideia de que a política 

pública é “pública” porque provém de uma autoridade legitimamente empossada de 

                                                
32 Está-se a fazer uma referência directa a Thomas R. Dye, quando ele equipara a definição de políticas 
públicas a “playing word games” (1995: 3). 
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poder coercivo e porque, uma vez iniciada, irá potencialmente afectar um vasto 

número de indivíduos (Birkland, 2001: 20; Pasquino, 2002: 254). 

 

Há ainda consciência de que os limites do que se designa como “política pública” 

numa dada pesquisa dependem de opções do próprio investigador, pelo que a política 

pública a analisar não se reduz a uma mera colecção de factos interligados, segundo 

uma lógica objectiva, sendo igualmente uma construção dos actores que nela intervêm 

e do investigador que a analisa (Heclo, 1972: 85; Muller e Surel, 1998: 15). 

 

O processo de definição e desenvolvimento das políticas públicas está imbuído da 

complexidade inerente à realidade social em que o mesmo se desenrola, implicando 

numerosos actores, visíveis e encobertos, com diferentes visões da realidade e 

interesses, que procuram, recorrendo aos meios ao seu alcance, atingir os seus 

próprios fins (Sabatier, 1999: 4), pelo que se torna necessário encontrar um modo – 

modelo, metáfora, teoria, paradigma, etc. – de simplificá-lo e, assim, melhor o 

compreender (Parsons, 1995: 57). 

 

Um dos modelos mais conhecidos, e que reinou durante as décadas de 70 e 80, foi o 

modelo sequencial do processo de políticas públicas, também denominado por ciclo 

de políticas públicas. Defende-se que as políticas públicas podem ser desagregadas 

num conjunto de fases ou etapas, desde o seu início, até ao seu término. 

 

Subjacente a este modelo está uma lógica instrumental e normativa, caracterizada por 

uma orientação problem solving (Muller e Surel, 1998: 30-31; Howlett e Ramesh, 

2003: 13), o que possibilita o estabelecimento de um paralelo entre as etapas do 

processo político e as fases inerentes à resolução racional de um problema (vide 

Tabela 2.1). 

 

 

Tabela 2.1 - Etapas do Processo de Políticas Públicas e a Lógica Problem Solving 

Resolução de um Problema Etapas do Processo Político 

Definição do problema Agendamento 

Proposta de alternativas Formulação de políticas públicas 
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Escolha da alternativa Decisão 

Execução da alternativa escolhida Implementação 

Controle dos resultados Avaliação de políticas públicas 
 
Fonte: Adaptado de Howlett e Ramesh (2003: 13) 

 

 

O agendamento (agenda-setting) trata da identificação dos problemas e sua inscrição 

na agenda, nomeadamente na agenda governamental; a formulação de políticas 

públicas respeita ao estudo, elaboração e negociação das alternativas (ou soluções) 

propostas; a decisão prende-se normalmente com a escolha de um dado curso de 

acção ou não acção33; a implementação traduz-se na execução das políticas delineadas 

nas fases anteriores e, por fim, a avaliação refere-se ao controle dos resultados das 

políticas efectuadas. 

 

Estas fases poderão ser representadas como um sistema, com os respectivos inputs, 

actividades de transformação e outputs. 

 

Sendo um modelo, o ciclo de políticas públicas não deverá ser confundido com a 

realidade. Embora se delineie sequencialmente um conjunto de etapas, identificando 

acções e actores centrais a cada uma delas, o processo de políticas públicas não 

decorre necessariamente de modo linear e as etapas não são estanques, podendo estar 

sujeitas a fenómenos de interactividade (Muller, 2003: 25; Ripley, 1995: 161-162; 

McCool, 1995: 169)34. Para além do mais, todo o fenómeno de formulação, 

implementação e avaliação de políticas públicas revela-se, na prática, fluido e pouco 

preciso, nem sempre sendo possível identificar com exactidão o problema a tratar ou 

                                                
33 Podemos considerar que existem três tipos de decisão em políticas públicas: positivas, negativas e 
não-decisões (Howlett e Ramesh, 2003: 165). As decisões positivas são as que alteram o status quo; as 
negativas são as que conscientemente visam preservar a situação existente; e as não-decisões resultam 
de um processo em que as opções que procuram mudar as condições presentes são sistematicamente 
afastadas de qualquer consideração. 
34 Pode-se encontrar apreciações críticas ao modelo do ciclo de políticas públicas em Sabatier e 
Jenkins-Smith (1993: 2-4), que, após ponderarem as vantagens e desvantagens do modelo, consideram 
que as segundas superam as primeiras. A saber: a) não é um modelo causal; b) não constitui uma boa 
base para o teste de hipóteses; c) é impreciso enquanto descrição do processo de políticas públicas; d) 
possui um foco legalista e top-down; e) atribui uma ênfase desadequada a um único ciclo de políticas 
públicas como unidade de análise temporal, não considerando que o processo ocorre normalmente em 
múltiplos ciclos; f) limita a policy analysis à fase de avaliação, esquecendo o seu contributo para as 
demais etapas do processo. Peter DeLeon (1999), que continua a ser um defensor deste modelo, dado o 
seu potencial heurístico e porque considera que não existe um outro paradigma que o possa substituir 
na sua representação do todo. 
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as possíveis soluções a aplicar, o que leva a que muita acção pública não tenha 

qualquer efeito e que determinadas políticas lidem com os sintomas e não com as 

causas de um problema, deixando-o por resolver (Bryner, 2003: 301). 

 

Contudo, e de acordo com DeLeon (1999: 24, 26), o modelo do ciclo de políticas 

públicas constitui uma ferramenta heurística não despicienda, por permitir uma 

análise dos actores e das actividades que intervêm em cada etapa, contribuindo para a 

elucidação de um processo, à partida, intrincado. O autor avisa ainda que se se 

pretender que o modelo vá para além desta função, se estará a testar as suas 

insuficiências35. 

 

Assentemos no valor heurístico deste modelo, porque, dada a complexidade das 

políticas públicas, necessitamos de encontrar um modo de delimitar a nossa 

pesquisa36. Foi isso que Kingdon fez implicitamente ao confinar o seu modelo de 

multiple streams à análise de processo pré-decisional das políticas públicas. Nós 

avançaremos um pouco mais no processo, ao contemplar igualmente a etapa da 

decisão, à semelhança do que foi feito por outros autores que também aplicaram o 

referido modelo à análise do processo de políticas públicas (vide Zahariadis, 1995, 

2003; Barzelay, 2001, 2003). 

 

                                                
35 DeLeon e Kaufmanis apelam a uma avaliação ponderada da utilidade da visão do processo de 
políticas públicas por etapas, afirmando que (2000-01: 11-12): “To abandon the policy process 
framework to the wayward home for abandoned paradigms without realizing its continued utilities 
would be myopic. Similarly, to suggest that it has heroic (even theoretic) qualities, that is, to treat it as 
“truth” incarnate, would be equally shortsighted.” 
36 Como referem Cochran e Malone (1999: 34): “One of the most humbling aspects of the study of 
public policy is how complex it actually is. Dividing the policymaking process into stages of agenda 
setting, selection of an alternative, adoption, implementation, and evaluation simplifies policy making 
into workable segments for inquiry.” 
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3 DECISÃO E RACIONALIDADE 

 

 
“The perfectly rational decision maker is to politics what the saint is to 
religion – an ideal everyone publicly espouses, most people would not want 
to live by, and precious few attain.”  

Deborah Stone (2002: 233) 

 
“Although the tension between rationality and irrationality is a useful way 
of investigating public administration, it must be admitted that this tension 
does not automatically lead to any brilliant conclusions about the resolution 
of the disharmony. (...) [This] tension is (...) a part of the human condition. 
To resolve the conflict would be to make us all less than human – either 
beasts or machines.”  

Robert D. Miewald (1978: x) 

 

 

 

Inerente a todo o projecto académico da Ciência da Administração Pública e das 

Políticas Públicas (sobretudo na sua componente de policy analysis) está a procura de 

uma maior racionalidade, uma espécie de Graal que tornará o processo de decisão 

mais ajustado à escolha das soluções correctas para os problemas diagnosticados37. 

Segundo Stone, este é o objectivo do “rationality project” (2002: 7): “The fields of 

political science, public administration, law, and policy analysis have a common 

mission of rescuing public policy from the rationalities and indignities of politics, 

hoping to make policy instead with rational, analytical, and scientific methods.” 

 

Incrementar a racionalidade – chamemos-lhe racionalidade técnica – conduziria a 

políticas mais eficazes e eficientes, procurando a resolução de problemas sociais com 

a afectação apropriada de meios escassos e limitados perante a totalidade das 

necessidades sentidas. Prevaleceria uma racionalidade instrumental38, assente no ideal 

de uma elite de decisores quase omniscientes, que julgariam por si o que seria melhor 
                                                
37 Como lembra Stone (2002: 232): “The hallmark of contemporary policy analysis is its focus on 
rational methods of decision making. Problems are cast as a choice between alternative means for 
achieving a goal, and rationality means simply choosing the best means to attain a given goal.”  
38 Na definição oferecida por Andrews (2007: 168): “Instrumental rationality optimizes the allocation 
of resources according to an efficient criterion.” 
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para os que não privavam da sua ciência. O jogo de interesses, em geral, não 

declarados, dos políticos e da política seria, e deveria ser, afastado de qualquer 

interferência no processo. 

 

Nos Estados Unidos da América, onde o surgimento da Ciência da Administração 

Pública adquiriu, desde cedo, uma concepção gestionária, a política foi encarada 

como uma intrusão infeliz no domínio da racionalidade, pelo que deveria ser 

constrangida, sob pena de nunca se conseguir atingir o interesse público (Keller et al., 

1996: 20). Construía-se assim uma ficção tecnocrática, em que o administrador 

personificava a objectividade, imparcialidade e neutralidade, cabendo-lhe, de algum 

modo, o papel de tradutor e disciplinador da vontade política em acções concretas, 

através do conhecimento e adopção de fórmulas que lhe garantissem a aplicação dos 

meios mais adequados à maximização de um dado fim, fórmulas essas que poderiam 

ser encontradas nas “ciências” da administração e das políticas públicas. 

 

Esta ficção ganhou um novo fôlego, ainda que com uma nova roupagem, com a 

prevalência, a que se tem assistido, na Europa, no continente norte-americano, na 

Oceânia e um pouco por toda a parte, da corrente gestionária, enquanto paradigma 

para a mudança e boa condução da actividade e organização da Administração 

Pública. Persegue-se uma quimera, ao se esquecer que a Administração Pública, a sua 

gestão e reforma, serão sempre um assunto político, o que, por sua vez, suscita que a 

compreensão dos fenómenos estudados pela Ciência da Administração Pública 

obrigue à integração e análise do processo de decisão em contexto político. 

 

Como é que o contexto político vai influenciar os processos de decisão? Até que 

ponto a Polis limitará a exequibilidade de uma decisão racional, no sentido técnico? 

 

Nos anos 60 e 70, as políticas públicas, na sua vertente de policy analysis, 

atravessaram um período de esplendor. Alimentava-se a ideia de que com a adopção 

de metodologias  de análise da realidade, impregnadas de um espírito neo-positivista, 

que apelava à aplicação de técnicas quantitativas, à destrinça entre factos e valores e à 

descoberta de proposições universais e independentes do contexto, se encontrariam 

soluções inteligentes para os problemas sociais (Fischer, 2007: 223). A ciência ficaria 

à disposição da política, iluminando-a; o método científico infiltrar-se-ia nos 
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mecanismos de decisão, criando decisores esclarecidos. A razão39 (os factos) 

triunfaria sobre a paixão (os valores).  

 

Majone denomina esta ambição de tornar os actores políticos mais racionais, do ponto 

de vista técnico, na sua decisão e acção de decisionism, explanando as razões que 

explicam porque é que este ideal não encontrou concretização na prática (1989: 12-

20). Nas palavras do autor, e a propósito do papel do próprio analista de políticas 

públicas (1989: 21-22):  

 

“Policy analysts of the decisionist persuasion would like to project the 

image of technical, nonpartisan problem solvers who map out the 

alternatives open to the policymaker and evaluate their consequences by 

means of mathematical models or other objective techniques of analysis. 

(...) This image of the analyst’s art is grossly misleading (...) because the 

conclusions of policy analysis seldom can be rigorously proved.” 

 

 

Se a racionalidade técnica não oferece um refúgio para a incontestabilidade de um 

determinado posicionamento, face a uma situação problemática, a capacidade para 

argumentar em favor de uma determinada posição passa a ser, no entender de Majone, 

a principal qualidade dos actores em políticas públicas, incluindo o próprio analista. 

 

Os acólitos da razão esqueceram algo que DeLeon e Vogenbeck relembram  (2007: 

9): “The policy sciences only promised to bring greater intelligence to government; 

nobody ever made claims that they would ipso facto make government and its 

accompanying politic more intelligent.” E, como se isso não bastasse, há também 

quem saliente que o capital político depende mais dos valores esgrimidos e da sua 

sintonia com os valores e percepções da sociedade do que de opções solidamente 

alicerçadas em lógicas cientificamente inabaláveis (Heineman et al., 2002: 47). 

 

 

                                                
39 Para os neo-positivistas, razão e racionalidade instrumental representavam duas faces da mesma 
moeda (vide Gottweis, 2007: 239). 
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Subjacente a toda a nossa investigação está a hipótese de que o processo de decisão na 

Administração Pública poderá acolher o modelo de decisão racional, bem como 

outros modelos, nascidos do estudo da decisão em contexto político, como são o 

modelo incremental e o modelo de contentor de lixo. Iremos, de seguida, descrevê-los 

sucintamente. 

 

 

3.1 RACIONALIDADE TÉCNICA 

 

Os passos a seguir para a tomada de uma decisão racional são relativamente simples 

de enunciar (Stone, 2002: 233; Rocha, 1991: 143-144): 1) definir os objectivos; 2) 

proceder ao levantamento dos meios (alternativas) para a sua prossecução; 3) avaliar 

as consequências de cada alternativa; 4) escolher a alternativa que melhor atinja os 

objectivos. 

 

Se os decisores em políticas públicas obedecessem às regras do modelo racional de 

decisão teriam de definir os seus objectivos de modo claro e preciso, quantificando 

preferencialmente o grau de prossecução (resultados) desejável. Em seguida, 

analisariam as alternativas disponíveis para a obtenção dos tais objectivos 

(idealmente, todas seriam consideradas); avaliá-las-iam segundo os seus custos, 

benefícios e riscos e, por fim, escolheriam a que lhes maximizasse os ganhos (melhor 

relação custo/benefício, com menor risco) (Kingdon, 2003: 76; Jreisat, 2002: 87). 

 

Mas este modelo tem sido encarado como um ideal que não encontra concretização na 

realidade complexa das políticas públicas e das organizações (Heineman et al., 2002: 

47; Stone, 2002: 233; Pasquino, 2002: 269; Jones et al., 2006: 53). Tomar uma 

decisão óptima implicaria analisar toda a informação disponível sobre a) o problema, 

b) as alternativas para a sua resolução e c) respectivas consequências. Tal é 

impossível em contexto social, e Herbert Simon assinalou essa evidência (1997).  

 

Simon considera que as ciências sociais se têm revelado esquizofrénicas na 

abordagem do tema “racionalidade” (1997: 87-88). Por um lado, temos a economia a 

partir do pressuposto de uma racionalidade individual quase absoluta – “this body of 
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theory (...) has a great intellectual and esthetic appeal but little discernible relation to 

the actual or possible behavior of flesh-and-blood human beings” –; por outro lado, 

temos a psicologia organizacional a tentar reduzir a cognição a meras emoções. De 

acordo com o autor, a realidade situa-se entre estes dois extremos: o homem é 

racional, porém, de modo limitado. A sua capacidade cognitiva não lhe permite 

abarcar toda a informação necessária à tomada de decisões óptimas; o levantamento 

da informação tem custos, pelo que toma normalmente decisões com base em 

informação incompleta, ignorando ou conhecendo parcialmente as suas 

consequências, influenciado pelas emoções e valores, ou tendo em conta, apenas, o 

curto prazo. Na prática, a decisão óptima raramente acontece, dando lugar a uma 

decisão satisfatória. 

 

E os critérios para alcançar o nível de satisfação que determina a decisão não 

dependem apenas de uma escolha consciente, intencional e arbitrária do indivíduo. 

São também o resultado de um processo de aprendizagem, dos valores culturais 

dominantes, das condições dos jogos em que os decisores participam e das suas 

escolhas estratégicas, efectuadas em função de um dado contexto (Crozier e 

Friedberg: 1977: 322). 

 

Apesar das críticas, o modelo racional continua a ser amplamente utilizado na análise 

das decisões dos indivíduos, tendo contribuído significativamente para uma melhor 

compreensão dos fenómenos sociais (Andrews, 2007: 164-167; Griggs, 2007). Jones 

(2003) considera que este modelo, na sua versão de racionalidade limitada, é o mais 

adequado à análise da decisão nas organizações, devendo merecer especial atenção 

por parte da Ciência Política e da Ciência da Administração Pública. 

 

Na presente tese, assumimos que os actores intervenientes no processo de políticas 

públicas são decisores com uma racionalidade limitada40. Porém, nem todos eles têm 

a mesma capacidade para influenciar um processo que, em regra, não conseguem 

controlar, o que faz com que alguns sejam “entrepreneurs” políticos mais eficazes, 

como abordaremos adiante. 

                                                
40 Jones e Baumgartner assinalam que (2005: 15) “if decision-makers were infallible, then we would 
need no theory of them (…) e concluem que (2005: 16) “decision makers in politics, like elsewhere in 
life, are boundedly rational.” 
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3.2 INCREMENTALISMO 

 

O modelo incremental foi descrito por Charles Lindblom (1991)41 como o retrato da 

produção de políticas públicas nos Estados Unidos da América42. Segundo o autor, os 

actores políticos, por possuírem uma racionalidade limitada e terem de lidar com 

situações complexas, decidem através de uma série restrita de comparações entre 

alternativas marginalmente diferentes entre si, da situação existente e de decisões 

anteriormente tomadas, mediante um processo de ajustamentos mútuos entre as partes 

envolvidas (Lindblom, 1979; Lindblom, 1991; Bogason, 2006: 100)43. 

Consequentemente, a mudança resultante das suas decisões é incremental e de 

dimensão pouco significativa44. 

 

Este tipo de mudança é encarado como uma qualidade: através do “muddling 

through”, da atitude cautelosa aqui comportada, evitam-se erros potencialmente 

graves (Lindblom, 1991: 232)45. O processo de ajustamentos mútuos facilita ainda a 

aceitação política e o estabelecimento de acordos ao (Lindblom, 1979: 520; Rocha, 

1991: 145): 

• implicar leves modificações aos programas existentes; 
                                                
41 O artigo que despoletou o modelo incremental foi publicado em 1959, na Public Administration 
Review, com o título “The Science of ‘Muddling Through’”, reproduzido na obra organizada por 
Shafritz e Hyde (1991), tal como consta na bibliografia. 
42 É um modelo que foi sendo sido revisto ao longo dos anos pelo autor, o que leva a que alguns o 
considerem algo confuso (Hill, 2005: 147). 
43 A regra para se avaliar uma política como boa passa a ser a sua capacidade para gerar consensos. Nas 
palavras de Lindblom (1991: 229): “Agreement on policy (…) becomes the only practicable test of the 
policy’s correctness.” 
44 Lindblom não concebe o incrementalismo como sinónimo de conservadorismo, porque, na sua 
opinião (1979: 520), “a fast-moving sequence of small changes can more speedily accomplish a drastic 
alteration of the status quo than can an only infrequent major change. (…) One might reply of course 
that drastic steps in policy need be no more infrequent than incremental steps. We can be reasonably 
sure, however, that in almost all circumstances that suggestion is false. Incremental steps can be made 
quickly because they are only incremental. They do not rock the boat, do not stir up the great 
antagonisms and paralyzing schisms as do proposals for more drastic change.” 
45 Como refere Lindblom (1991: 232): “(…) Policy is not made once and for all; it is made and re-
made endlessly: Policy-making is a process of successive approximation to some desired objectives in 
which what is desired itself continues to change under reconsideration. Making policy is at best a very 
rough process. Neither social scientists, nor politicians, nor public administrators yet know enough 
about the social world to avoid repeated error in predicting the consequences of policy moves. A wise 
policy-maker consequently expects that his policies will achieve only part of what he hopes and at the 
same time will produce unanticipated consequences he would have preferred to avoid. If he proceeds 
through a succession of incremental changes, he avoids serious lasting mistakes (…).” 
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• trazer algum senso de segurança advindo do conhecimento das consequências 

da mudança; 

• evitar alterar de forma radical e não desejável as políticas prosseguidas. 

 

Segundo Jreisat (2002: 87), a concepção da decisão decorrente do incrementalismo é, 

sobretudo, pragmática. A preocupação central é chegar a um acordo entre as partes, 

pelo que a negociação e o compromisso se assumem como instrumentos essenciais, 

dado o seu potencial para minimizar o conflito. 

 

Trata-se de um modelo que alguns consideram ser especialmente apto à descrição de 

processos de decisão rotineiros, em que existe relativa estabilidade dos intervenientes, 

das suas expectativas, dos meios de que dispõem e do público a que se dirigem 

(Pasquino, 2002: 270). 

 

Na tabela seguinte expõem-se as principais diferenças entre o modelo racional e o 

modelo incremental, de acordo com Lindblom.  

 

 

Tabela 3.1 - Principais Diferenças entre o Modelo Racional e o Modelo Incremental 

Modelo Racional Modelo Incremental 

1. Clarificação dos valores e dos 
objectivos distinta da análise 
empírica das alternativas, 
constituindo normalmente um pré-
requisito. 

1. A selecção das alternativas, dos 
valores e dos objectivos ocorre de 
modo indistinto e interligado.  

2. A formulação política é o produto de 
uma análise meios/fins: primeiro 
isolam-se os fins, depois procuram-se 
os meios. 

2. Não se distinguem os meios dos 
fins, pelo que a análise meios/fins 
se torna inapropriada ou limitada. 

3. Avalia-se uma política como “boa”, 
mediante a demonstração de que nela 
estão contidos os meios mais 
adequados à prossecução de um dado 
fim. 

3. Avalia-se uma política como 
“boa”, se esta gerar consensos. 
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Modelo Racional Modelo Incremental 

4. A análise é rigorosa. Todos os 
aspectos relevantes são tidos em 
conta. 

4. A análise é extremamente 
limitada: a) resultados 
importantes são descurados; b) 
negligenciam-se potenciais 
alternativas relevantes; c) 
determinados valores são 
desatendidos. 

5. A teoria serve de base ao modelo. 5. As comparações sucessivas 
reduzem ou eliminam a 
intervenção da teoria. 

 
Fonte: Adaptado de Lindblom (1991: 226). 

 

 

O processo de decisão incremental revela outra qualidade, para além das apontadas: a 

sua eficiência. Quando surge um problema com o qual o decisor já lidou previamente, 

aplicar a mesma solução, ou outra apenas ligeiramente alterada, requer a aplicação de 

menos recursos. Citando Jones e Baumgartner (2005: 44), “one cannot make a 

decision without directing attention to it. But one can certainly allow the status quo to 

continue without much thought, and we do this all the time.” 

 

As vantagens resultantes do processo de decisão incremental favorecem a réplica do 

status quo e o path dependency, reforçando factores como a fricção cognitiva e 

organizacional (Jones e Baumgartner: 45-49). 

 

Resumindo, neste modelo, o processo de decisão em políticas públicas é um processo 

político caracterizado pela negociação e pelo compromisso, em que o desejável reduz-

se ao exequível, tornando as políticas públicas a expressão da arte do possível 

(Howlett e Ramesh, 2003: 170). 
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3.3 CONTENTOR DE LIXO 

 

Consideremos o seguinte cenário (Hill, 1997: 108; 2005: 152): 

• Surge um problema de difícil resolução para o Governo: desconhecem-se 

as suas causas, a sua resolução está para além da capacidade de intervenção 

governamental, ou trata-se de um fenómeno com o qual este tem alguma 

relutância em lidar. 

• Todavia, os actores políticos chave querem demonstrar que controlam a 

situação ou que, pelo menos, estão a fazer algo para resolvê-la. 

• Alguns dos actores são motivados por uma forte componente ideológica. 

• O desfecho é um conjunto de acções, apresentado como resultante de um 

processo de resolução de um dado problema, independentemente de poder 

ser só o produto de um contentor de lixo de um sistema que necessita de se 

mostrar activo, não sabendo muito bem o que fazer (nestas circunstâncias, a 

linguagem racional dos políticos poderá ser enganadora).  

 

O cenário apresentado é propício ao denominado garbage can model, isto é, ao 

modelo de contentor de lixo: o processo de decisão em “anarquias organizadas”, 

retratado por Cohen, March e Olsen e que os autores consideram aplicar-se com 

particular acuidade às organizações públicas (1988: 295). 

 

As anarquias organizadas são um tipo de organização que se caracteriza por três 

factores principais: preferências problemáticas, tecnologia imprecisa e participação 

fluida46. As preferências problemáticas referem-se ao facto dos indivíduos não 

definirem precisamente as suas predilecções, o que pode significar, por exemplo, que 

                                                
46 Os autores resumem as anarquias organizadas do seguinte modo (Cohen et al., 1988: 296: 
“Organized anarchies (…) can be viewed (...) as collections of choices looking for problems, issues, 
and feelings looking for decision situations in which they might be aired, solutions looking for issues to 
which they might be an answer, and decision-makers looking for work.”. Hood descreve-as como 
(2000: 152) “(...) organizations or decision situations which involve problematic preferences rather 
than well-defined agreed goals, unclear technology rather than well-understood relationships of cause 
and effect, and fluid participation rather than clear organizational boundaries.” 
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os actores num dado sistema não conseguem, não podem, ou não querem, definir de 

forma clara os seus objectivos. A tecnologia imprecisa está relacionada com a 

incompreensão que os membros da organização demonstram face ao todo em que se 

inserem. Eles poderão conhecer muito bem as suas funções – e a organização, 

globalmente, até poderá ser eficaz – contudo, detêm uma compreensão fragmentada e 

rudimentar do rumo pretendido para a organização e do seu papel na dita. A 

participação fluida prende-se com a entrada e saída constantes de determinados 

membros do processo de decisão e com a variabilidade de tempo e esforço devotados 

por cada um deles às questões na agenda. 

 

O processo de decisão nestas organizações terá de ser visto como um contentor de 

lixo, onde são despejados vários tipos de problemas e soluções, à medida que vão 

sendo gerados pelos participantes. Quando surge uma oportunidade, estes podem ir ao 

caixote e retirar uma solução para “colar” a um problema que entretanto urja resolver 

ou extrair um problema para justificar a implementação de uma dada solução. Os 

resultados do processo de decisão irão depender da mistura de lixo processado, isto é, 

do mix de problemas, soluções, participantes e oportunidade surgida47. 

 

Nesta concepção, as decisões devem ser consideradas como o resultado da 

“conjunção simultânea” de um certo número de factores e não tanto como o fruto de 

um encandeamento causal entre as intenções e os recursos de um actor (Friedberg, 

1995: 75). 

 

Este é um modelo que, embora não sendo “irracional”, como afirmam Howlett e 

Ramesh (2003: 175-177), contraria o modelo racional de decisão: “(…) Although it 

may be convenient to imagine choice opportunities lead first to the generation of 

decision alternatives, then to an examination of their consequences, then to an 

evaluation of those consequences in terms of objectives, and finally to a decision, this 

type of model is often a poor description of what actually happens” (Cohen et al., 

1988: 297). Nele não há necessariamente uma sequência entre o aparecimento do 

problema, a sua definição, o levantamento e avaliação das diferentes alternativas de 

resolução e a opção por aquela que oferece a melhor relação custo/benefício. Poderá 
                                                
47 Os problemas, soluções, participantes e oportunidades de decisão constituem os quatro “fluxos”, 
assinalados por Cohen, March e Olsen, como permeando o sistema. 
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acontecer, e defende-se que tal é relativamente comum, que exista uma solução 

disponível que alguém quer ver aplicada e que, consequentemente, e para esse efeito, 

terá de ser relacionada com um problema48.  

 

A grelha de análise do contentor de lixo permite, no entender de Thoenig (1985:18), 

proceder a uma espécie de “tábua rasa”, nada assumindo, à partida, por forma a 

dissecar os elementos que estão na base do processo de decisão governamental, 

reconstituindo-o. 

 

 

3.4 RACIONALIDADE EM CONTEXTO POLÍTICO 

 

Como refere Forester (1984), o que se entende por racional depende do contexto em 

que os actores no processo de políticas públicas se encontram49, do grau de 

complexidade, incerteza, ambiguidade, conflituosidade e urgência com que têm de 

lidar. 

 

Se assumirmos que os actores políticos têm de lidar com problemas sociais 

complexos, de representação variável50, sobre os quais a informação “tem cor”51, ou 

seja, espelha os valores, interesses e emoções de quem a emite, teremos de admitir 
                                                
48 John Kingdon baseia, como veremos, o seu modelo de fluxos múltiplos (multiple streams) no modelo 
de contentor de lixo. Pensa que é este o que melhor retrata a realidade por si estudada. Segundo o autor 
(2003: 86):  “People do not set about to solve problems here. More often, solutions search for 
problems. People work on problems only when a particular combination of problem, solution, and 
participants in a choice situation makes it possible. Nor do they go through a prescribed logical 
routine: defining the problem, canvassing the possible solutions, evaluating the alternatives in terms of 
their ability to solve the problem at the least cost. Rather, solutions and problems have equal status as 
separate streams in the system, and the popularity of a given solution at a given point in time often 
affects the problems that come up for consideration.” 
49 Nas palavras do autor (1984: 23): “Pressed for quick recommendations, they cannot begin long 
studies. Faced with organizational rivalries, competition, and turf struggles, they may justifiably be 
less than wholly candid about their own plans. What is sensible to do depends on the context one is in, 
in ordinary life no less than in public administration.” 
50 Atente-se no que escreve Maltez (1994: 34): “ (…) a realidade sobre que versa a ciência política é 
constituída por fenómenos políticos, onde não há fronteiras entre os factos naturalísticos e a própria 
auto-interpretação dos factos feita por cada grupo social; onde a consciência da realidade faz parte da 
própria realidade; onde aquilo que aparece não é diferente da coisa em si (…).” 
51 Jones e Baumgartner rejeitam a ideia da informação ser neutra, já que esta tem uma importância 
estratégica para os implicados. Como tal, está sujeita à manipulação (2005: 12): “if advocates of a point 
of view distort information, or if they are just better at highlighting the aspects of a complex situation 
that benefit them, they are more likely to succeed in getting the policies they want from government. 
(...) Information has “color”. It raises emotions. Political information has bright colors.” 
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que a ambiguidade assume, neste caso, um papel fundamental que poderá diminuir a 

utilidade e pertinência da aplicação de um modelo analítico e racional de políticas 

públicas. 

 

A ambiguidade é a capacidade de determinados fenómenos estarem sujeitos a 

múltiplas interpretações e, consequentemente, assumirem significados diversos52. Ela 

é vista como uma característica omnipresente em ambientes políticos, dada a 

complexidade, em geral, dos assuntos aí tratados (Eldeman, 1985, 1988; Jones e 

Baumgartner, 2005; March et al., 1988; Fisher, 2003; Zahariadis, 1995, 2003; Stone, 

1989, 2002; Feldman, 1989). Stone chega, inclusive, a afirmar que um modelo de 

políticas públicas que não contemple a ambiguidade como elemento fundamental terá 

escassa utilidade prática (2002: 159). 

 

Todo o processo de decisão, neste contexto, passará a reflectir cambiantes divergentes 

do ideal racional53. Senão, vejamos: 

• O modelo racional estabelece que o decisor deverá definir explicita e 

claramente os objectivos a prosseguir, estabelecendo assim um referencial 

para avaliar a eficácia da decisão. Em contexto político, a formulação de 

objectivos não se reduz à explanação de um desejo ou intenção; é um meio 

para arregimentar apoio; é a representação de uma visão futura com o 

propósito de encontrar outros actores disponíveis para concretizá-la. A 

ambiguidade é inerente à racionalidade política (Baumgartner e Jones, 2005: 

14), sendo um fenómeno inescapável, porque os objectivos, os problemas, as 

decisões, a sua execução e avaliação serão alvo de representações com 

diferentes significados para os actores. No entanto, esta ambiguidade é 

vantajosa54 e pode ser manipulada, possibilitando, por exemplo, estabelecer 

                                                
52 Segundo Martha Feldman, a ambiguidade “(...) is the state of having many ways of thinking about 
the same circumstances or phenomena.” (1989: 5). Frederickson e Smith (2002: 175) descrevem a 
ambiguidade como sendo “(…) a lack of clarity or consistency in interpretations of reality, causality, 
and intentionality.” 
53 Em condições de ambiguidade, explica Dryzek (1993: 214), “the essence of judgment and decision 
becomes not the automatic application of rules or algorithms but a process of deliberation which 
weighs beliefs, principles, and actions under conditions of multiple frames for the interpretation and 
evaluation of the world.” 
54 Zahariadis aborda, da forma seguinte, a questão da utilidade da ambiguidade (2003: 168): “Far from 
being a pathology or an aberration, ambiguity is a fact of policymaking. It has drawbacks because it 
makes policymaking messy, complex, and less comprehensible. (…) But ambiguity also has its virtues. 
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coligações entre actores com diferentes expectativas quanto à política a 

aprovar, dar margem de manobra para a negociação e para o compromisso, 

criar as condições favoráveis a que os políticos afirmem publicamente algo e 

façam, na prática, outra coisa (Stone, 2002: 159) – “by portraying a decision 

one way in press releases, speeches, preambles, or surrounding language and 

yet executing it in another, leaders can perform the magic of making two 

different decisions at once.” – e, consequentemente, permite satisfazer 

interesses múltiplos e conflituantes (Brunsson, 2002: 27): “(...) hypocrisy is a 

fundamental type of behaviour in the political organization: to talk in a way 

that satisfies one demand, to decide in a way that satisfies another, and to 

supply products in a way that satisfies a third.” 

• A ambiguidade na definição dos objectivos permite a sua adaptação ao longo 

do processo de políticas públicas, tentando acomodar os diferentes interesses 

em jogo. 

• O modelo racional considera que se deverão considerar todas as alternativas 

possíveis, dentro dos inescapáveis constrangimentos decorrentes dos recursos 

disponíveis, da incerteza e dos valores prevalecentes. No modelo político é 

fundamental controlar o número e tipo de alternativas a merecer inclusão na 

agenda e no processo decisório (Bachrach e Baratz, 1962: 948-949); nas 

palavras de Stone (2002: 245), “if an alternative does not float to the surface 

and appear on the list of possibilities, it cannot be selected; to keep it off is 

effectively to defeat it.” Convém ainda representar a alternativa preferida como 

sendo a melhor entre as disponíveis, fazendo parecer, no entanto, que o 

assunto ainda está aberto a reconsiderações. Outra técnica proveitosa é o 

“issue framing”. Como um problema social tende a possuir uma múltipla 

causalidade, conectá-lo a apenas algumas das suas causas, é um modo de 

limitar, à partida, as alternativas a considerar (Stone, 2002: 247-248)55. 

                                                                                                                                      
Innovation flourishes because it gives new ideas a chance to be used to solve old problems. It permits 
conflict to be diffused because opposing parties can attach their own interpretation to the decision 
outcome (…). It affords the luxury of attending to many issues simultaneously. Because preferences can 
be constructed as the process unfolds, the number of issues that can be addressed at any one time can 
be safely increased without a corresponding increase in prior planning, time, or cognitive capacity.”  
55 Identificar causas é também atribuir culpas e “blaming is one of the great pastimes of politics” 
(Rochefort e Cobb, 1994: 16). 
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• No modelo racional, constrói-se uma lista com alternativas mutuamente 

exclusivas. No contexto político, os símbolos veiculados pela linguagem 

permitem esbater as alternativas, conciliando o que, de outro modo, poderia 

parecer incoadunável, possibilitando, assim, que os decisores escapem a trade-

offs difíceis (Stone, 2002: 250-251). 

• No modelo racional deverão ser contabilizados desejavelmente todos os custos 

e benefícios das alternativas. Como tal é impossível, terão de se seleccionar os 

custos e benefícios críticos. Esta selecção é uma oportunidade para manipular 

a decisão, fazendo com que as consequências positivas suplantem as negativas 

ou vice-versa (Stone, 2002: 253)56. Até porque, como realça a autora (2002: 

254), “what the rational model conceives of as abstract costs and benefits are 

in politics losses and gains to real people.” 

• No modelo racional, o decisor teve acesso a informação decorrente de uma 

espécie de omnisciência que lhe permite fazer a escolha que garante o máximo 

de benefícios, ao menor custo. No palco da realpolitiks, convém ter presente a 

hipótese dos actores políticos estarem ao serviço de todos, mas serem mais 

sensíveis aos interesses de alguns. Daí que Stone conclua que os decisores, na 

prática, aferem a racionalidade de uma política pública pelo seu contributo 

para a manutenção e crescimento dos benefícios dos constituintes com maior 

poder, embora tenham de retratar e justificar a sua decisão como um meio que 

tem como fim principal o interesse geral da comunidade (2002: 254-255)57. 

 
 
Na tabela seguinte, apresenta-se um resumo das observações de Stone sobre o 

processo de decisão, na Polis. 

 

Tabela 3.2 - Modelo de Decisão Racional vs. Modelo de Decisão na Polis 

Estratégias de Decisão 

                                                
56 Como refere Stone (2002: 253): “Selection of what to include is both arbitrary and strategic. By 
simply including enough negative consequences to outweigh the positive ones, one can throw the 
decision one way, or reverse it by drawing the boundaries of consequences differently.” 
57 Em Brunsson (2002) podemos encontrar uma descrição semelhante do processo de decisão, em 
ambiente político, bem como das vantagens oferecidas por este processo. 
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Modelo Racional Modelo Político 

1. Definir fins/objectivos explícita e 
precisamente. 

1. Definir objectivos ambíguos e, de 
preferência, manter alguns fins 
em segredo ou ocultos. 

2. Manter o mesmo fim/objectivo ao 
longo de todo o processo de decisão. 

2. Estar preparado para mudar os 
fins e redefinir os objectivos de 
acordo com a situação política. 

3. Tentar imaginar e considerar o maior 
número possível de alternativas. 

3. Manter as alternativas 
indesejáveis fora da agenda. 

Tentar fazer parecer que a 
alternativa preferida é a única 
possível ou exequível. 

Focar apenas uma parte da cadeia 
causal e ignorar as que exigiriam 
acções políticas difíceis ou 
onerosas. 

4. Definir cada alternativa como um 
curso de acção distinto. 

4. Usar mecanismos retóricos para 
esbater as diferentes alternativas. 

5. Avaliar os custos e benefícios de 
cada curso de acção, exaustiva e 
rigorosamente. 

5. Seleccionar entre as diferentes 
consequências, apenas aquelas 
cujos custos e benefícios farão 
com que seja a alternativa 
preferida a tida como melhor 
(ocultando as que a tornariam 
pior). 

6. Escolher o curso de acção que irá 
maximizar o bem-estar, de acordo 
com o objectivo definido. 

6. Escolher o curso de acção que 
prejudique menos os constituintes 
mais poderosos, mas retratar a 
decisão como sendo um meio 
para criar bem-estar para todos. 

 
Fonte: Adaptado de Stone (2002: 257). 

 

Stone não pretende traçar um retrato caricatural do processo de decisão em contexto 

político. O seu objectivo reside em estabelecer que o processo de decisão racional, 

para além de ser um ideal inalcançável, não oferece as condições ideais para um 

político conseguir satisfazer os seus interesses num ambiente marcado pela 

ambiguidade, daí os “desvios” à racionalidade técnica frequentemente detectados. 

Longe de encarar o comportamento dos decisores políticos como “desviante”, melhor 

seria enraizar a pesquisa em estudos empíricos que consigam descolar de uma 

perspectiva normativa que exalta a racionalidade técnica como o único trilho para a 

razão, clarificando e explicando os mecanismos inerentes ao processo de decisão na 

Polis. Quem sabe se, deste modo, a Ciência da Administração Pública e as Políticas 
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Públicas não poderão originar teorias mais elucidativas e exequíveis, porque foram 

concebidas para a realidade que existe e não para a que deveria existir. 

 

 

O modelo de análise em que se baseia a nossa tese, o Modelo de Fluxos Múltiplos, 

sustenta-se numa base indutiva, que deu lugar à formulação de um conjunto de 

proposições, que explanaremos de seguida. Cabe neste ponto denotar, mais uma vez, 

que todos os modelos de decisão que acabámos de abordar estão presentes no Modelo 

de Fluxos Múltiplos, servindo-lhe de enquadramento. 
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4 AGENDAS E MODELO DE FLUXOS MÚLTIPLOS 

 

 
“Ambiguity is a fact of political life”. 

 
Nikolaos Zahariadis (2003: 2) 

 

“Actions speak louder than words, it is commonly said. However, in the 
world of politics and policymaking, this is not necessarily so (...).” 

 
Rochefort e Cobb (1994: 27) 

 

 

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E AMBIGUIDADE 

 

John Kingdon, na sua obra “Agendas, Alternatives, and Public Policies”, publicada 

pela primeira vez em 1984, expôs um modelo que pretende descrever o processo de 

concepção de políticas públicas e que denominou de Modelo de Fluxos Múltiplos 

(Multiple Streams Model). 

 

Este modelo tem como limites as primeiras etapas do processo de formação de 

políticas públicas, ou seja, as actividades que precedem a decisão (Kingdon, 2003: 2), 

embora nada impeça a sua extensão às demais. O autor pretende descobrir quais são 

os factores que influenciam a definição de agendas e a especificação de alternativas e, 

consequentemente, é sua intenção estabelecer quais são os actores que desempenham 

um papel central nestes processos e descrever como é que determinados itens das 

agendas e certas alternativas ganham proeminência (2003: 15). 

 

Assim, o processo de formação de políticas públicas é considerado o resultado de três 

fluxos independentes: 

 

• A “marcha” inexorável de problemas que pressionam o sistema (“problem 

stream”); 
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• O processo de acumulação gradual de conhecimentos e perspectivas entre os 

vários especialistas de uma dada área política e a geração, por eles, de 

propostas de políticas públicas (“policy stream”); 

• Factores políticos, tais como as alterações no “sentimento nacional”, a 

percepção do estado da opinião pública, os resultados eleitorais e as mudanças 

no governo e no parlamento (“politics stream”). 

 

Estes fluxos desenrolam-se segundo regras e dinâmica próprias, até confluírem num 

momento propício, denominado janela política (“policy window”). Aos indivíduos 

responsáveis pela convergência dos três fluxos dá-se o nome de empreendedores 

políticos (“policy entrepreneurs”) 58. 

 

O processo de formação de políticas públicas descrito no Modelo de Fluxos Múltiplos 

não segue os trâmites lineares de uma perspectiva racional do processo (embora não a 

exclua), nem se limita a uma concepção meramente incremental. As políticas públicas 

seguem um curso em que a sorte e o acaso têm lugar e em que as ideias, possíveis 

soluções, problemas e acção política surgem, sem que tenha de haver necessariamente 

uma sequência pré-definida entre os elementos. 

 

Kingdon socorre-se do processo decisional em anarquias organizadas (Cohen, March 

e Olsen, 2003: 84), – o modelo de contentor de lixo – como uma possibilidade a 

merecer apreço. Conclui, aliás, do que observa, que este modelo é o que mais se 

adequa à explicação do processo de formação de políticas públicas por si estudado.  

 

Após a aplicação do modelo de fluxos múltiplos a diferentes situações, notou-se que 

este é particularmente apropriado à análise do processo de políticas públicas, quando 

se assume que este ocorre num contexto de ambiguidade59, ou seja, num ambiente em 

que os decisores têm de lidar com problemas muito complexos, passíveis de serem 

representados de inúmeras formas e sobre os quais raramente possuem informação 

                                                
58 Os empreendedores políticos são indivíduos dispostos a investir os seus recursos na promoção de 
determinadas propostas e/ou problemas, em troca de benefícios futuros (Kingdon, 2003: 20, 179). 
59 Zahariadis refere, aliás, que o modelo de fluxos múltiplos só é aplicável a fenómenos marcados pela 
ambiguidade (1999: 74; 2003: 2-3, 152-153). 
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completa. Acresce a esta ambiguidade, a incapacidade patenteada pelos actores em 

controlar as diferentes variáveis em jogo, sua interacção e consequências. 

 

 

4.2 DEFINIÇÃO DA AGENDA 

 

Para Kingdon, o processo de definição da agenda consiste “na redução do número de 

assuntos que poderiam ser abordados por quem detém cargos governamentais, até à 

lista de assuntos a que eles realmente devotam a sua atenção” (2003: 3, 196), o que 

significa que o autor se concentra na formação da agenda governamental. Pretende 

descobrir não só quais os assuntos que nela constam em dado momento, mas também 

porque é que o conteúdo dessa agenda muda de tempos a tempos e como. 

 

A sua investigação dá continuidade à obra de Cobb e Elder, “Participation in 

American Politics: The Dynamics of Agenda-Building”, na qual se descrevem os 

mecanismos subjacentes à entrada de um assunto na agenda sistémica e à sua eventual 

inscrição na agenda governamental. A agenda sistémica é composta por um conjunto 

de assuntos problemáticos que são alvo da atenção da polity e que poderão ser 

globalmente percepcionados como potenciais preocupações por parte de quem 

governa (1972: 14, 85, 160). A agenda governamental (também por eles denominada 

agenda formal ou institucional) é constituída por um agregado de questões que serão 

consideradas “seriamente” por uma unidade decisional com autoridade para o efeito 

(1972: 14, 86, 161). 

 

A natureza destas agendas é substancialmente diferente: a agenda sistémica será 

composta por assuntos gerais e abstractos que mais não fazem do que identificar uma 

área problemática, não sendo feitas, normalmente, quaisquer sugestões quanto a 

alternativas disponíveis que possam conduzir a uma possível resolução do problema; 

já a agenda institucional tende a ser mais “específica, concreta e com um número 

limitado de assuntos”, identificando, pelo menos implicitamente, quais as facetas do 

problema a merecerem uma consideração “séria” por parte dos decisores (Cobb e 

Elder, 1972: 87). Cobb e Elder realçam que para que um problema entre na agenda 
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formal basta que as autoridades o reconheçam, não implicando que os decisores 

actuarão com vista à sua resolução (1972: 152, 161). 

 

Kingdon acrescenta uma categoria a esta tipologia: as agendas decisionais, ou seja, “a 

lista de assuntos incluídos na agenda formal objecto de acção governamental” (2003: 

4, 20). 

 

Segundo o autor, existem dois fluxos (streams) com especial relevância na definição 

da agenda governamental: o fluxo de problemas e o fluxo político (2003: 19). Após a 

sua investigação, concluiu que a acção daqueles que fazem parte do denominado 

grupo visível de participantes no processo de políticas públicas é determinante para a 

inclusão de determinados assuntos nesta agenda (Kingdon, 1995: 19, 42, 68). Este 

grupo é composto pelos “participantes que estão sujeitos a um maior escrutínio por 

parte da imprensa e do público”; por exemplo, governantes e dirigentes de topo por 

eles nomeados, membros proeminentes do Parlamento, os media e os partidos 

políticos (Kingdon, 2003: 67-68)60. 

 

Caracterizemos, então, o fluxo de problemas e o fluxo político. 

 

 

4.2.1 Fluxo de Problemas 
 

Nem todas as situações problemáticas de uma sociedade são alvo da atenção dos 

decisores. Para que haja pressão para que um problema seja atendido pelas 

autoridades é necessário que a sua resolução seja tida como estando ao alcance da 

intervenção humana. Nas palavras de Deborah Stone (1989: 281), “(…) difficult 

conditions become problems only when people come to see them as amenable to 

human action. Until then, difficulties remain embedded in the realm of nature, 

accident, and fate – a realm where there is no choice about what happens to us.”61. 

                                                
60 Kingdon considera ainda um grupo “invisível”, aqueles que não estão sujeitos a tal atenção e cuja 
acção assume relevância na especificação de alternativas. Os grupos de interesse são um conjunto de 
participantes que flutua entre os dois clusters, com algumas das suas actividades a ganharem 
visibilidade e outras não (2003: 67-68). 
61 Baumgartner e Jones (1993: 27) reforçam esta ideia: “Social conditions do not automatically 
generate policy actions. Arguments must be made and accepted that a given problem can be solved by 
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Pode-se definir “problema” como um conjunto de condições que são percepcionadas 

como desviantes face à “norma” ou ao “desejável” e que, consequentemente, 

merecerão uma acção correctiva. 

 

Estas condições poderão ser tidas como elementos objectivos e concretos, importando 

neste caso identificar as características dos problemas que levam a que os decisores 

lhes devotem a sua atenção62. Uma outra posição é a que resulta dos autores que vêem 

o problema como uma construção social, fruto das percepções e representações de 

actores, que se digladiam, para que a sua representação do problema prevaleça sobre 

as demais63 (Howlett e Ramesh, 2003: 121-122; Birkland, 2001: 121-124; Thoenig, 

1985: 22). 

 

As noções de “norma” e “desejável”, acima referidas, são elementos normativos, 

construções e são, consequentemente, diversas, ambíguas e mutáveis. Como refere 

Pierre Muller (2003: 28), “(…) un problème politique est nécessairement un construit 

social dont la configuration dépendra de multiples facteurs propres à la société et au 

système politique concerné.”64 

                                                                                                                                      
government action before a social condition becomes a public policy problem. (...) When bad 
conditions are attributed to nature, government need not intervene; where the same conditions are 
argued to stem from human or government sources, or at least to be amenable to such solutions, then 
government action is much more likely.” Dye (1995: 301) segue a mesma tendência, quando escreve: 
“Conditions in society that are not defined as a problem and for which alternatives are never proposed 
never became policy issues. That is, they never get on the “agenda” of decision makers. The 
government does nothing and conditions remain the same. If certain conditions in society are defined 
as problems and alternative solutions are put forward, the conditions become policy issues. 
Governments are forced to decide what to do [ou, acrescentaríamos nós, not to do].” 
62 É esta a perspectiva da feasibility analysis (Majone, 2006: 228). 
63 Stone chama atenção para o carácter conflitual da representação dos problemas e para o jogo político 
que se gera (2002: 133): “In the polis (...) problem definition is never simply a matter of defining goals 
and measuring our distance from them. It is rather the strategic representation of situations. Problem 
definition is a matter of representation because every description of a situation is a portrayal from only 
one of many points of view. Problem definition is strategic because groups, individuals, and 
government agencies deliberately and consciously fashion portrayals so as to promote their favoured 
course of action. (…) Representations of a problem are therefore constructed to win the most people to 
one’s side and the most leverage over one’s opponents.” Kingdon percorre um trilho semelhante ao 
desta autora. Veja-se o que escreve sobre o tema (2003: 110): “There are great political stakes in 
problem definition. Some are helped and others are hurt, depending on how problems get defined. If 
things are going basically your way, for instance, you want to convince others that there are no 
problems out there. (…) But when less comfortable changes come your way (…) you attempt to define 
the problem in such a way as to place the burden of adjustment elsewhere, and to avoid changing your 
own pattern.” 
64 Obras como as de Rochefort e Cobb (1994) e Stone (2002) pretendem retratar, com algum pormenor, 
como se processa a definição dos problemas políticos. 
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Nesse sentido, podemos afirmar que o problema é uma mescla de três elementos 

(Hoppe, 2007: 298): 

• um padrão ético; 

• uma determinada situação (presente ou futura); 

• e a construção de uma conexão entre o padrão e a situação, destacando uma 

diferença, que deverá ser abordada, entre o que existe e o que seria desejável. 

 

A visão do problema como uma representação tem enorme relevância num contexto 

sócio-político, porque salienta a natureza conflitual que subjaz o seu reconhecimento 

e inscrição na agenda. 

 

A natureza dos problemas sociais é propícia ao confronto entre as partes. Os 

problemas sociais tendem a ser, na expressão anglo-saxónica, wicked, ou seja, surgem 

de situações em que não há consenso sobre se uma dada condição é problemática e, 

mesmo quando existe esse consenso, não há acordo sobre a natureza do problema, 

suas causas, explicações e soluções (Heineman et al., 2002: 48; Rochefort e Cobb, 

1994: 3-4).  

 

Adoptando a esteira descrita, Kingdon define problema como uma condição que os 

indivíduos sentem que deverá ser alterada (2003: 109, 114) e aponta alguns atributos 

que considera ser propícios à identificação de uma dada condição como um problema 

(2003: 110-113, 206): 

• tem de entrar em conflito com os valores vigentes (tidos como essenciais); 

• tem de servir para demonstrar uma relação comparativa desfavorável (entre 

indivíduos ou países); 

• tem de ser incluída numa categoria adequada. 

 

Estes atributos ajudam ao despertar da atenção para a situação, isto é, à inscrição do 

problema na agenda sistémica, mas não são, segundo Kingdon, suficientes para a sua 
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inclusão na agenda formal. A inscrição na agenda formal depende do reconhecimento 

da existência do problema por parte dos intervenientes no processo de políticas 

públicas, com autoridade para decidir65, sendo que os empreendedores políticos terão 

um papel fundamental, neste domínio, ao fornecerem a informação necessária para 

que esse reconhecimento aconteça (Heineman et al., 2002: 50; Kingdon, 2003: 115)66. 

 

Alguns factores poderão ajudar a captar a atenção dos decisores; a saber (Kingdon, 

2003: 90-103, 206)67: 

• indicadores sistemáticos (taxas de sinistralidade na estrada, inflação, despesa 

pública, taxa de mortalidade infantil, taxa de crescimento económico, etc.); 

• acontecimentos relativamente raros que despoletam um interesse intenso por 

parte dos media e do público dada a sua magnitude ou gravidade (focusing 

events) como, por exemplo, uma crise ou um desastre; 

• feedback decorrente das actividades de controlo de determinados programas 

ou instituições, de estudos de avaliação, do número de queixas apresentadas 

pelos destinatários de certos serviços e, ainda, das impressões recolhidas por 

quem trabalha diariamente na Administração Pública. 

 

Se se adoptasse uma lógica problem solving68 na concepção do processo de políticas 

públicas, bastaria o mero reconhecimento da existência de um problema para que este 

fosse inscrito na agenda (Kingdon, 2003: 114), desencadeando-se assim as primeiras 

                                                
65 “For an issue to attain agenda status, it must command the support of at least some key decision-
makers, for they are the ultimate guardians of the formal agenda.” (Cobb e Elder, 1972: 89) 
66 “While the emergence of a widespread feeling that a problem exists out there may not always be 
responsible for prompting attention to a subject, people in and around government still must be 
convinced somewhere along the line that they are addressing a real problem (...) Focusing attention on 
one problem rather than another is often no accident. [Policy entrepreneurs] invest considerable time 
and energy in their efforts to bring problems to public and governmental attention.” (Kingdon, 2003: 
115) 
67 Estes factores não são meras realidades objectivas e evidentes, possuindo também uma forte 
componente simbólica, tal como é explicado por Deborah Stone (2002), Rochefort e Cobb (1994) e 
Elder e Cobb (1983). 
68 Para um maior desenvolvimento da prevalência da lógica “problem solving” nas políticas públicas, 
vide Muller e Surel (1998: 30-31); Howlett e Ramesh (2003: 13); Balfour e Adams (1998). Balfour e 
Adams (1998: 2) esclarecem, desde logo, que a lógica “problem solving” e a racionalidade a ela 
subjacente só têm aplicabilidade nas situações sociais em que existe consenso político quanto aos 
objectivos a prosseguir pelas políticas públicas e em que se conhece e dispõe da tecnologia para 
resolver o problema, concluindo: “In most social policy arenas, this image of public policy as problem 
solving is largely a fiction.” 
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etapas da formação de uma política pública. Contudo, há que ter em conta ainda 

outras possibilidades. Kingdon verificou que, por vezes, determinados assuntos 

assumem uma posição proeminente na agenda não por ter sido detectado um 

problema, mas porque há uma solução que determinados stakeholders gostariam de 

ver implementada: “There are many reasons for agenda status, apart from the 

straightforward impulse to identify problems and solve them. [Sometimes attention is 

drawn to] solutions before problems.” (2003: 114). Sendo assim, em determinados 

casos, há que admitir a hipótese de primeiro se considerarem as soluções e só depois 

se procurar um problema ao qual as mesmas se possam conectar, encontrando assim a 

justificação, que lhe conferirá alegadamente racionalidade (Kingdon, 2003: 205-

206)69. Edelman chega a escrever, em Constructing the Political Spectacle, que é essa 

a norma no que respeita a realidade política70. 

 

 

4.2.2 Fluxo Político 
 

O fluxo político contempla, segundo Kingdon, elementos como o sentimento 

nacional71 (national mood), os jogos de poder e os equilíbrios estabelecidos entre 

forças políticas organizadas e, finalmente, o próprio processo de governação, 

mormente a entrada e saída de actores políticos. Conclui que assuntos com potencial 

para serem inscritos na agenda que sejam congruentes com o sentimento nacional, que 

tenham o apoio de grupos de interesses ou que não levantem uma oposição 

                                                
69 Wildavsky já tinha chamado a atenção para o facto dos decisores políticos tenderem a tomar em 
consideração apenas os problemas para os quais já se teriam delineado possíveis soluções (1979: 42). 
70 “(...) the striking characteristic of the link between political problems and solutions in everyday life 
is that the solution typically comes first, chronologically and psychologically.” (Edelman, 1988: 21-22) 
71 Kingdon, ao utilizar a expressão “national mood”, refere-se a algo difícil de operacionalizar: à 
percepção que os decisores têm do clima para a aceitação de uma dada medida, isto é, se sentem que 
este lhes é ou não favorável. De acordo com Kingdon (2003: 146), “People in and around government 
sense a national mood. They are comfortable discussing its content, and believe that they know when 
the mood shifts. The idea goes on by different names – the national mood, the climate in the country, 
changes in public opinion, or broad social movements. But common to all of these labels is the notion 
that a rather large number of people out in the country are thinking along certain common lines, that 
this national mood changes from one time to another in discernible ways, and that these changes in 
mood or climate have important impacts on policy agendas and policy outcomes.” Jones e 
Baumgartner abordam este fenómeno do seguinte modo (2005: 237): “(...) public opinion and the 
general turn toward political affairs are intertwined, albeit in complex ways; indeed, that is what John 
Kingdon was trying to capture by his notion of “public mood”. People in Washington refer to it very 
often (...) though they do not have in mind particular survey results when they do so. The sense that 
there is a broad public mood cannot be simply reduced to public opinion alone. Rather, it reflects 
complex interactions among public opinion, elite ideas, and the focus of the media.”  
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organizada, e que sejam conformes às orientações dos grupos políticos no poder, 

possuem uma maior probabilidade de assumirem um lugar proeminente na agenda 

(Kingdon, 2003: 20, 146-158). Destaca ainda que a percepção que se tem do 

sentimento nacional, em conjunto com o turnover de actores com responsabilidades 

na governação, tem especial impacto sobre os assuntos que irão receber atenção 

(2003: 20). 

 

Analisando o texto referente ao fluxo político (2003: 145-164), percebe-se que o autor 

coloca especial ênfase na percepção que os actores, nomeadamente aqueles que estão 

em posições determinantes no processo decisional, possuem da realidade e da 

predisposição existente para que uma dada medida seja introduzida. Situa-se, assim, 

no meio de um continuum que tem nos extremos os posicionamentos positivista e pós-

positivista, sendo que os primeiros encaram a política como a interacção de entidades 

organizadas, na luta pela satisfação dos seus interesses e os segundos concebem-na 

como algo que foge à racionalidade técnica e que, como tal, está sujeita a múltiplas 

interpretações, segundo as diferentes construções que se façam da realidade (Howlett 

e Ramesh, 1998: 466)72. 

 

A ambiguidade e o confronto de diferentes visões da realidade criam condições 

adequadas a actividades centrais ao fluxo político: a negociação (Kingdon, 2003: 159, 

161) e a conciliação do que parece, à partida, inconciliável. 

 

As propostas submetidas à consideração dos participantes no fluxo político já foram 

discutidas e acuradas no fluxo de políticas públicas, pelo que resta, agora, negociar 

para que se consiga criar consensos que se plasmem numa coligação de apoio a uma 

dada proposta. Estas coligações baseiam-se em promessas de benefícios ou no medo 

que alguns têm de perdê-los, se não aderirem (Kingdon, 2003: 159-162). 

 

A negociação necessária para que uma proposta seja sancionada influenciará o 

processo de políticas públicas, nas suas diferentes fases. 

 

                                                
72 Zahariadis (1999: 19) considera que o modelo dos fluxos múltiplos, no seu todo, se posiciona no 
meio do referido continuum: “Multiple streams (...) ends up somewhere between [the 
traditionalist/rationalist point of view and the constructivist].”  
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Baier et al. chamam a atenção para o facto de que os fracassos apontados por alguns 

autores ao nível da implementação, nomeadamente o desfasamento detectado entre a 

concepção inicial da política e o que é depois implementado, se é que chega a sê-lo, 

decorre da própria natureza do processo de negociação ao nível político. Raramente se 

poderá esperar que os objectivos de uma dada política sejam definidos de forma 

explícita e precisa, já que se está a partir do pressuposto, normalmente inválido, de 

que os políticos sabem o querem e aquilo que desejam é consistente, estável e claro 

(1988: 157)73. Mesmo supondo que sabem o que querem, poderá ser-lhes mais 

conveniente não o manifestarem, visto que a formulação ambígua de uma dada 

política facilita a negociação e o arregimentar de apoio74. É esta realidade intrínseca à 

negociação no fluxo político que leva Stone (2002: 133) a declarar que os objectivos 

de uma política pública são “ (...) vague, contradictory, and protean” e Eldeman 

(1988: 16) a afirmar que uma política pública “(...) is a set of shifting, diverse, and 

contradictory responses to a spectrum of political interests.” 

 

Para além disso, a negociação, com o propósito de se formar uma coligação de apoio 

a uma dada medida, implica técnicas de persuasão e também, desejavelmente, a 

criação de cenários win-win, em que, em troca de apoio a uma determinada 

alternativa, se abonará uma outra de um outro proponente. Há ainda a tendência para 

exagerar os benefícios da proposta em discussão, já que, como os autores realçam, 

propostas pessimistas raramente são adoptadas75. Estas expectativas “inflacionadas” 

abrem caminho para o desapontamento e para a desmotivação – “(...) great hopes lead 

to action, but great hopes are invitations to disappointment” (Baier et al., 1988: 158) 

– o que, por sua vez, irá minar o apoio inicialmente obtido e conduzir a uma maior 

percepção das possíveis lacunas da política a implementar. 

 

                                                
73 Como realçam os autores (Baier et al., 1988: 157): “Some proposals] treat policy – or policy 
objectives – as given. They assume that policy goals and directives are (or can be) clear, that policy 
makers know what they want, and that what they want is consistent, stable, and unambiguous. (...) the 
assumptions are often not true.” 
74 “It is a commonplace observation of the legislative process that difficult issues are often “settled” by 
leaving them unresolved or specifying them in a form requiring subsequent interpretation. (...) 
Particularly where an issue is closely contested, success in securing support for a program or policy is 
likely to be associated with increasing, rather than decreasing, ambiguity. (...) Thus, official policy is 
likely to be vague, contradictory, or adopted without generally shared expectations about its meaning 
or implementation” (Baier et al., 1988: 159). 
75 Uma amostra de programas adoptados tenderá a demonstrar mais erros nascidos de um excessivo 
optimismo, do que erros de pessimismo (Harrison e March, 1988). 
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Uma outra consequência nasce da tal promessa de benefícios ou do medo de perdê-

los. Embora possam existir participantes no fluxo político que estejam 

verdadeiramente empenhados em levar uma dada proposta avante, normalmente não 

são em número suficiente para fazê-lo, pelo que terão que negociar com outros, cujo o 

único interesse em dar o seu apoio consiste no valor negocial que daí possa advir76. A 

colaboração alcançada dificilmente se estenderá para além dos momentos iniciais, a 

menos que tal faça parte do acordo, e isso é difícil de obter. Consequentemente, a 

coligação de apoio a uma dada política poderá transformar-se facilmente numa ilusão 

(Baier et al., 1988: 159). 

 

 

4.3 ESPECIFICAÇÃO DAS ALTERNATIVAS 

 

A especificação das alternativas está particularmente associada ao desenrolar do fluxo 

das políticas públicas. 

 

4.3.1 Fluxo de Políticas Públicas 
 

Este fluxo ocorre dentro de comunidades políticas77 (policy communities), ou seja, em 

comunidades compostas por especialistas numa dada área política78, que se podem 

situar dentro ou fora do governo e que possuem em comum a preocupação com 

determinados problemas políticos (policy problems) e o conjunto de interacções que 

se processam entre os seus membros (Kingdon, 2003: 117)79. 

                                                
76 “They may be persuaded to join a coalition by a belief the policy is sensible, by claims of loyalty or 
friendship, or by logroll in which their support is offered in trade for needed support on other things in 
which they have a direct concern.” (Baier et al., 1988: 158) 
77 Howlett e Ramesh (1998: 469) pensam que o universo dos intervenientes no processo de políticas 
públicas poderá ser dividido em dois grandes grupos: um formado pelos actores com conhecimentos 
numa área política e outro, mais restrito, composto por actores que interagem com o propósito 
intencional de satisfazerem os seus interesses. O primeiro grupo denominar-se-ia “policy community” e 
o segundo “policy network”. Estas definições estão longe de ser consensuais (vide nota de pé de página 
infra, bem como Zahariadis, 2003: 48 e Miller e Demir, 2007: 137, 139-141). 
78 Área política, no sentido atribuído a policy na língua inglesa. 
79 Nas últimas décadas, tem surgido um amplo interesse pela área das policy networks. No entanto, os 
numerosos estudos que se têm feito não conseguiram chegar a um consenso sobre a terminologia a 
empregar, sendo atribuídos diferentes significados a um mesmo significante, ou vários significantes 
para o mesmo significado, gerando, consequentemente, alguma confusão (vide, a este propósito, 
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Ideias fluem dentro das comunidades. Nelas são criadas, debatidas, difundidas, 

revistas e aprimoradas. 

 

Kingdon vai à biologia buscar a imagem da “sopa primordial” para ilustrar o que se 

passa dentro do policy stream, definindo a «sopa política primordial» (policy primeval 

soup) como um agregado de ideias que flutuam pelas comunidades políticas, 

constituindo a fonte das alternativas e das propostas que estas comunidades 

apresentam. Esta sopa está em constante mudança, não só porque surgem novos 

elementos, mas também, e sobretudo, porque há uma recombinação constante dos 

elementos já existentes (Kingdon, 2003: 116-117). 

 

As alternativas e as propostas, que emergem no seio das comunidades, passam por um 

processo de selecção natural assente nos seguintes critérios (Kingdon, 2003: 19-20, 

131-139, 206-207): 

• exequibilidade técnica; 

• correspondência com os valores dominantes e com o sentimento nacional 

vigente; 

• operacionalidade orçamental; 

• receptividade junto das forças políticas com maior peso. 

 

Se sobreviverem a estes critérios serão alvo de processos de persuasão e difusão 

dentro da comunidade (Kingdon, 2003: 140-141), até ao momento em que esta, em 

geral, as percepciona como as mais aptas para fazer parte de uma lista restrita a 

apresentar aos decisores políticos (Kingdon, 2003: 139). 

 

Entre os participantes chave deste fluxo encontram-se aqueles que constituem um 

cluster invisível, isto é, aqueles que não estão directamente sujeitos ao escrutínio 

público como, por exemplo, funcionários públicos, professores universitários, 

investigadores e equipas de apoio (staff) aos políticos (Kingdon, 2003: 67-68). 

                                                                                                                                      
Jordan, 1990a, 1990b; Brans, 1997; Pappi e Henning, 1998; Thatcher, 1998; Howlett e Ramesh, 2003: 
150-151; Klijn, 2005; Rhodes, 2006; Hill, 2005: 67-72). 
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Os empreendedores políticos são os principais responsáveis pelos processos de 

persuasão e difusão que caracterizam o fluxo de políticas públicas. 

 

 

4.4 CONFLUÊNCIA DOS FLUXOS 

 

Como já se referiu anteriormente, há um momento em que os fluxos de problemas, de 

políticas públicas e o político, confluem para o mesmo ponto, sob a acção de 

empreendedores políticos, mediante a abertura de uma “janela de oportunidade”. 

 

A abertura da citada janela decorre de mudanças no fluxo de problemas ou no fluxo 

político. Por exemplo, quando os decisores pensam que se tem de responder a um 

problema tido como grave (problem window), vão ao fluxo das políticas públicas 

procurar uma alternativa que possa ser encarada como uma possível solução. Ou, 

então, poderão seleccionar determinados assuntos como bandeiras para a sua acção 

(political window) e necessitam de ir ao policy stream buscar propostas que se lhes 

possam associar (Kingdon, 2003: 173-174). 

 

Desenvolvendo este raciocínio, Zahariadis levanta duas hipóteses (2003: 12, 82-83): 

• a convergência (coupling) dos fluxos nascida do surgir de uma oportunidade 

no fluxo de problemas tende a ser sequencial (encontrar uma solução para um 

determinado problema); 

• a convergência decorrente de uma oportunidade surgida no fluxo político 

tende a ser doutrinária (encontrar um problema para uma determinada 

solução). 

 

A junção dos três fluxos aumenta a visibilidade de um assunto na agenda 

governamental e, sobretudo, a probabilidade do mesmo ser inscrito na agenda de 

decisão (Kingdon, 2003: 20, 178-179). 
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Os empreendedores políticos são os responsáveis por esta junção. Trata-se de 

indivíduos que persistentemente vão advogando um conjunto de propostas, 

sujeitando-as aos processos de persuasão e difusão, no fluxo de políticas públicas, e 

de negociação, no fluxo político, e que, quando têm oportunidade (isto é, quando uma 

janela se abre), as associam a problemas que entretanto tenham captado a atenção 

e/ou a determinados eventos políticos, aumentando assim a possibilidade dessas 

propostas serem inscritas na agenda (Kingdon, 2003: 179-182). 

 

Nem todos os participantes no processo de políticas públicas têm aquilo que é 

necessário para se ser um empreendedor político, designadamente (Kingdon, 2003: 

165, 180-182): 

• capacidade para se fazer ser ouvido, pelos seus conhecimentos (expertise), 

engenho para a retórica80 ou uma posição hierárquica relevante; 

• uma boa rede de contactos ou capacidades de negociação; 

• persistência81; 

• estar preparado para actuar quando abre uma janela de oportunidade82. 

                                                
80 Chamando a atenção para a importância da linguagem no processo de políticas públicas, Rochefort e 
Cobb escrevem que “If policymaking is a struggle over alternative realities, then language is the 
medium that reflects, advances, and interprets those alternatives” (1994: 8). Majone inicia a sua obra 
dedicada à argumentação e persuasão no processo de políticas públicas do modo seguinte (1989: 1): 
“As politicians know only to well but social scientists too often forget, public policy is made of 
language. Whether in written or oral form, argument is central in all stages of the policy process.” 
Continua, informando que (1989: 7-8) “Rhetoric is the craft of persuasion, the study of all the ways of 
doing things with words. (...) Today persuasion is often regarded as a dishonest or merely 
“rationalizing” use of arguments; it is propaganda, brainwashing, manipulation of public opinion. 
Persuasion can indeed be used in these ways. But in free debate, persuasion is a two-way interchange, 
a method of mutual learning through discourse. Real debate not only lets the participants promote 
their own views and interests, but also encourages them to adjust their views of reality and even to 
change their values as a result of the process.” A junção dos fluxos terá maior probabilidade de 
sucesso se os empreendedores políticos forem capazes de utilizar uma linguagem conforme aos 
símbolos com maior peso na comunidade. Segundo Zahariadis (1999: 12), “conditions of ambiguity 
facilitate political manipulation by way of symbolic politics. The chances of successfully coupling the 
problem, policy, and politics streams are greater when entrepreneurs attach (...) symbols to their pet 
proposals. In this way, policy entrepreneurs reach more people, evoke stronger emotional reaction, 
convey gains and losses, and expend the least effort explaining exactly what their proposal is about.” 
81 A característica que Kingdon considera ser a mais importante num empreendedor político. 
82 A abertura de uma determinada janela poderá ser previsível (por exemplo, preparação e discussão de 
um novo orçamento de estado) ou imprevisível (por exemplo, a queda de um avião ou um ataque 
terrorista) (Kingdon, 2003: 186-190). Normalmente, a janela mantém-se aberta por pouco tempo. 
Vários factores poderão explicar o seu fecho: a) os decisores poderão achar que já dedicaram tempo 
suficiente ao assunto; b) os decisores não conseguiram implementar medidas conducentes à resolução 
do problema; c) não existe uma alternativa cabal disponível para ser usada; d) os indivíduos cuja 
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Zahariadis concluiu, após aplicar o modelo de fluxos múltiplos, que os 

empreendedores mais bem sucedidos na junção dos fluxos são os que (2003: 69, 158-

159): 

• possuem acesso aos decisores políticos ou que são, também eles, decisores; 

• estão dispostos a gastar um volume considerável de recursos (tempo, energia, 

dinheiro, etc.) na defesa de uma dada proposta ou problema. 

 

A manipulação da informação torna-se decisiva para o processo de políticas públicas, 

no quadro do modelo de fluxos múltiplos83 (Zahariadis, 2003: 18, 68). Esta não visa 

apenas a prossecução de um interesse individual, neste caso, o interesse do 

empreendedor político; desempenha um papel fundamental ao oferecer significado, 

clareza e identidade aos participantes no processo de políticas públicas, num contexto 

que já se divisou ser essencialmente ambíguo (Zahariadis, 2003: 21-22)84. 

 

 

4.5 ANÁLISE CRÍTICA DO MODELO DE FLUXOS MÚLTIPLOS 

 

O modelo de fluxos múltiplos, de John Kingdon, é uma referência na teoria do 

agendamento, tendo sido aplicado em numerosos estudos. Procura sintetizar as 

abordagens tradicionais de análise de agendas e de formação de políticas públicas 
                                                                                                                                      
presença justificou a abertura da janela já não se encontram no poder; e) a crise, ou o “focusing event”, 
desapareceu (Kingdon, 2003: 169; Zahariadis, 1999: 82). 
83 A junção dos fluxos também depende das técnicas de manipulação utilizadas pelos empreendedores 
– o controlo da agenda, votação estratégica e a manipulação das dimensões – no desempenho de uma 
arte, que Riker (1986) denomina heresthetic, isto é, a arte da estratégia política engendrada por um 
dado indivíduo para conseguir alcançar o que pretende: “While it is related to rhetoric, the art of verbal 
persuasion, still heresthetic differs from rhetoric because there is a lot more than eloquence and 
elegance involved in heresthetic. It is true that people win politically because they have induced other 
people to join them in alliances and coalitions. But the winners induce more than rhetorical attraction. 
Typically they win because they have set up the situation in such a way other people will want to join 
them – or will feel forced by circumstances to join them – even without any persuasion al all. And this 
is what heresthetic is about: structuring the world so you can win.” (Riker, 1986: ix) 
84 Quando se está a lidar com uma realidade ambígua, e toda a realidade complexa tende para a 
ambiguidade, a sua interpretação torna-se determinante, já que a realidade passa a ter significado 
através dessa mesma interpretação. Como refere Martha Feldman (1989: 7), “Interpretation (...) is the 
process of giving meaning. Since ambiguous issues have no clear meaning, they need to be interpreted. 
Policy issues need to have meaning before they can be acted upon (...). The meaning they acquire helps 
to determine what actions are appropriate.”  
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(Parsons, 1995: 184), adoptando uma visão holística do processo e revelando as 

diferentes interacções entre os elementos necessários à formação de uma política 

pública (John, 2006: 173). Sabatier (1999) incluiu-o na escolha que fez das teorias 

mais promissoras para o estudo do processo de políticas públicas e Baumgartner e 

Jones consideram que Kingdon apresentou o estudo mais abrangente, até à data, do 

processo de agendamento, numa investigação que soube combinar a demonstração 

empírica com o “theory-building” (1993: 48). 

 

Foi-lhe atribuído, inicialmente, um carácter etnocêntrico, ao se criticar a sua 

circunscrição à realidade norte-americana (Hill, 2005: 155). No entanto, Zahariadis 

(1995, 2003) e Barzelay (2001, 2003), entre outros, aplicaram-no na análise das 

políticas públicas de outros países, sem limitações aparentes. 

 

É um modelo que se centra na constituição das agendas, mas que poderá estender-se a 

outras fases do processo de políticas públicas (John, 2006: 176; Zahariadis, 1999: 89). 

Toma como foco de análise a mudança nas agendas, já que, segundo Kingdon, a 

referida mudança ocorre com uma rapidez que não é explicada, nem corresponde, ao 

modelo incremental de decisão85. 

 

Kingdon não rejeita inteiramente as abordagens de formação política racional ou 

incremental, porém opta por usar uma versão revista do modelo de “contentor de 

lixo” como base para a sua própria teoria, por considerar que é nele que se poderá 

encontrar a chave para a descoberta dos mecanismos de mudança nas agendas e nas 

políticas públicas. 

 

O processo de formação política é caracterizado, nas próprias palavras de Kingdon, 

por uma elevada fluidez (high fluidity) (2003: 222), que impede que se possam 

estabelecer relações deterministas entre as variáveis a considerar. Deste modo, o autor 

dissocia-se de uma escola de ciência política norte-americana fortemente alicerçada 

no positivismo e constrói uma visão das políticas públicas como o resultado de um 

processo por vezes caótico e imprevisível (Hill, 2005: 153). 

 
                                                
85 O modelo incremental poderá, no entanto, explicar o processo de apuramento das alternativas nas 
policy communities (Kingdon, 2003: 82). 
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No entanto, para alguns autores86, mormente aqueles que possuem uma concepção 

mais ortodoxa das ciências sociais87, o modelo apresenta lacunas que minam o seu 

valor e aplicabilidade: existem conceitos pouco precisos e de difícil operacionalização 

(por exemplo, o sentimento nacional), hipóteses que requerem maior formalização e 

validação, pistas que reclamam maior desenvolvimento. É um modelo que decorreu 

de um estudo essencialmente indutivo, assente em metodologias qualitativas, o que 

poderá ajudar a explicar as resistências que provoca. 

 

Os seus críticos encaram-no mais como um dispositivo heurístico, do que como um 

guia para a análise de políticas públicas passível de ser empiricamente falsificável 

(Zahariadis, 1999: 86). Como o próprio Zahariadis provou, esta crítica não colhe. 

Embora o autor considere que o modelo terá a ganhar em parcimónia, se for testado 

através de metodologias quantitativas, com hipóteses que relacionem variáveis 

precisamente definidas, que ajudem a esclarecer algumas assunções implícitas 

(Zahariadis, 1999: 87-88), nada obsta à sua validade. Mesmo admitindo alguma 

aleatoriedade inerente ao processo de formação de políticas que impede o 

estabelecimento de leis causais rígidas, há que reconhecer que Kingdon realmente 

descobriu, descreveu e explicou determinados padrões dentro do complexo e confuso 

mundo da formação de políticas públicas, abrindo as portas, subsequentemente, a 

numerosos estudos88 (Hill, 1997: 107). 

 

Embora cientes das limitações do modelo de fluxos múltiplos, a nossa análise do 

processo de agendamento, formulação e decisão no que toca as políticas de reforma 

administrativa alicerçou-se nas suas orientações e proposições. 

 

 

Antes de passarmos em revista as agendas da reforma, em Portugal, nos últimos trinta 

anos, gostaríamos de descrever o contexto doutrinário que tem caracterizado as 

últimas décadas, em matéria de políticas de inovação administrativa. Surgiu um 

                                                
86 Com particular destaque para o próprio Sabatier. 
87 Leia-se “positivista”. 
88 Veja-se a título de exemplo, no domínio das políticas de reforma administrativa, os vários artigos 
publicados no Vol. 6, nº 3, da revista International Public Management Journal, com destaque para 
Barzelay (2003), Gallego (2003), Cejudo (2003) e Gaetani (2003). Em Howlett e Ramesh (2003: 138), 
pode-se encontrar uma listagem de investigações que aplicaram o Modelo de Fluxos Múltiplos a 
diferentes políticas sectoriais. 
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movimento que transgrediu fronteiras e que parece ter influenciado as políticas de 

reforma administrativa, em diversos países, fazendo com que o tema assumisse uma 

visibilidade inaudita. Durante este período, os Governos parecem ter estado possuídos 

por uma febre renovadora, que alterou os ideais quanto ao papel exercido pelo Estado 

na sociedade e quanto aos cânones que deverão guiar a organização e funcionamento 

do seu aparelho administrativo. Prometeu-se o enterro do modelo burocrático da 

Administração Pública e o nascimento de uma nova era, cujos contornos vão sendo 

construídos através da prática e das lições que se podem tirar dos erros e sucessos 

alcançados (mais dos segundos do que dos primeiros, já que os desaires não são 

matéria a divulgar). O próximo capítulo versa sobre o tema. 
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5 REFORMA ADMINISTRATIVA E NEW PUBLIC MANAGEMENT 

 

 
“It is now fashionable to malign government, and the people working in it, 
and to point out gleefully all their failures, real and imagined.”  

B. Guy Peters (2001a: 1) 

 
“A senior government official in New Zealand captured the political mood 
of the 1980s and 1990s when he observed, “’Yes Minister’ is seen as a 
comedy by the public, a documentary by public servants, and a tragedy by 
ministers.”  

J. Bourgault e D. Savoie (2000: 367) 

 

 

 

O tema da reforma administrativa é omnipresente no domínio da Ciência da 

Administração Pública. Esta ciência estuda os fenómenos administrativos 

relacionados directa ou indirectamente com o sector público procurando descrevê-los, 

explicá-los e manipulá-los. A meta de intervir no objecto de estudo com o fito de 

melhorar a sua performance está inscrita no seu ADN89 (Cooper et al., 1998: 1): “(...) 

public administration as a field has always been an enterprise aimed at reform. (...) 

Since the late nineteenth century (...) public administration has been about 

elimination of corruption, improvement of efficiency, and enhancement of service 

delivery in pursuit of the public interest.” 

 

A partir dos anos oitenta, a reforma administrativa tornou-se um issue obrigatório na 

agenda governamental90. Desenharam-se políticas visando mudanças deliberadas nas 

estruturas e processos das organizações do sector público, com o objectivo de 

melhorar o seu desempenho (Pollitt e Bouckaert, 2000: 8), que tinham como bússola 

um conjunto de pressupostos que pareciam indiciar uma convergência nas reformas 

                                                
89 Toonen é outro autor que chama a atenção para a impossibilidade de se separar o fito da reforma dos 
propósitos da própria gestão (2003b: 467): “The reform of organization and management has been a 
key concern to the field of Public Administration ever since the invention of modern organization 
theory, beginning with the Scientific Management Movement and the Science of Administration in the 
first half of the twentieth century (…).” 
90 Caiden (1991) anunciou a sua muito esperada, se bem que atribulada, entrada na maturidade. 
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concebidas e implementadas. As Ciências da Administração de cada país encontraram 

um tema de debate comum, o problema da dimensão e funcionamento do sector 

público, para o qual foram encontradas soluções tematicamente semelhantes, baseadas 

em (Kickert, 1997a: 175; 1997b: 18): 

• orientação para o cidadão (encarado, por muitos, como cliente), 

• privatização, em sentido amplo, e 

• flexibilidade (designadamente, ao nível dos sistemas de gestão, que deverão 

ser iguais, tanto quanto possível, aos adoptados no sector privado). 

 

À doutrina que condicionava esta ilusória uniformidade deu-se o nome de New Public 

Management91. 

 

 

5.1 ORIGENS DO NEW PUBLIC MANAGEMENT 

 

O choque petrolífero de meados da década de 70 criou as condições para o que alguns 

encaram como uma mudança de paradigma: a passagem de uma Administração 

Pública assente num modelo burocrático para uma Administração Pública reinventada 

(Osborne e Gaebler, 1992). Dada a crise económica e a impossibilidade de arrecadar 

mais receita através de aumentos de impostos, passou-se a olhar para a despesa e a 

entender-se que era ali que residia o problema: a Administração Pública tinha 

crescido em demasia, estava fora de controlo e representava uma fonte de desperdício 

de recursos preciosos (Kickert, 1997b: 17; Rockman, 1997: 276-277; Corkery et al., 

1998: 1). Assim, na maioria dos casos, o New Public Management pode ser 

compreendido como uma resposta política à crise do Estado Providência (Keraudren e 

van Mierlo, 1998: 48). 

 

                                                
91 “The term NPM was coined because some generic label seemed to be needed for a general, though 
certainly not universal, shift in management styles. The term was intended to cut across the particular 
language of individual projects or countries (such as the French “Project de Service”, the British 
“Next Steps”, the Canadian “Public Service 2000”)” (Hood, 1995a: 94). 
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A década de 80 é também marcada pela presença no poder, em países tidos como 

estandartes da reforma, de um conjunto de personalidades carismáticas: Margareth 

Thatcher (1979-1990), no Reino Unido, Ronald Reagan (1981-1989), nos Estados 

Unidos da América, David Lange (1984-1989) e Sir Geoffrey Palmer (1989-1990)92, 

na Nova Zelândia e Robert Hawke (1983-1991)93, na Austrália94. Todos eles 

introduziram inúmeras reformas nos seus países, com sabor neo-liberal, advogando 

um Estado minimalista e uma Administração Pública mais eficaz e eficiente. O 

aparelho administrativo do Estado foi encarado como um entrave ao crescimento 

económico, nos moldes em que estava organizado (Guthrie et al., 1997: 255), e 

procurou-se alterá-lo, encetando políticas de inovação administrativa inspiradas no 

sector privado (Corkery et al., 1998: 1-2; Peters e Wright, 2000: 629)95. 

 

                                                
92 Geoffrey Palmer, dado o pouco tempo que esteve à frente do Governo neo-zelandês, não mereceria, 
provavelmente, uma inclusão neste grupo. Foi ele, porém, que, enquanto Ministro da Justiça e 
Procurador Geral, trabalhou com Roger Douglas na elaboração dos diplomas legais que possibilitaram 
a mudança radical do sector público: o State Owned Enterprises Act (1986), o State Sector Act (1988) e 
o Public Finance Act (1989). 
93 Nos casos neo-zelandês e australiano convém mencionar os nomes dos Ministros das Finanças, 
arquitectos e rostos da reforma: Roger Douglas e Paul Keating, respectivamente. Este último foi chefe 
de governo entre Dezembro de 1991 e Março de 1996. Roger Douglas teve tal impacto na 
transformação da economia e da administração pública neo-zelandesa que as suas políticas foram 
apelidadas de rogernomics (denominação inspirada na reaganomics). As políticas liberais que 
professou foram aclamadas mundialmente e mereceram elogios de organizações internacionais como o 
FMI e o Banco Mundial. Internamente, tiveram uma recepção inversa. Lange, instigado pela 
impopularidade da rogernomics, acabou por entrar em conflito com o seu Ministro das Finanças e 
afastou-o do Governo. O partido não acolheu de bom grado esta decisão, Douglas voltou a assumir 
funções governativas (embora não nas Finanças) e Lange acabou por se demitir no mês seguinte. A 
impopularidade interna das políticas de Douglas permanece actualmente. 
94 Enquanto os dois primeiros eram líderes de partidos de direita, os outros eram de partidos de 
esquerda, o que contribuiu para a crença na neutralidade política do NPM. Na realidade, esta é 
inexistente, já que a prossecução de políticas públicas inspiradas na teoria económica da Escola de 
Chicago é uma opção acentuadamente política (vide Lane, 1997: 1; Borins, 1997: 65-66). Cohn (1997: 
586) explica o consenso na adopção do NPM e no novo papel minimalista do Estado como o resultado 
do desejo dos Governos de direita em pautarem o funcionamento das instituições do Estado pelas 
regras de mercado – propagando o slogan “Government should run like a business” (Beckett, 2000) – , 
e dos Governos de esquerda em preservarem, tanto quanto possível, o papel do Estado na sociedade, 
fazendo mais com menos. 
95 Como refere Bert A. Rockman (1998, 25): “Historical circumstance produced a match between 
strong ideas countering the prevailing inertia of governments and strong and articulate leaders, 
embodied especially by Margaret Thatcher and Ronald Reagan, to publicly articulate and advance 
those ideas.” As ideias transformadoras professadas pela Primeira-Ministra britânica e pelo seu 
sucessor John Major foram sintetizadas do modo seguinte, por Dunsire (1995: 28): “Privatization, 
understood in its widest sense as the substitution wherever possible of ‘market decisions’ for decisions 
by public servants, replaced equity, impartiality and justice by consumer choice, effectiveness, and 
‘value-for-money’(...).” Wright chama “policy panacea” a todo este frenesim da reforma pós anos 80, 
referindo que alguma da retórica britânica de reforma parece um anúncio publicitário a um laxante 
particularmente eficaz “(…) guaranteed, according to the producer, to cleanse, to soothe and make 
you generally feel better!” (1997: 8). 
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No início da década supra mencionada, deu-se o lançamento do livro “In Search of 

Excellence”, escrito por dois consultores da McKinsey, Tom Peters e Robert 

Waterman, que se tornou um sucesso de vendas, dinamizando o mercado das 

publicações de gestão e o mercado das consultoras96. Este livro serviu de mote a que 

se defendesse que havia um conjunto de preceitos que conduziam as empresas a ser 

bem sucedidas e que poderiam ser adoptados no sector público (Aucoin, 1990: 117). 

Recuperava-se, deste modo, o pressuposto taylorista de que a gestão é igual em toda e 

qualquer organização, independentemente do seu contexto e natureza. O número de 

leitores das revistas e livros de gestão aumentou, as empresas de consultadoria 

tornaram-se parceiros imprescindíveis, enquanto peritos e arautos de modelos de 

excelência portável97 e emergiu uma nova linguagem, recheada de buzzwords e 

anagramas, que os profissionais devem conhecer e dominar como uma espécie de 

comprovativo dos seus conhecimentos e competência (Ridley, 1996: 18)98. 

 

As organizações internacionais, nomeadamente a Organização para a Cooperação 

Económica e Desenvolvimento (OCDE), as Nações Unidas, o Banco Mundial e o 

Fundo Monetário Internacional também tiveram um papel assinalável na difusão das 

ideias arrumadas sob o chapéu NPM (Lynn, 2005: 44; Wright, 2000: 163-164; Hood, 

2000: 197, 203; Christensen e Laegreid, 1999: 169-170, 2003: 6; Ridley, 1996: 18), 

ao defenderem-nas como mapas para uma boa gestão e para a prossecução de metas 

como a diminuição da despesa pública, a eficiência, a qualidade e a accountability. 

 

Houve todo um conjunto de circunstâncias que facilitaram a preponderância do New 

Public Management em matéria de reforma administrativa99, sendo impossível 

                                                
96 A publicação que nos serve de referência é a tradução do original para português e que consta da 
bibliografia. 
97 Christopher Hood (1995a: 95) aponta Patrick Dunleavy como um investigador que atribui um papel 
central às empresas de consultadoria na promoção do NPM. Mas Dunleavy não está só, podemos 
mencionar ainda os seguintes autores: Pollitt e Bouckaert (1995: 5), Brans (1997: 399), Martin (2005) e 
Goodin et al. (2006: 27). 
98 A título de exemplo, veja-se o seguinte excerto, retirado de Trompenaars e Hampden-Turner (2001: 
2): “(...) in the SBU, TQM should reign, with products delivered JIT, where CFTs distribute products 
while subject to MBO. If this is not done appropriately, we need to BPR (SBU = strategic business 
unit; TQM = total quality management; JIT = just-in-time; CFT = customer first team; MBO = 
management by objectives; BPR = business process reengineering.)” 
99 Consulte-se Peters (2001a: 13-16) e Mozzicafreddo (2001: 3) para um enunciar alternativo dos 
factores que poderão explicar a emergência do New Public Management. Wrigth encara-o como uma 
nova “(…) policy fashion or fad, a pervasive Zeitgeist diffused by international bodies (…), national 
governments, business schools, armies of consultants and research institutes (…)” (1995: 108), 
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estabelecer relações deterministas de causalidade, dada a amplitude e ambiguidade do 

tema. Até porque, Pollitt (2003: 36-37) esclarece, o NPM é composto por um 

conjunto de medidas que não são o resultado inevitável de um conjunto de factores, 

mas sim o produto de escolhas intencionais por parte de políticos e dirigentes da 

Administração Pública, medidas essas que variam entre países. A imagem que melhor 

poderá retratar o NPM é a de uma ementa, da qual se escolhem apenas alguns pratos, 

em função das intenções e da análise das condições institucionais existentes. A 

ementa pretende ser global, mas a escolha é local (Pollitt e Summa, 1997: 7, 16; 

Pollitt, 2003: 26; Schedler e Proeller, 2002: 163; Kettl, 1997: 454)100. 

 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DO NEW PUBLIC MANAGEMENT 

 

Como acontece frequentemente no domínio da Ciência da Administração Pública, não 

existe acordo sobre o modo mais correcto de definir o New Public Management. 

Encarado como paradigma (OCDE, 1995; Borins, 1997; Lynn, 1997)101, ideologia 

(Pollitt, 1993; 1998; Page, 2006: 210), doutrina (Hood, 1991; Gualmini, 2001), 

filosofia e movimento (Keraudren e van Mierlo, 1998), o NPM é um ente 

“camaleónico” e paradoxal (Pollitt, 2003: 26), com várias denominações como new 

managerialism, entrepreneurial government, post-bureaucratic administration, 
                                                                                                                                      
enumerando igualmente os factores que poderão estar subjacentes ao seu aparecimento (1995: 104-
108).  
100 “The ‘big ideas’ emanating from PUMA, consultants and assorted management gurus (such as 
‘decentralization’ or ‘managing for results’ or ‘customer responsiveness’) will each need to be 
reinvented to suit the peculiarities of the home terrain” (Pollitt e Summa, 1997: 16). Como realça 
Mozzicafreddo (2001: 3), as propostas de modernização administrativa desenvolvidas nos diversos 
países, pese embora os seus pontos comuns, “inscrevem-se em contextos onde as condições, as 
tradições sociais e culturais, as oportunidades e os ritmos políticos orientam diferentemente as suas 
grandes linhas.” Vide Ridley (1996) para uma breve exposição do modo como o NPM foi interiorizado 
na Europa, bem como os artigos de Christensen e Laegreid (1999) e Christensen, Laegreid e Wise 
(2002), onde se narra a transformação das ideias professadas no NPM, em conformidade com o sistema 
e cultura político-administrativa predominantes na Noruega, Suécia e Estados Unidos da América. A 
própria OCDE reconhece, num documento em que reflecte sobre as últimas décadas de modernização 
administrativa nos Estados membros, que o caminho encetado pelos Governos é muito dependente do 
contexto, pelo que não se poderá proceder a uma mera transposição de práticas e ferramentas entre 
países diferentes (2005: 13). 
101 Gow e Dufour (2000) avaliam em que medida o NPM poderá ser considerado um paradigma, tendo 
em conta as várias acepções do termo. Concluem de forma positiva, se se encarar o paradigma em 
termos epistemológicos e axiológicos; com um “talvez”, no tocante à existência de uma comunidade de 
investigadores que partilha entre si um conjunto de pressupostos, linguagem e valores; e com um 
“não”, se se entender o paradigma como uma teoria superior ou como uma visão coerente decorrente 
de exemplos concretos. 
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market-based public administration (Kickert, 1997a: 183; Lynn, 1997: 107) ou, se 

optarmos por incluir o processo de reforma administrativa da Administração Clinton, 

reinventing government. 

 

A fórmula do NPM apresenta diferentes ingredientes e combinações, dos quais se 

destacam102: 

 

• Avaliação do desempenho assente na quantificação, nos chamados key 

performance indicators, fazendo jus à ideia de que “what gets measured, gets 

managed”103; 

• Ênfase no controlo dos resultados, em detrimento dos inputs e processos104; 

• Introdução de mecanismos conducentes à competição na provisão de bens e 

serviços; 

• Recurso à contratualização, em substituição das relações hierárquicas 

clássicas105; 

• Desagregação e achatamento das organizações e descentralização de funções, 

fortalecendo a denominada administração indirecta do Estado e a 

administração autónoma e diminuindo o peso da administração estadual 

directa106; 

• Reforço das competências de gestão e da autonomia dos dirigentes dos 

organismos públicos107; 

                                                
102 A formulação mais citada do NPM pertence a Hood (1991, 1995a). Esta formulação está na base do 
conteúdo do NPM enunciado por nós, acrescido das seguintes fontes: Dunleavy e Hood (1994: 9), 
Brans (1997: 397-398), Pollitt (2002a: 276; 2002b: 474; 2003: 27-28) e Osborne e McLaughlin (2002: 
9-10). Bevir et al. (2003: 2) chama ao NPM um rótulo que engloba todos os diferentes tipos de reforma 
do sector público, sem deixar nada de fora. 
103 “‘What gets measured, gets managed’ is a catchphrase, which has rung around many public sector 
management conferences and workshops. (…) [That] catchphrase would be more accurate if it were 
re-worked as ‘What gets measured, gets attention’ – which is a far cry from getting managed” (Pollitt, 
2000b: 121-122). 
104 “The results achieved, the ‘value for money’, are more important than the process of achieving 
them” (Gow e Dufour, 2000: 580). 
105 Em Lane (2000) podemos encontrar uma obra laudatória dos benefícios desta substituição. 
106 Boston (2000: 303) aponta como principal motivação para esta “agencificação” a maior autonomia 
de gestão e uma maior discricionariedade ao nível dos recursos humanos e financeiros. Peters e Pierre 
acrescentam ao rol de razões o mercado de nomeações políticas disponibilizado aos governos, para a 
administração das tais entidades autónomas (2004: 6).  
107 Kettl (2000: 13) e DeLeon (2005: 104) citam, a este propósito, os lemas dos Governos neo-zelandês 
– “make managers manage” – e australiano – “let managers manage”. 
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• Prestação de serviços orientados para o “cliente”, ou seja, adopção de sistemas 

de gestão da qualidade108; 

• Aproximação dos sistemas de gestão do sector público dos sistemas vigentes 

no sector privado109; 

• Mudança de valores, dando primazia à economia, eficácia e eficiência, em 

prejuízo da equidade e universalidade110; 

• Estabelecimento de redes de cooperação com o sector privado e com o terceiro 

sector, esbatendo fronteiras e privilegiando uma óptica de governance, na qual 

o Estado assume um papel de mediador, em que as funções de “steering” 

vingam sobre as de “rowing”111. 

 

Estes são os elementos de uma nova doutrina, os argumentos vencedores no que 

respeita a gestão das organizações públicas (Frederickson e Smith, 2002: 124-125)112, 

que se poderão resumir ao seguinte (Rockman, 1998: 20): “(...) Going public is out. 

Going private is in.” 

 

Emergiu um ímpeto para a privatização (Haque, 1996; Beckett, 2000), para o recurso 

à transferência total ou parcial da propriedade de empresas ou bens públicos para 

entidades privadas (privatização externa), bem como para a introdução de 

mecanismos de tipo de mercado e de regras de gestão privada no sector público 

(privatização interna) (Brans, 1997: 396)113. Este ímpeto encontrou uma justificação 

teórica na teoria económica da Escolha Pública (Public Choice Theory) e no 

revivalismo de princípios clássicos da gestão (Aucoin, 1990; Jreisat, 2002: 144-150; 

Boston et al., 1999: 36). 
                                                
108 Sobre o tema, vide, por exemplo, Rocha (2006) e Pollitt e Bouckaert (1995). 
109 Isto é particularmente visível, desde o início do NPM, no domínio da gestão financeira, da gestão de 
recursos humanos, da organização e dos sistemas de informação (redesenho de processos, qualidade, 
tecnologias da informação e comunicação). 
110 Ao abordar os valores inscritos no NPM e em outras doutrinas que permeiam a Administração 
Pública, Hood (1991) realça que a opção por uma dada doutrina implica sempre trade-offs com os 
valores enfatizados pelas demais.  
111 Para maior desenvolvimento, vd. Osborne e Gaebler (1992: 25-48), Kickert et al. (1999) e Goodin 
et al. (2006: 14-15). 
112 “These winning arguments have more to do with the received wisdom, with shifting methapors, and 
with presentation and packaging than with objective, scientifically verifiable evidence” (Frederickson e 
Smith, 2002: 125). 
113 Para um enunciar dos diferentes significados do termo “privatização”, consulte-se, por exemplo, 
Lane (1995: 147-148, 185-186), Bilhim (2000b: 65), Otero (1999: 11-14) e Estorninho (1999: 15-16). 
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A teoria da Escolha Pública forneceu uma roupagem “científica” à visão popular de 

uma Administração Pública como um bloco monolítico, constituído por uma 

burocracia ineficiente, instrumentalizada pelos dirigentes públicos para seu próprio 

proveito114, estando para além do controlo do poder político115. O recuperar da 

abordagem clássica da gestão traduziu-se na preponderância dos valores da eficiência 

e eficácia, na concepção da gestão como um conjunto de tarefas e competências 

universais, na miragem do “best way” e na tendência para uma visão utilitarista do 

Homem (Homo economicus)116 (Peters, 2001a: 24-32; Rocha, 2001: 43-49; Keraudren 

e van Mierlo, 1998: 41-43; Jreisat, 2002: 151). 

 

Os componentes do NPM, embora sedutores para o poder político, para os adeptos 

incondicionais de uma gestão una e homogeneizadora e para os detentores de uma 

visão estritamente economicista, controvertem, desde logo, um dos pilares da Ciência 

da Administração Pública: a especificidade da administração pública, face à 

administração privada (Rockman, 1998: 21): “Unlike Allison’s dictum that public and 

private sector management are fundamentally dissimilar, NPM assumes that 

management of the public and private sectors is alike – or at least ought to be. The 

base assumption (…) is that government can be operated more efficiently, be made 

                                                
114 “All political actors (including senior bureaucrats) are liable to abuse their position through self-
interest; but the public choice theorists, who stated and exaggerated this tendency, have pointed the 
finger too much at bureaucrats rather than politicians or the powerful interests who influence them” 
(Self, 1997: 19). 
115 Seguindo a mesma linha de pensamento, Peters e Wright escrevem que (2000: 628-629) “The 
practice of traditional public administration has come under increasing attack from neo-liberal 
economists, interest group theorists and rational choice scholars who have provided the intellectual 
ammunition for receptive politicians determined to reduce the size and scope of the public sector. (…) 
with the new managerialism is a ‘new patrimonialism’, in which political leaders attempt to gain 
greater control over appointments to public offices, and greater loyalty from civil servants.” 
116 A concepção do homo economicus é extremamente redutora. Como refere Herbert Simon (1998: 4): 
“(…) what political scientists noticed and most public choice theorists have failed to notice is that 
human self-interest explains only partially what goes on in government – and for that matter, in 
business firms as well.” No entanto, numa época em que a privatização passou a ser a ideologia 
dominante, suportada na teoria e visão da Public Choice, a redução do ser humano a uma função de 
utilidade triunfou sobre perspectivas que entram em consideração com elementos como, por exemplo, a 
ética, um factor pouco objectivo, dificilmente quantificável e, portanto, menos apetecível para áreas 
científicas como a economia. Vide, a este propósito, Haque (1996: 520-523) e Hay (2004: 41). 
Relembremos as palavras de Maltez (1996: 333): “A racionalidade técnica é apenas parte do logos e 
tem de ser potenciada pela racionalidade ética. (...) A racionalidade técnica, apenas marcada pela 
utilidade e pelo interesse, como acentuam o utilitarismo e o economicismo, tem de ser integrada pela 
racionalidade ética, onde a estrela polar é a justiça. Para um entendimento global da polis, não basta o 
sócio e o contratualismo do administrador de bens, ou do homem como animal de trocas. Impõe-se o 
entendimento do animal político, do homem como animal normativo e como animal simbólico. Impõe-
se o político, a procura da boa sociedade, a procura do justo.” 
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more user friendly, and in the process save money.” Com o NPM, não só se acredita 

numa gestão geral, como existe uma crença na superioridade da gestão exercida no 

sector empresarial, face à praticada no sector público (Bourgault e Savoie, 2000: 370; 

Wilson, 1993: 50; Peters, 2001a: 23), o que encerra o perigo de, ao se negligenciar as 

características distintivas do domínio público, se fragilizar a Administração Pública e 

a sua relação com a sociedade que serve (Stewart, 1998: 16-18; Moe, 1996)117. 

 

 

5.3 RETÓRICA E NEW PUBLIC MANAGEMENT 

 

A reforma administrativa está sujeita a modas118 (Toonen, 2003a: 466; Rockman, 

1998: 29-32; Savoie, 1998: 399), fenómeno patente no discurso adoptado, na 

representação dos problemas a abordar e na escolha das alternativas a implementar. 

Esteve e ainda está na moda encarar a gestão como a resposta para toda uma panóplia 

de problemas económicos e sociais (Pollitt, 1993: 1; Ventriss, 2000: 504), o que 

conduziu ao triunfo de uma concepção gestionária da Administração Pública, 

sobrepondo-se ao modelo que até então vigorava, apelidado de burocrático, por este 

ter supostamente atingido a sua obsolescência. 

  

                                                
117 Embora Estorninho seja uma autora que analisa os fenómenos do “Estado Pós-Social” de um ponto 
de vista jurídico, a realidade por si estudada é fruto do New Public Management e dos novos modelos 
de concepção do Estado e da sua intervenção na sociedade, pelo que tomamos a liberdade de citá-la 
quando refere que a “fuga para o direito privado” configurada em muitas das novas formas 
organizativas adoptadas e a consequente promiscuidade entre o Direito Público e o Direito Privado, 
gera um Estado esquizofrénico, uma espécie de Dr. Jekill e Mr. Hyde, em que a faceta “má” da 
Administração Pública “revela-se quando ela opta por actuar segundo o Direito Privado e foge às suas 
vinculações jurídico-públicas” (1999: 79). Lembremos, a propósito, as palavras de Maltez (2000: 135): 
“(...) não misturem público com alhos e privado com bugalhos. Menos Estado nunca foi privatizar o 
público, nem melhor Estado publicizar o privado. Escrever direito por linhas tortas, só a Deus 
pertence.” 
118 A permeabilidade da reforma administrativa ao fenómeno “moda” explica-se, em parte, pela 
existência deste fenómeno na própria Gestão (Abrahamson, 1996). Fiquemos com a seguinte imagem: 
ontem, defendeu-se a qualidade como a solução capital para os problemas das organizações públicas; 
hoje, defende-se a implementação da gestão por objectivos; amanhã, defender-se-á a introdução de 
serviços partilhados e, possivelmente, mais tarde ou mais cedo, voltaremos à qualidade. Abrahamson 
refere que existe uma corrida para se encontrar a próxima técnica de gestão que se possa destacar como 
“a” solução para os mais variados problemas. Nas palavras do autor (Abrahamson, 1996: 255): “Many 
management fashion setters – consulting firms, management gurus, business mass-media publications, 
and business schools – compete in a race to define which management technique lead rational 
management progress. Fashion setters who do not participate successfully in this race (...) will be 
perceived as lagging rather than leading management progress, as being peripheral to the business 
community, and as being undeserving of societal support.” 
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Valores e princípios que guiaram o aparelho administrativo, que se foram 

consolidando durante séculos, tornaram-se, aparentemente, o símbolo de um passado 

engolido pela voracidade da competitividade, da globalização e das tecnologias da 

informação e comunicação. De acordo com a retórica, a burocracia tinha prosperado 

durante a era pré-NPM, mas estava à beira da extinção, por não se ajustar ao contexto 

prevalecente119. O NPM traria uma nova Administração Pública, capaz de responder 

cabalmente aos anseios dos cidadãos e dos governantes. 

 

A tudo isto subjaz uma forte carga simbólica, veiculada na retórica dominante120.  

 

Mudar a actividade administrativa implica normalmente uma metamorfose nos 

símbolos, nos conceitos, nas ideias advogadas, antes de se alterarem os processos, as 

regras, os comportamentos ou as estruturas, o que leva Toonen (2003a: 466) a afirmar 

que “the debate on reform is constantly walking the thin line between substantial 

impact and hollow rhetoric”. 

 

Christensen e Laegreid (2003: 3) assinalam que as políticas de reforma administrativa 

são comummente apresentadas procurando alguma notoriedade, mediante o uso de 

cerimónias, rituais, mitos, metáforas e retórica, elementos centrais ao jogo simbólico. 

São ainda retratadas como novos começos, que trarão melhorias substanciais. O 

recurso aos símbolos encontra a sua justificação na complexidade da realidade, 

propícia a dificuldades e ambiguidades na ligação entre a concepção e o discurso das 

políticas de reforma e a prática. 

 

A componente simbólica do NPM facultou a ilusão de uma convergência das políticas 

de reforma em diferentes países. Esta, na realidade, registou-se sobretudo ao nível do 

discurso, aquilo que Pollitt denomina de “agenda conceptual” (Pollitt, 2002b; Flynn, 

2002: 59-60; Schedler e Proeller, 2002: 164; Hood, 1995b: 104-110)121. 

                                                
119 Segundo Pollitt (2003: 32), os adeptos do NPM concebem a burocracia como um dinossauro: 
demasiado grande, lenta, insensível, pouco adaptável e com graves insuficiências ao nível da 
inteligência. 
120 “Indeed, at the most basic level, the central activity of management, in so far as it consists of finding 
ways of communicating with others in a persuasive way (…), is the exercise of rhetorical power” 
(Hood, 2000: 192). Relembramos ainda as palavras de March e Olson (1983: 282): “The history of 
administrative reorganization in the twentieth century is a history of rhetoric.” 
121 “An international vocabulary (…) has developed, actively fostered by [international] organizations, 
as well as through national governments and academic and professional associations. Terms such as 
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O discurso da reforma nos moldes gestionários assenta em quatro pressupostos que 

raramente foram empiricamente testados e que revelam algumas fragilidades quando 

sujeitos a uma reflexão crítica. São eles (Pollitt, 1998: 52-56): 

 

• é do conhecimento geral que a Administração Pública se encontra inquinada 

por uma burocracia ineficiente e desadequada aos desafios da globalização e 

da competitividade e, consequentemente, torna-se imperativo proceder à sua 

transformação; 

• existe todo um conjunto de abordagens e técnicas de gestão validadas e que 

serão instrumentais na referida transformação; 

• estas técnicas irão gerar maior eficiência e flexibilidade, metas apetecíveis de 

per se; 

• é desejável encarar os cidadãos que interagem com as organizações públicas 

como clientes. 

 

A argumentação construída procura estabelecer um fio condutor entre o diagnóstico 

da realidade e as soluções a adoptar. Confere, assim, um manto de pretensa 

racionalidade técnica ao processo de reforma, aumentando a sua capacidade de 

persuasão. Como explicam Christensen e Laegreid (2003: 5): “Defining reforms as 

modern and rational often arouses hopes of increased effectiveness and efficiency in 

practice (…), for people tend to like political and administrative leaders who express 

they can solve societal problems.” Seguindo a mesma lógica, embora com alguma 

descrença no tom, Brans encara o recurso às técnicas de gestão preconizadas no New 

Public Management como essencialmente uma abordagem retórica, em que para o 

poder político é mais importante procurar demonstrar que se está a resolver um 

problema tido como premente do que fazê-lo de facto (1997: 399): 

 

“The political appeal of the new managerialism lies in its rhetoric, which 

                                                                                                                                      
‘privatization’, ‘agencification’, ‘contractualization’, ‘continuous quality improvement’, ‘efficiency 
gains’, ‘activity-costing’, ‘regulatory impact assessment’, and ‘performance management’ are part of 
this international lexicon. Their repeated use seems to confirm that everyone is involved in basically 
the same enterprise, a global shift in the direction of modern management. Yet this is by no means 
necessarily the case. (…)” (Pollitt e Bouckaert, 2004: 200). 
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serves as a tool for soothing political disquiet with big and wasteful 

government (...). Even when not tied in with doing away with dysfunctions 

of the welfare state, politicized administration and the size of government, 

the defence of new managerial techniques makes politicians look good, as 

they seem concerned with the good operation of government (...).” 
 

 

A persuasão – a utilização da palavra para a obtenção da adesão e do consentimento - 

é um instrumento essencial ao poder político num regime democrático, na medida em 

que este consiste numa estrutura complexa de práticas materiais e simbólicas 

destinadas à produção de consensos e vive, sobretudo, da obediência pelo 

consentimento (Maltez, 2000: 137). 

 

As políticas públicas são compostas de linguagem e esta poderá ser expressamente 

usada para auxiliar os actores envolvidos a clarificar o seu posicionamento face a um 

dado assunto e, simultaneamente, atrair outros indivíduos para sua posição (Majone, 

1989: 2; 2000: 620). Neste processo de persuasão, a racionalização da política, a 

atribuição, geralmente à posteriori, de uma racionalidade técnica fabricada, torna-se 

fundamental; como refere Majone (1989: 2): 

 

“even when a policy is best explained by the actions of groups seeking 

selfish goals, those who seek to justify the policy must appeal to the public 

interest and the intellectual merits of the case. Perhaps these are only 

rationalizations, but even rationalizations are important since they become 

integral parts of political discourse.”  

 

 

A manipulação da informação, mediante a construção de representações de uma dada 

realidade, favorável ao posicionamento de quem a constrói e que é, comummente, 

parte interessada na aceitação e generalização dessa mesma representação, é facilitada 

pela própria ambiguidade de ciências sociais, onde se situam a Ciência da 

Administração Pública, a Gestão, a Sociologia das Organizações ou a Economia, 

sendo relativamente fácil encontrar soluções opostas para os mesmos problemas, 
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assentes na devida teoria (Peters, 1998)122. Poder-se-á justificar a ambivalência 

científica com o facto destas ciências ainda não terem atingido um nível de 

maturidade que possibilite dar respostas inequívocas aos problemas detectados, ou, 

em alternativa, reconhecendo que a univocidade na proposta de soluções para um 

dado problema não passa de uma miragem face à complexidade da realidade social e 

à imprevisibilidade dos fenómenos humanos ou, quiçá, ambas. 

 

Mesmo supondo que um maior desenvolvimento científico poderia vir a eliminar a 

ambiguidade teórica das ciências sociais, nada garante que estariam criadas as 

condições para o triunfo da racionalidade técnica sobre a racionalidade política, 

porque, como Howlett e Ramesh realçam (2003: 4), “in the real world of public 

policy, technical superiority of analysis [is] often subordinated to political necessity.” 

E a reforma administrativa é, acima de tudo, um exercício político (Jones and Kettl, 

2003: 9; Peters, 2001c: 42, 48-52; Cohn, 1997)123. 

 

Peters sintetiza o que foi exposto, ao referir que nunca é demais reiterar que a reforma 

administrativa é mais uma actividade política do que um exercício de gestão. Existe 

uma base teórica para todas as reformas propostas e implementadas, mas poder-se-ão 

encontrar, igualmente, justificações teóricas opostas. E conclui (1998: 100): “With 

some notable exceptions, the reformer then may be looking for theoretical reasons to 

justify a reform that he or she would advocate anyway, rather than looking for 

guidance in the initial design of the changes.” 

 

Jogando a favor da racionalidade política está a natureza conflitual do espaço político, 

onde se desenrola a reforma do aparelho administrativo. 

 

As políticas de reforma são compostas por numerosos dilemas, isto é, as diferentes 

alternativas em jogo incluem inevitavelmente custos que penalizam as metas visadas e 

                                                
122 Peters volta a abordar o problema da ambiguidade teórica da Ciência da Administração ao referir 
que (2001c: 46): “Administrative science is as yet hardly developed sufficiently to provide the kind of 
good advice that could guide reforms.” 
123 Mozzicafreddo (2001: 18) considera estranha a ideia de separar a reforma da administração pública 
da questão política, porque tal implicaria “(…) que os elementos constitutivos do corpo político da 
sociedade – tais como os objectivos da democracia, a evolução dos direitos da cidadania, os protestos e 
as expectativas sociais, as eleições e as escolhas colectivas – se [situassem] fora do âmbito da gestão 
pública.” 
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afectam de modo diferenciado os actores (com uns a saírem ganhadores e outros 

perdedores). Wright aponta, a título de exemplo, que a maioria dos estudos referem 

que a eficácia da reforma prosseguida dependerá do envolvimento dos grupos mais 

afectados. Contudo, estes também são, provavelmente, aqueles que mais terão a 

perder se a reforma for eficaz, o que poderá torná-los alérgicos e hostis aos propósitos 

reformistas dos decisores políticos. Na expressão de Wright (1997: 9): “(...) only the 

most eccentric turkey looks forward to Christmas.” Nestas condições, a racionalidade 

política, no seu jogo de sombras, matizes e compromissos, destinados a propiciar a 

aquiescência dos envolvidos e a tentar combater possíveis resistências às medidas 

advogadas, poderá ser preferível a uma racionalidade técnica incapaz de lidar com as 

ambiguidades, os paradoxos e os trade-offs do sistema. 

 

No entanto, a capa de “racionalidade técnica” é imprescindível, porque simboliza o 

rigor da objectividade científica. Os estudos feitos a nível governamental, concebidos 

como justificação para as políticas encetadas e elaborados por consultores (oriundos 

quer de empresas especializadas124, quer da academia), membros do staff político ou 

dirigentes de organismos públicos, são, frequentemente, instrumentos de marketing, 

que têm como objectivo convencer quanto à bondade do que se propõe, “(...) and, 

accordingly, they tend to be heavily freighted with rhetoric and rather light in self-

criticism” (Pollitt, 2000a: 182)125. São peças tecidas com a finalidade de garantir a 

                                                
124 “(...) they are selling their patented systems (...) and they are selling their services to governments, 
public agencies and corporations” (Pollitt, 2000a: 182). A presença disseminada de consultores no 
processo de modernização administrativa levou alguns críticos a chamarem a atenção para o perigo 
destes manipularem a decisão política com o mero fito do lucro, descurando o interesse público. No 
entanto, Martin (2005: 688) denota que os consultores são também um meio de protecção política, já 
que disponibilizam a blindagem necessária à defesa de uma dada proposta perante a oposição e a 
opinião pública. 
125 Consultores, dirigentes públicos e membros do staff político produzem uma análise das políticas 
públicas que se poderá apelidar de “accommodative”, já que procura conformar-se às perspectivas e 
quadros de referência dos decisores políticos (Dryzek, 2006: 191). Rockman refere-se ao recurso a 
profissionais de consultadoria do seguinte modo (1998: 36): “Enthusiasts for markets may be inclined 
to forget that a supplier’s need to keep the customer happy and therefore coming back is 
counterproductive to the public interest, especially if the supplier is supplying policy advice. In a pure 
market paradigm, the supplier will be principally interested in pleasing the governors rather than the 
government, the minister rather than the ministry. (…) The competitive supply of advice in a market 
setting may provide all the advice the recipient wants to hear rather than all the advice that should be 
heard.” Contudo, tendo em conta o poder económico de algumas empresas de consultadoria, 
questiona-se até que ponto elas não terão a capacidade de influenciar decisivamente os quadros de 
referência dos decisores em função dos seus próprios interesses (Wright, 2000: 164; Mathiasen, 2005: 
643; Martin, 2005). Rockman apresenta o papel de aconselhamento tradicionalmente atribuído aos 
funcionários públicos de topo como uma alternativa preferível, embora reconheça que também estes 
(1998: 36-37) “(...) usually understood the receptivities of their political superordinates and used those 
to render their arguments in a way their superiors would find most plausible. (...) [and there were 
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adesão à reforma, bem como legitimar a decisão política e a acção do aparelho 

administrativo (Christensen e Laegreid, 2003: 7; Schmidt, 2002; Gomes, 2001: 83)126. 

 

Não espanta, então, que a leitura destes textos e a assumpção de que as declarações ali 

inscritas poderão ser o retrato exacto das intenções de quem decide, aumentem o 

potencial de detecção de fenómenos de falta de autenticidade do poder, i.e., o hiato 

entre aquilo que se proclama e aquilo que se pratica (Maltez, 1996: 130; 2000: 130, 

Moreira, 1989: 71). Se se inflacionar em demasia os benefícios das medidas que se 

pretende introduzir, escamoteando os seus custos, mormente os de transição, 

incrementa-se o perigo de gerar cepticismo e cinismo nos destinatários da reforma, 

porque estes irão contrapor, diariamente, a retórica com a realidade que eles vêem 

como factual127. Por outro lado, se se procurar ser transparente e meticuloso na 

avaliação e, sobretudo, na divulgação dos detalhes do processo de reforma, corre-se o 

risco desta nunca passar de uma mera intenção. Como Peters e Hoornbeek explicitam, 

para que os programas governamentais tenham possibilidade de ser aplicados no 

terreno, convém proceder à inflação das expectativas (2005:87): “The political reality 

is that programs and instruments have to be oversold simply to have any realistic 

opportunity for adoption.” É caso para indagar se a falta de autenticidade do poder 

                                                                                                                                      
always] places a political executive might go to find advice of his or her pleasing. Yet the idea that civil 
servants were to provide advice not just within the framework of the present governors’ preferences 
but also with respect to a future in which such preferences might not constitute the prevailing 
framework (neutral competence) was an integral part of the older paradigm of the role of the civil 
service.” A politização da Administração Pública, quase inevitável quando se flexibilizam os sistemas 
de gestão sem que se criem os necessários mecanismos de controlo, de transparência e de 
accountability democrática, erode esta neutralidade política e, consequentemente, a ideia de servir o 
interesse geral e não as preferências pessoais de quem governa. E é exactamente isto que pode estar a 
acontecer com a adopção das medidas abarcadas pelo NPM (Savoie, 1998: 404-405). 
126 As próprias reformas poderão ser tidas como um meio para legitimar o sistema político e 
administrativo vigente, ao criarem a imagem na opinião pública de que não só há vontade de melhorar 
o desempenho do sector público, como se estão a dar passos concretos com esse fim. Christensen e 
Laegreid (2003: 7) patenteiam esta posição quando escrevem que “(…) reforms can be considered to 
be opinion building (…). They represent an attempt to assert control over bureaucracy, with political 
leaders sending the message that the governing are in control while administrators are able to 
communicate that they are responding to the politicians and doing something about perceptions of 
lagging performance (…).” 
127 “Many reform proposals are oversold, creating unreasonable expectations” (Ferris e Grady, 1997: 
102). “One does not have to be either a cynic or a post-modernist to be aware of the frequency of 
rhetoric/practice gaps, or of the extent to which reform talk can take on a life of its own, somewhat 
divorced from everyday administrative practice” (Pollitt, 2000a: 183). “Public sector reform ideas are 
one thing, as discussed in the mass media as well as in scholarly journals. Public sector realities may 
be quite a different matter, as there tends to be a huge distance between lofty theory and down-to-earth 
practice” (Lane, 1997: 1). “The gaps between words and deeds, and between the view from the top and 
the experience at the grassroots are frequently so wide as to provoke skepticism or – according to taste 
– cynicism” (Pollitt e Bouckaert, 2004: 199). 
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não se tornará, deste modo e necessariamente, numa manifestação da essência do 

próprio poder político. 

 

Face aos dilemas, à impossibilidade de compreender plenamente os fenómenos que 

estão na base das suas decisões ou à satisfação e conciliação de interesses conflituais, 

resta aos actores das políticas públicas a sensatez e o respeito pelos princípios 

acordados como essenciais a um Estado de Direito. 

 

Pragmaticamente, aceitando a inevitabilidade do hiato entre o que se pensa, diz, 

decide e faz, lembramos o conselho de Christensen e Laegreid (2003: 4): para evitar o 

descrédito, pelo não cumprimento das promessas feitas, “leaders (...) must at least 

turn some reform symbols into practice.” O que nos conduz às consequências do New 

Public Management. 

 

 

5.4 CONSEQUÊNCIAS DO NEW PUBLIC MANAGEMENT 

 

É difícil avaliar de modo preciso qual o impacto da reforma prosseguida nas últimas 

décadas na Administração Pública (Matheson, 2005: 228; Hart, 1998: 290-293; 

Christensen e Laegreid, 2005: 568). Keraudren e van Mierlo (1998: 46) comentam, 

com uma ponta de ironia, que: “(…) paradoxical as it may seem for a programme-

heralding performance, NPM is unable to provide adequate information on its own 

performance. It is very difficult to say whether public administration in OECD 

countries is in general more efficient than, say, twenty years ago.” 

 

Existem vários factores que explicam a escassez de estudos fiáveis no tocante aos 

resultados do NPM e, consequentemente, do seu sucesso ou fracasso, que se resumem 

à enorme dificuldade em avaliar os processos de reforma administrativa128. Entre 

                                                
128 “O êxito, como tantas outras coisas na vida administrativa, é difícil de medir ou de demonstrar de 
forma inequívoca, podendo ser metade real e metade politicamente construído” (Peters, 2001b: 51; 
2001c: 46). “The reform measures are essentially political and social experiments and, unlike scientific 
experiments, explanations of success or lack of success are subject to multiple and often conflicting 
interpretations. Put differently, we can never loose sight of the fact that government reform measures 
are political decisions, and as we are often told by politicians, in politics perception is all to often 
reality. What are seen as clear signs of success in the eyes of some can be seen by others as sure signs 
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estes, poderemos mencionar que a informação disponível sofre das seguintes lacunas 

(Pollitt, 2000a: 187): 

 

• diagnósticos inexistentes ou que carecem de suficiente quantificação; 

• ausência de exercícios de benchmarking; 

• as opiniões dos clientes, quadros intermédios e funcionários operacionais dos 

organismos são raramente consideradas; 

• não se mencionam os custos da transição ou os “efeitos colaterais” da 

mudança; 

• não se dá relevância ao contexto da reforma e às condições necessárias à 

eficácia da sua concepção e implementação; 

• adopta-se uma visão estreita dos indicadores a considerar, tendente à adopção 

de medidas de produtividade, esquecendo, por exemplo, a eficácia (medida em 

outcomes), a equidade ou o moral dos funcionários. 

 

Recorrendo a estudos académicos, no pressuposto de que estes ofereceriam um relato 

mais objectivo da implementação do NPM, Pollitt (2000a; 2002a) concluiu que não 

existe uma correspondência linear entre o encetar de políticas de modernização 

administrativa sob o chapéu do NPM e aumentos de eficiência, eficácia, qualidade ou 

flexibilidade. Isto não significa que não existam casos em que esses valores 

registaram melhorias, apenas não se poderá proceder a generalizações apressadas dos 

seus resultados, sendo preferível perceber quais as condições favoráveis, ou não, à sua 

introdução. 

 

De qualquer modo, nem que seja do ponto de vista simbólico, o NPM é e foi um 

sucesso. As organizações internacionais e os Governos abraçaram a retórica que o 

caracterizou e tomaram decisões segundo os seus preceitos (Mathiasen, 2005: 656); 
                                                                                                                                      
of failure” (Savoie: 1998: 394-395). O autor acrescenta ainda um aviso: “(…) practitioners should be 
aware that any stock-taking of public sector reform will to a large extent depend upon perceptions and 
contexts. Beauty is in the eye of the beholder in administration and in politics (…) and there may be 
little or no chance to develop an objective reality about reform. (…) Individuals, organizations and 
interests harmed by reform are likely to perceive them as ineffective and harmful to the public interest, 
while interests advantaged by the reforms are likely to see them in a much rosier light” (Savoie, 1998: 
395-396). 
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os académicos encontraram matéria apetecível para a investigação e discussão inter 

pares129, bem como uma janela de comunicação com a prática (Frederickson e Smith, 

2002: 124).  

 

O NPM não se resumiu à retórica; várias iniciativas foram tomadas e implementadas, 

transformando a Administração Pública (Rockman, 1997: 277; 1998: 20), nos últimos 

vinte e cinco anos. O seu impacto ao nível dos resultados poderá não ser o expectável 

ou a sua avaliação poderá ser ainda precoce, contudo, houve, de facto, uma alteração 

ao nível dos meios, como atestam não só a venda de empresas públicas a privados, 

mas também o recurso ao outsourcing, às parcerias público-privadas, a práticas de 

gestão semelhantes às adoptadas no sector empresarial e a novas formas institucionais 

que garantam uma maior autonomia administrativa e financeira. As fronteiras entre a 

Administração Pública, o denominado Terceiro Sector e as Empresas Privadas 

alteraram-se substancialmente (Wright, 2000). Governos, um pouco por todo o lado, 

encetaram políticas de modernização administrativa que prenunciavam um ritmo de 

mudança sem precedentes130 e, mesmo quando as reformas advogadas não 

produziram os resultados esperados, continuaram a defender políticas que pouco se 

diferenciavam das anteriores, seguindo uma lógica de path dependency (Peters, 

2001c: 52). 

 

Ao nível da Ciência da Administração Pública, como já apontámos, o NPM também 

deixou a sua marca. Numa primeira fase, no final dos anos 80, a academia começou 

por estudar os elementos centrais às políticas de inovação administrativa seguidas em 

países como, para citar os que mais se destacaram, o Reino Unido, os Estados Unidos 

da América, a Nova Zelândia e a Austrália, identificando uma nova doutrina que 

poderia, de acordo com as organizações internacionais, constituir um mapa para a boa 

governação. Em meados dos anos 90, a academia notou que este mapa não era 

seguido de modo uniforme nos diferentes países, assistindo-se a uma selecção dos 

                                                
129 Para Barzelay, esta discussão foi profícua, embora não inteiramente satisfatória (2001: 13). Inegável 
é, porém, o aumento da interacção entre os estudiosos das Ciências da Administração Pública dos 
vários países (Christensen e Laegreid, 2003: 6). 
130 Como realçam Peters e Pierre (2001: 1), “for scholars of public administration, and the institutional 
machinery of the public sector taken more broadly, the past several decades have been the anni 
mirabili. (…) Although the Anglo-Saxon countries are generally identified as the heartland of the 
reform effort the reforms have actually been widespread, and have occurred even in countries that had 
been resistant to most previous fads and fashions in public administration (…).” 
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aspectos a adoptar em função da cultura, vontade política e tradição administrativa. 

Actualmente, tendo atingindo o NPM a “meia idade” (Hood e Peters, 2004), realçam-

se os paradoxos, i.e., os resultados inesperados e os efeitos colaterais (Hesse, Hood e 

Peters, 2003). Poder-se-ia advogar que estes são a prova das insuficiências da Ciência 

da Administração Pública (Peters, 2001c: 46), mas também se poderá oferecer uma 

explicação que recai sobre o modo como os políticos tomam as suas decisões (Hood e 

Peters, 2004: 278-279) – são selectivos no tipo de “ciência” e “provas” que tomam em 

consideração –, pelo que se questiona até que ponto um maior apuramento da Ciência 

da Administração conduziria a um aumento da qualidade da decisão política 

(assumindo-se que essa qualidade significaria maior racionalidade técnica, o que 

também, em si, é disputável). 

 

Mais de vinte anos de promoção e aplicação das premissas do NPM conduziram a um 

abandono de pressupostos incontestados pela Ciência da Administração Pública 

tradicional, surgindo novas assumpções, num jogo de equilíbrios dinâmicos e frágeis, 

com resultados, por vezes, perversos131. A saber (Peters e Wright, 2000: 630-638; 

Walsh e Stewart, 1992: 509-510): 

 

• o pressuposto da auto-suficiência da AP foi sub-rogado por um recurso 

crescente à subcontratação, privatização e competição, envolvendo numerosas 

redes de organizações132; 

                                                
131 Para uma explanação das ideias, frequentemente contraditórias, professadas no domínio da reforma 
administrativa nas últimas décadas, suas possíveis consequências e lacunas, consulte-se Peters (2001a). 
132 Meier e Hill (2005: 56) expõem o preço deste recurso crescente à privatização (em sentido amplo), 
designadamente a perda de capacidade de actuação por parte das entidades estatais, a maior propensão 
para a corrupção e o aumento da desconfiança dos cidadãos nas instituições públicas. Como os autores 
referem (2005: 56): “An irony of the New Public Management, therefore, is its quest to rid itself of 
unresponsive government bureaucracies actually replaces them with private sector bureaucracies that 
are more difficult to hold accountable.” Caiden (1991: 278-280) chama a atenção para o facto da 
privatização ser um dos fenómenos a merecer maior estudo no domínio da reforma administrativa, 
dados os problemas que levanta. Por exemplo, a contratação de determinados serviços ou bens a 
privados implica um conjunto de requisitos que, quando não estão presentes, dão origem a situações 
potencialmente lesivas do interesse público. O autor exemplifica (1991: 279): “First, the government 
really does not know what it wants and when it does define specifications, nobody knows in advance 
whether they can be met. Second, the anticipated or estimated or projected costs can only be guesses 
and when costs escalate there is no choice but to pay them or abandon sunk costs altogether without 
any return. Third, once committed, the government cannot readily abandon the contractor and find 
another at all or not without incurring heavy legal penalties and political costs. In such cases, 
contractors can make the government dance to their tune and give them what amounts to a blank 
check.” Em Wright (2000: 164-172) faz-se uma descrição de como a privatização e o esbatimento dos 
limites entre os sectores público e privado tem o potencial de conduzir a vários problemas, dos quais 
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• o pressuposto do controlo directo, isto é, o primado da hierarquia como 

mecanismo de controlo, assente na submissão dos elementos organizacionais a 

regras e a ordens enquadradas legalmente, está a ser suplantado por ideias de 

empowerment, quer dos membros da organização, quer dos seus “clientes”, 

adoptando-se modelos participativos de gestão e de políticas públicas; 

• o pressuposto da uniformidade, ou seja, a ideia de um controlo central que 

assegura a aplicação de regras iguais e transversais a toda a AP e a todos os 

cidadãos, parece ter encontrado o seu definhamento na defesa da 

descentralização e da desconcentração; 

• o pressuposto de uma accountability ascendente, baseada no anonimato de 

funcionários públicos, que teriam de prestar contas aos seus superiores e, em 

última análise, ao responsável político pela organização que, por sua vez, teria 

de assumir publicamente responsabilidade pelos actos praticados nas 

organizações por si tuteladas, é desmantelado pelo crescimento da 

administração indirecta do Estado e por modelos de gestão que procuram dar 

uma maior autonomia aos dirigentes dos organismos, encarados como 

gestores, atribuindo-lhes liberdade de acção e um rosto, bem como, 

simultaneamente, uma responsabilidade pública acrescida, por terem que ser 

eles a assumir a justificação das decisões tomadas e a comprometerem-se com 

as suas consequências133; 

                                                                                                                                      
destacamos, para além dos mencionados atrás, o conluio e fenómenos de captura do poder. Como 
refere Pierre (2000: 340-341), a opção pela privatização inerente ao NPM não é o produto de um 
processo gestionário ou organizacional; é o resultado de um processo político que não deverá ser 
apresentado, à partida, como suspeito, mas que deverá considerar a opção pelo esbatimento das 
fronteiras público/privado “in terms of what alternative channels for collective control and democratic 
accountability they offer.” Subjacente à preferência pela privatização e contratação está o pressuposto 
de que o mercado é concorrencial e, consequentemente, a escolha num concurso irá recair sobre aquele 
que tiver apresentado a melhor proposta. Moe (1996: 138) refere que este pressuposto normalmente 
não se verifica na realidade e cita o seguinte testemunho ao Congresso norte-americano: “The 
assumption that competition and market discipline are all that are required to produce optimal 
[governmental] performance is an illusion. (...) Success or failure of the many companies whose 
principal – and sometimes only – customer is the U.S. government depends more on their skill in 
manipulating the political system than in competing in the marketplace.” 
133 A título de exemplo, note-se que este pressuposto demonstra os paradoxos inerentes ao NPM: 
adopta-se o NPM para que os políticos consigam aumentar o controlo sobre os dirigentes das 
organizações públicas e, em simultâneo, reduz-se a sua responsabilidade pelas acções dessas mesmas 
organizações (para maior desenvolvimento vd. Christensen e Laegreid, 2005: 575-579). Sobre este 
assunto, Peters e Wright (2000: 635) notam que “Cynics have even suggested that one of the basic, yet 
unspoken, objectives of new public management is precisely to remove ministers from the firing-line.” 
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• o pressuposto de procedimentos estandardizados específicos que resultam, em 

matéria de recursos humanos, no estatuto da função pública, ou seja, num 

conjunto de deveres e direitos próprios a quem se dispõe a servir o interesse 

geral, é questionado e substituído progressivamente por uma equiparação das 

regras às vigentes nos demais sectores; 

• o pressuposto de uma função pública apolítica, neutra, é ultrapassado pelo 

reconhecimento de que os membros do aparelho administrativo participam 

activamente no processo de políticas públicas, influenciando-o, pelo que se 

opta, consequentemente, por estimular o empreendorismo, a criatividade e a 

livre iniciativa134. 

 

O progresso teórico na Ciência da Administração Pública faz-se através de reacções 

sucessivas, e de natureza intrinsecamente negativa, aos excessos da ortodoxia vigente 

(Hood, 2000: 191), mediante uma rejeição das ideias reinantes e da crítica às suas 

lacunas. Consequentemente, talvez estejamos perante o enunciar de um novo 

paradigma, no qual a manutenção de alguns preceitos do NPM passará pela 

compreensão e acomodação do papel do processo democrático e dos princípios 

burocráticos Weberianos que lhe estão associados (Noordhoek e Saner, 2005: 35-36), 

aspectos até aqui ignorados ou criticados pelo NPM135, formando-se uma síntese entre 

a tese (administração pública tradicional) e a antítese (NPM) actualmente em duelo. 

Como Rockman (1998: 37) salientou: “There is, of course, always the possibility that 

a new public management will displace the New Public Management.”136 

                                                
134 Aqui está mais um exemplo dos paradoxos do NPM: esta doutrina recuperou, por um lado, a 
dicotomia clássica entre política/Administração Pública, sendo que caberia ao nível político a 
responsabilidade pela formulação de políticas públicas e à Administração Pública a sua 
implementação. Por outro lado, destrói a separação, ao reconhecer o papel dos funcionários públicos na 
formação de políticas públicas e incentivando a sua participação activa. 
135 Zanetti e Adams criticam a exaltação dos valores económicos do NPM, mencionando que (2000: 
534) “heavily influenced by market theory, proponents of NPM downplay the civic role of the 
individual in favor of economic preferences (…)”, substituindo o contrato social entre o Estado e os 
cidadãos por um contrato económico, o que conduz a uma subversão da democracia (2000: 535): “(…) 
those who advocate NPM offer a vision of public service in which democratic politics and ethics 
become increasingly irrelevant. In this scenario, the market becomes the new leviathan that we have no 
choice but to obey.” 
136 Lynn, Jr. anunciou as razões pelas quais poderíamos escrever o post mortem do NPM (1998: 232): 
“(…) New Public Management is an ephemeral theme likely to fade for several reasons: (1) the initial 
shape of the Westminster reforms that inspired the term will eventually be disfigured in the course of 
political succession (…); (2) as comparative work across countries and sectors accumulates, 
fundamental differences among reforms will begin to eclipse superficial similarities; (3) the term 
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Há quem pense que esse novo paradigma já entrou em cena e que se denomina Public 

Governance (Kickert, 1997a; Kickert e Koppenjan, 1999: 39-40; Rocha, 2001: 69; 

Blanco e Gomà, 2003; Bovaird e Löffler, 2006; Löffler, 2006). Tudo dependerá do 

significado atribuído aos dois conceitos. Já referimos as dificuldades na definição do 

NPM, mas estas também se estendem à governance (Frederickson, 2005: 285; 

Bovaird e Löffler, 2006: 8; Hill e Hupe, 2006: 13-14; Peters, 2000), pelo que convirá 

sempre verificar quais as concepções utilizadas. 

 

A argumentação de quem considera que a public governance veio destronar o NPM 

reside na ideia de que aquela foca sobretudo as novas implicações de um Estado mais 

regulador e menos interventor, num mundo caracterizado por policy networks, em que 

a eficácia governativa se mede pela capacidade do aparelho administrativo incorporar 

o papel de mediador, árbitro e catalisador, dentro do respeito por princípios 

democráticos não redutíveis a valores meramente gestionários (Löffler, 2006: 164-

166)137. Todavia, a evolução do próprio conceito de New Public Management criou 

uma espécie de amálgama que torna difícil destrinçar precisamente um e outro 

conceito. 

 

Independentemente dos modelos que poderão vir a impor-se, incontestável é a 

necessidade da Administração Pública e o seu contributo para o bem-estar social. Sem 

ela, a vida em sociedade tornar-se-ia impossível. Como realça Herbert Simon 

(1998:2): “At a point in history where cynicism about democracy and distrust of 

government are rampant, we need to remind ourselves daily that government 

performs a myriad of tasks that are vital to the health and future of our society.” 

Serviços que encaramos como essenciais dela dependem, o que justifica a relevância 

em se possuir um aparelho administrativo actuante, que coloque a sua acção ao 

serviço de todos, velando por um conjunto de valores que estão para além da mera 

livre iniciativa dos privados e que são essenciais a um Estado de Direito, a uma forma 

                                                                                                                                      
“new” will be viewed as an inconvenient adjective (…); and (4) political debate will require a fresh 
theme to attract attention to and support for the next wave of ideas for administrative reform.” 
137 De facto, a Administração Pública é uma instituição que tem o poder de integrar os diferentes 
actores sociais (Raadshelders, 2003a: 5), porém, segundo Peters, não deverá ser igualada aos demais 
constituintes das policy networks (Peters, 1997: 57-58), porque, embora possa desempenhar um papel 
de estímulo ou constrangimento à acção dos agentes em sociedade, dificilmente poderá ser tida como 
um semelhante. 
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de organização do político que, nas palavras de Maltez (1996: 374),  tem “(...) a ver 

com a vontade geral, aquela que não atende senão ao interesse comum.” 

 

 

A nossa tese centra-se sobre as políticas de modernização administrativa em Portugal. 

Em que medida estas foram influenciadas pelo NPM e a partir de que momento? No 

próximo capítulo, procuraremos dar resposta a esta questão, mediante uma análise da 

agenda da reforma administrativa dos Governos Constitucionais da III República. 
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6 AGENDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA EM PORTUGAL 
 

 
“Political will and durability are vital for reforming governments, and these 
ingredients have frequently been in short supply.”  

Vincent Wright (1995: 119) 

 
“Portugal, nos últimos anos, tem tentado construir, ao mesmo tempo, o 
Estado de welfare e um Estado mínimo, o que é impossível e contraditório.”  

J. A. Oliveira Rocha (2001b: 13) 

 

 

 

Todo o edifício da nossa pesquisa repousa, como observámos previamente nesta tese, 

no Modelo de Fluxos Múltiplos. Este modelo decorreu de uma investigação que tinha 

dois fins principais: a) proceder a um levantamento dos assuntos que constavam da 

agenda governamental, num dado momento; e b) conhecer os mecanismos 

subjacentes à mudança na agenda. 

 

Um dos objectivos desta tese consiste precisamente na identificação dos assuntos que 

estavam a ser ponderados pelos Governos, em Portugal, no que se concerne a reforma 

administrativa, ou seja, proceder ao levantamento da agenda da reforma. Para o efeito, 

procedemos à análise qualitativa do conteúdo dos Programas de Governo, dos 

dezassete Governos Constitucionais, da III República (vide Tabela 6.1.). 

 

Utilizámos os Programas de Governo como um indicador da agenda governamental, 

embora não tenhamos a pretensão de reduzir esta agenda aos referidos Programas, isto 

é, à declaração formal dos propósitos da governação. Admitimos obviamente que 

possam existir assuntos que estão a ser contemplados pelos decisores governamentais 

e que não merecem menção no Programa de Governo. Mas este é um documento que 

todos os Governos têm de elaborar e apresentar publicamente, expondo, ainda que de 

modo tendencialmente vago, as políticas públicas a prosseguir, seus objectivos e 

principais medidas. Dá-nos assim uma base não só para a análise do discurso, no 
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tocante às políticas de reforma administrativa deliberadas, sejam ou não 

efectivamente prosseguidas, como também para o levantamento da agenda. 

 

O paralelismo entre os Programas de Governo e a agenda governamental não é imune 

a críticas. Poder-se-á argumentar que o conteúdo programático da governação está 

compreendido na agenda decisional e não na governamental. Lembramos que para 

Kingdon, a agenda decisional é composta pelos assuntos que são objecto de acção 

governamental, enquanto a agenda governamental é composta pelos assuntos a que os 

decisores devotam a sua atenção, não implicando que irão intervir para alterar uma 

determinada situação. Para nós, os Programas são sobretudo um enunciado de 

intenções, frequentemente marcado pelas facetas da agenda sistémica que os Partidos 

decidiram abordar nos seus programas eleitorais138. Estas intenções poderão ou não 

tomar forma nas decisões governamentais. 

 

A nossa investigação estendeu-se ainda ao estudo da agenda decisional. 

Consequentemente, optámos por encarar as Grandes Opções do Plano (GOP) como 

um indicador da agenda decisional, já que é nelas que o Governo explana as políticas 

que concebeu para o País, no quadro da sua percepção das circunstâncias e meios 

disponíveis, gerando-se uma suposta correspondência entre o Plano e o Orçamento de 

Estado. Ou seja, em teoria, as GOP versam sobre as medidas que o Governo 

prosseguirá, avançando assim da fase de formação para as fases de formulação e 

decisão em políticas públicas. 

 

Tabela 6.1 - Governos Constitucionais da III República 

 
Governo 

 
Mandato Partido 

Político 
Primeiro 
Ministro 

Responsabilidade pela Adm. 
Publ. 

I 23 Jul 76 
23 Jan 78 

PS 
(sem maioria 
parlamentar) 

Mário Soares 

Ministério da Administração 
Interna (Manuel da Costa Brás) e, 

a partir de Maio de 1977, 
Presidência do Conselho de 

Ministros 

II 23 Jan 78 
29 Ag 78 

PS e CDS 
(coligação pós queda do 

I Gov) 
Mário Soares 

Ministério da Reforma 
Administrativa 

(Rui Pena) 

III 29 Ag 78 
22 Nov 78 

Iniciativa 
Presidencial 

Alfredo Nobre da 
Costa 

Presidência do Conselho de 
Ministros 

                                                
138 Os Governos de iniciativa presidencial não elaboraram, como é evidente, um programa eleitoral, daí 
que afirmemos que os Programas de Governo são frequentemente influenciados pelos Programas 
Eleitorais. O uso do advérbio “frequentemente” traz implícito um “mas nem sempre”. 
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Governo 

 
Mandato Partido 

Político 
Primeiro 
Ministro 

Responsabilidade pela Adm. 
Publ. 

IV 22 Nov 78 
7 Jul 79 Iniciativa Presidencial Carlos Mota Pinto Presidência do Conselho de 

Ministros 

V 7 Jul 79 
3 Jan 80 Iniciativa Presidencial Maria de Lurdes 

Pintasilgo 

Presidência do Conselho de 
Ministros 

(responsável: Ministro Adjunto 
para a Administração Interna, 

Manuel da Costa Brás) 

VI 3 Jan 80 
9 Jan 81 

Aliança Democrática – 
coligação pré-eleitoral 

entre o PSD, CDS e 
PPM 

(eleições intercalares) 

Francisco de Sá 
Carneiro 

Presidência do Conselho de 
Ministros 

(responsável: Vice Primeiro-
Ministro, Diogo Freitas do 

Amaral) 

VII 9 Jan 81 
4 Set 81 

Aliança Democrática - 
coligação pré-eleitoral 

entre o PSD, CDS e 
PPM 

Francisco Pinto 
Balsemão 

Ministério da Reforma 
Administrativa 

(Eusébio Marques de Carvalho) 

VIII 4 Set 81 
9 Jan 83 

Aliança Democrática - 
coligação entre o PSD, 

CDS e PPM 

Francisco Pinto 
Balsemão 

Ministério da Reforma 
Administrativa 

(José Meneres Pimentel, em 
acumulação com a pasta da 

Justiça) 

IX 9 Jan 83 
6 Nov 85 

PS e PSD (coligação 
pós-eleitoral) Mário Soares 

Presidência do Conselho de 
Ministros 

(responsável: Ministro de Estado, 
António de Almeida Santos) 

X 6 Nov 85 
17 Ag 87 

PSD 
(sem maioria 
parlamentar) 

Aníbal Cavaco 
Silva 

Presidência do Conselho de 
Ministros 

XI 17 Ag 87 
31 Out 91 PSD Aníbal Cavaco 

Silva 
Presidência do Conselho de 

Ministros 

XII 31 Out 91 
28 Out 95 PSD Aníbal Cavaco 

Silva 
Presidência do Conselho de 

Ministros 

XIII 28 Out 95 
25 Out 99 

PS 
(sem maioria 
parlamentar) 

António Guterres 

Presidência do Conselho de 
Ministros 

(responsável: Ministro Adjunto, 
Jorge Coelho) 

XIV 25 Out 99 
6 Abr 02 

PS 
(sem maioria 
parlamentar) 

António Guterres 
Ministério da Reforma do Estado 

e da Administração Pública 
(Alberto Martins) 

XV 6 Abr 02 
17 Jul 04 

PSD e CDS (coligação 
pós-eleitoral) 

José Manuel Durão 
Barroso 

Ministério das Finanças 
(Manuela Ferreira Leite) 

XVI 17 Jul 04 
12 Mar 05 PSD e CDS Pedro Santana 

Lopes 

Ministério das Finanças e da 
Administração Pública 
(António Bagão Félix) 

XVII 12 Mar 05 
... PS José Sócrates 

Presidência do Conselho de 
Ministros e Ministério das 

Finanças e da Administração 
Pública (*) 

 

(*) Nota: A estrutura de responsabilidade pelas políticas de inovação administrativa estabelecida por 
este governo, apela a um espaço maior do que o proporcionado pela tabela, pelo que nos vemos 
constrangidas a adicionar a informação que se segue. Ministros responsáveis pela modernização da AP: 
Ministro de Estado das Finanças e da Administração Pública (Teixeira dos Santos, precedido 
brevemente por Luís Campos e Cunha) e Ministro de Estado e da Administração Interna (António 
Costa, até à sua saída, em 16 de Maio de 2007). A 17 de Maio de 2007, a antiga coordenadora da 
Unidade para a Coordenação da Modernização Administrativa passa a Secretária de Estado da 
Modernização Administrativa, ficando na dependência do Ministro da Presidência, Pedro Silva Pereira. 
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Dada a dimensão da tarefa de analisar o texto de 17 Programas de Governo e a 

necessidade de estruturá-la, metodicamente, almejando a obtenção de dados com 

valor formal e substantivo, recorremos a uma ferramenta informática para a análise 

qualitativa de conteúdo, designada TAMSAnalyzer. O recurso aos meios informáticos 

facilitou a apreciação dos textos, através da aplicação de um livro de códigos, que 

reuniu as principais categorias inscritas nos Programas de Governo, em matéria de 

políticas de inovação administrativa. 

 

A codificação procurou fazer, desde logo, uma destrinça entre os principais 

problemas, objectivos e medidas englobados nas políticas de modernização 

administrativa encetadas. Em seguida, e de modo indutivo, identificámos as 

categorias a utilizar, sendo que estas correspondem aos aspectos explicitamente 

focados nos Programas. Uma vez alcançada uma lista de categorias, apurámos o livro 

de códigos mediante um vaivém assente de modo alternado na dedução e na indução, 

agrupando categorias ou alterando a classificação inicial de uma dada unidade de 

registo. Ou seja, neste processo está implícito que os textos foram sujeitos a 

sucessivas leituras e houve uma verificação contínua da bondade da análise feita. 

 

 

A nossa investigação teve por objecto as políticas de inovação administrativa 

definidas pelo Governo, para serem aplicadas transversalmente na Administração 

Pública e, dentro desta, focámos a Administração Central do Estado. Trata-se de uma 

política institucional139, consistindo naquilo que Quermonne denomina por politiques 

institutionnelles réformatrices (1985: 74), isto é, políticas que têm por fim 

desenvolver, transformar ou reformar as instituições existentes. Para efeitos do nosso 

estudo, equiparámos as políticas de reforma administrativa a políticas de gestão 

pública e, dentro destas, devotámos particular atenção aos assuntos que se poderiam 

inserir na organização e funcionamento do aparelho administrativo e na gestão de 

recursos humanos, por serem estes os domínios abrangidos pelas estruturas apontadas 

na Tabela 6.2. 

 

                                                
139 Quermonne (1985: 62) define políticas institucionais como políticas que têm por objecto principal 
“la promotion, la transformation ou la désagrégation d’institutions étatiques ou sociétales.” 
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Em geral, as políticas de reforma administrativa, a aplicar transversalmente à 

Administração Pública, dependeram da Presidência do Conselho de Ministros. Quatro 

Governos (o II, VII, VIII e XIV) acreditaram que o tema merecia a criação de um 

Ministério próprio, sem que se possa afirmar que esta proeminência estrutural se 

tenha reflectido na relevância comparativa da política seguida. 

 

O Ministério das Finanças é outra entidade que merece menção neste domínio, dado o 

seu papel central na definição e controle da política de finanças públicas. Com o XV e 

XVII Governos o titular da pasta tornou-se, de modo mais visível, um actor 

preponderante, ao lhe ser atribuída responsabilidade directa pelas políticas de gestão 

pública. 

 

O XVII Governo optou, inicialmente, pela divisão da pasta da modernização 

administrativa entre o Ministro de Estado e da Administração Interna e o Ministro de 

Estado, das Finanças e da Administração Pública. Após a remodelação governamental 

de Maio de 2007, as funções desempenhas, nesta matéria, pelo Ministro de Estado e 

da Administração Interna, passaram a estar a cargo do Ministro da Presidência (que 

superintende à recém-criada Secretaria de Estado da Modernização Administrativa). 

 

Resta acrescentar que, no quadro constitucional português, o Primeiro-Ministro é 

sempre o responsável máximo pelas políticas governamentais prosseguidas. 

 

Na Tabela 6.2., apresentam-se as instituições formalmente responsáveis pela política 

de modernização administrativa, em Portugal, desde 1976. 

 

Tabela 6.2 - Estruturas Responsáveis pelas Políticas de Reforma Administrativa 

Governo Estrutura Responsável 

I Governo 
Constitucional 

Secretaria de Estado da Administração Pública, integrada no Ministério da 
Administração Interna (até 3 de Maio de 1977). 
Secretaria de Estado da Administração Pública, integrada na Presidência do Conselho 
de Ministros (a partir da data referida). 

II Governo 
Constitucional 

Ministério da Reforma Administrativa (integra a Secretaria de Estado da Administração 
Pública e a Secretaria de Estado da Integração Administrativa). 

III Governo 
Constitucional 

Secretaria de Estado da Administração Pública, integrada na Presidência do Conselho 
de Ministros. 
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Governo Estrutura Responsável 

IV Governo 
Constitucional 

Secretaria de Estado da Administração Pública, integrada na Presidência do Conselho 
de Ministros. 

V Governo 
Constitucional 

Secretaria de Estado da Administração Pública, integrada na Presidência do Conselho 
de Ministros, superintendida pelo Ministro Adjunto para a Administração Interna. 

VI Governo 
Constitucional 

Secretaria de Estado da Reforma Administrativa, integrada na Presidência do Conselho 
de Ministros e superintendida pelo Vice Primeiro-Ministro. 

VII Governo 
Constitucional 

Ministério da Reforma Administrativa, composto por uma Secretaria de Estado da 
Reforma Administrativa. 

VIII Governo 
Constitucional 

Ministério da Reforma Administrativa, composto por uma Secretaria de Estado da 
Reforma Administrativa. 

IX Governo 
Constitucional 

Secretaria de Estado da Administração Pública, integrada na Presidência do Conselho 
de Ministros, superintendida pelo Ministro de Estado. 

X Governo 
Constitucional 

Secretariado para a Modernização Administrativa, integrado na Presidência do 
Conselho de Ministros. Todos os serviços e organismos da antiga Secretaria de Estado 
da Administração Pública, à excepção do Gabinete de Estudos e Coordenação da 
Reforma Administrativa, são colocados na dependência do Ministro das Finanças. 

XI Governo 
Constitucional 

Secretariado para a Modernização Administrativa, integrado na Presidência do 
Conselho de Ministros. A partir de 9 de Novembro de 1988, a Presidência do Conselho 
de Ministros passa a ser composta por um Subsecretário de Estado da Modernização 
Administrativa, que passa a Secretário de Estado da Modernização Administrativa, a 3 
de Julho de 1989. 

XII Governo 
Constitucional 

Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, integrada na Presidência do 
Conselho de Ministros. 

XIII Governo 
Constitucional 

Secretaria de Estado da Administração Pública, integrada na Presidência do Conselho 
de Ministros, superintendida pelo Ministro Adjunto. A partir de 16 de Março de 1998, 
esta Secretaria de Estado passa a designar-se por Secretaria de Estado da Administração 
Pública e da Modernização Administrativa. 

XIV Governo 
Constitucional 

Ministério da Reforma do Estado e da Administração Pública, composto por uma 
Secretaria de Estado da Administração Pública e da Modernização Administrativa 

XV Governo 
Constitucional 

Secretaria de Estado da Administração Pública, na dependência da Ministra de Estado e 
das Finanças. 

XVI Governo 
Constitucional 

Ministério das Finanças e da Administração Pública, no qual se integra a Secretaria de 
Estado da Administração Pública. 

XVII Governo 
Constitucional 

Ministério das Finanças e da Administração Pública, no qual se integra a Secretaria de 
Estado da Administração Pública. 
Unidade de Coordenação da Modernização Administrativa (o respectivo coordenador é 
equiparado a Subsecretário de Estado), na dependência do Ministro de Estado e da 
Administração Interna. A remodelação governamental de Maio de 2007 contemplou a 
criação da Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, integrada na 
Presidência do Conselho de Ministros e superintendida pelo Ministro da Presidência. 

 

 

As políticas de reforma administrativa formuladas nos diferentes Ministérios, 

Secretarias de Estado ou Secretariados citados na tabela supra focaram com particular 

acuidade as matérias que agrupámos nos domínios da “organização e funcionamento” 

do aparelho administrativo e da “gestão de recursos humanos”. Como se poderá 

verificar adiante, o elenco de medidas por nós analisado centrou-se nestes dois 

domínios. Outras áreas foram merecendo a atenção dos decisores, mas algumas 
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fugiam ao controle de quem possuía responsabilidade directa sobre as designadas 

políticas de reforma administrativa, não obstante a coordenação que pudesse ocorrer 

entre os detentores das pastas e respectivos organismos (exemplo: o domínio da 

gestão financeira e orçamental, sendo uma área crítica para o sucesso de qualquer 

política de modernização, depende do Ministério das Finanças e raramente o detentor 

da pasta teve a seu cargo a modernização administrativa). 

 

Passemos, então, à exposição dos resultados obtidos com a análise qualitativa do 

conteúdo dos Programas de Governo. 

 

 

6.1 AGENDA GOVERNAMENTAL E REFORMA ADMINISTRATIVA 
 

O processo de formação de políticas públicas e a inscrição de um tema na agenda 

depende da junção de três fluxos, problemas, alternativas consideradas e contexto 

político. De seguida, iremos abordar os principais problemas, objectivos e medidas 

enunciados pelos Governos, em matéria de reforma administrativa, nos seus 

Programas. 

 

 

6.1.1 Problemas 
 

Para que uma política pública mereça a adesão e o consentimento de quem por ela é 

atingido, há que afiançar que as opções tomadas são as mais adequadas à resolução de 

um problema. Subentende-se que as medidas propostas consistem em soluções 

decorrentes do diagnóstico de uma situação problemática, determinadas de acordo 

com uma sequência lógica, racional: diagnóstico do problema, determinação dos 

objectivos, levantamento das alternativas, escolha da alternativa com a melhor relação 

custo/benefício e menor risco, sua implementação e posterior avaliação. 

 

Esta racionalidade técnica é um poderoso instrumento de legitimação das decisões 

que os Governos não ignoram e ao qual recorrem, enquanto mecanismo de persuasão. 

Porém, a ocorrência da inversão da racionalidade no processo de decisão e de 
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formação de políticas públicas, em que soluções precedem a formulação dos 

problemas, criando-se respostas onde ainda não existem perguntas, é, em contexto 

político, tão ou mais verosímil, pelos motivos expostos em capítulos anteriores. Há 

uma certeza: o nexo de causalidade terá sempre de estar presente, ou no início do 

processo de escolha das alternativas ou após essa mesma escolha, ao se procurar o 

problema que irá justificar a solução já seleccionada. 

 

Nem todos os Programas de Governo apontam, com algum detalhe, quais são os 

problemas da Administração Pública Portuguesa que ambicionam sanar com as suas 

políticas de modernização administrativa. Na realidade, só os Programas dos três 

primeiros Governos procuraram traçar um diagnóstico cuidado da situação visada (do 

levantamento realizado, resultaram 173 menções a problemas, sendo que 144 

reportam a esses três Programas). No entanto, o panorama esboçado poderia ser 

transposto para as políticas públicas de inovação administrativa dos sucessivos 

Governos, salvaguardando algumas excepções como, por exemplo, o problema do 

baixo nível das remunerações e das regalias provindas da segurança social na função 

pública (será que este último item seria consensual, actualmente?)140. Vejamos quais 

foram os principais problemas apontados: 

 

• Tendência para o empolamento de estruturas e para a proliferação de 

administrações paralelas; 

• Sobreposição e lacunas nas atribuições e competências de numerosos serviços; 

• Problemas de coordenação ao nível intersectorial e de cooperação inter-

serviços; 

• Excessiva centralização e concentração administrativas; 

• Processos e procedimentos complexos; 

• Predomínio do espírito formalista, o que origina lentidão na decisão e rigidez 

na adaptação; 

                                                
140 Um estudo de caso sobre a reforma administrativa em Portugal, realizado pela OCDE, diz a 
propósito da homogeneidade no diagnóstico dos males da AP (1995: 17): “It is interesting to note that 
a) regardless of the political orientations and party lines, there was since the very beginning a general 
consensus on the deficiencies of the administration and on what needed to be done; and b) almost all 
the people who play a leading role in modernisation today were in the administration 20 years ago and 
already involved in this process.” 
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• Recurso a mecanismos de gestão obsoletos em detrimento de técnicas mais 

eficazes, como as preconizadas, por exemplo, pela gestão por objectivos141; 

• Ausência de preocupação em determinar os custos das actividades e em 

proceder à sua avaliação, segundo um critério de custo-benefício; 

• Falta de pessoal qualificado em variados domínios, designadamente nos que 

exigem maior índices de tecnicidade (exemplo, sistemas/tecnologias de 

informação); 

• Inexistência de dados quantitativos e qualitativos precisos sobre os recursos 

humanos da Administração; 

• Incapacidade para controlar a dimensão da função pública; 

• Dispersão e multiplicação dos serviços de cada Ministério, o que gera 

ineficiências na gestão das instalações e do equipamento. 

 

Para que os problemas salientados pudessem ser resolvidos, ou para que o recurso a 

determinadas soluções pudesse ser justificado, estabeleceram-se, como já 

mencionámos, explícita ou implicitamente relações de causalidade entre a situação a 

melhorar e as políticas a tal destinadas. A seguir, apresentam-se os principais 

objectivos delineados. 

 

 

6.1.2 Objectivos e Soluções 
 

Como já ressalvámos, a alusão aos objectivos que os Governos apontam como 

estando na mira das suas políticas de reforma administrativa, tal como a identificação 

dos problemas que visam sanar, não faz pressupor que se tenha seguido uma lógica 

problem solving. Estes objectivos poderão ser definidos à posteriori. 

Independentemente da sequência seguida, certo é que representam um precioso 

elemento de caracterização do enquadramento que ajuda a atribuir significado a uma 

dada política. O mesmo raciocínio aplica-se às soluções, pelo que utilizamos o termo 

                                                
141 Para uma explanação sobre a gestão por objectivos e sua aplicação na Administração Pública, vide 
Rocha e Dantas (2007: 127-156). 
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como sinónimo das alternativas consideradas, ou seja, através dela indicamos as 

medidas seleccionadas para constituírem o corpo das políticas de reforma 

administrativa. 

 

Não é raro ocorrer uma confusão entre meios e fins, a nível do discurso político 

(Santo e Verrier, 1997: 94). Sendo assim, a classificação de um excerto do texto 

dentro da categoria “medida” ou “objectivo” está intimamente dependente do próprio 

texto, isto é, respeitámos a destrinça que os Governos fizeram entre estes elementos 

nos seus Programas, mesmo quando após a sua leitura éramos tentadas a classificá-lo 

de outro modo.  

 

 

Na Tabela 6.3., indicam-se os dez objectivos de reforma administrativa mais 

mencionados nos Programas de Governo, até ao IX Governo Constitucional e, na 

Tabela 6.4., os mencionados a partir do X. 

 

Tabela 6.3 - Objectivos da Reforma Administrativa (do I ao IX Governo) 

Objectivos 
Governos Constitucionais 

Total 
I II III IV V VI VII VIII IX 

Desburocratização √ √ √    √ √ √ 6 
Qualidade     √  √ √ √ 4 
Dignificação da FP  √  √    √ √ 4 
Desenvolvimento  √  √ √ √    4 
Moralidade administrativa  √  √    √ √ 4 
Eficiência  √  √    √  3 
Interesse colectivo  √  √   √   3 
Participação  √   √     2 
Descentralização  √       √ 2 
Legalidade  √  √      2 
Total 1 9 1 6 3 1 3 5 5 34 

 

 

 

Durante os primeiros quinze anos da III República, a governação teve como principais 

objectivos, em matéria de reforma administrativa, desburocratizar, melhorar a 

prestação de informação aos cidadãos, nomeadamente ao nível dos seus direitos e 

garantias, melhorar o atendimento (objectivos inseridos na qualidade), melhorar a 

condição sócio-económica dos funcionários públicos (objectivo incluído na 
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“dignificação da função pública”), transformar a Administração Pública num agente 

de desenvolvimento económico-social e garantir um funcionamento do aparelho 

administrativo sujeito à moralidade administrativa. 

 

 

Tabela 6.4 - Objectivos da Reforma Administrativa (do X ao XVII Governo) 

 

 

A partir do X Governo Constitucional, muitas das metas anteriores continuaram a ser 

visadas (a desburocratização, a qualidade, a dignificação da função pública, a 

eficiência), registando-se, porém, algumas variações: a prossecução do interesse 

colectivo, a descentralização e a legalidade deixam de ser apontados como objectivos 

centrais à reforma. Aparecem, todavia, outros, como a eficácia, a transparência e a 

ideia de um Estado menos interventor e mais regulador. 

 

 

6.1.2.1 Organização e Funcionamento 

 

As políticas de inovação administrativa pressupõem a melhoria da organização e 

funcionamento do aparelho administrativo, tornando-o mais eficaz e eficiente, no 

respeito pelos princípios tidos como essenciais à actuação pública. 

 

Entre as medidas mais defendidas ao nível da organização e funcionamento do 

sistema estão, em todos os Governos, a (re)estruturação e a desburocratização, 

seguidas pela descentralização e pela desconcentração (medidas também conducentes, 

Objectivos 
Governos 

Total 
X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

Qualidade  √ √ √ √ √ √ √ 7 
Desburocratização √ √  √ √  √ √ 6 
Dignificação da FP  √ √ √ √  √  5 
Eficiência  √  √ √ √ √  5 
Eficácia    √ √ √ √  4 
Transparência √ √   √  √  4 
Desenvolvimento    √ √   √ 3 
Menor intervenção √    √ √   3 
Moralidade administrativa    √ √    2 
Participação    √ √    2 
Total 3 5 2 8 10 4 6 3 41 
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em princípio, à desburocratização). A privatização, ou seja, o recurso a entidades 

privadas na provisão de bens ou serviços públicos, é uma medida que começa a 

emergir com especial ênfase a partir do XII Governo Constitucional. 

 

Para uma visão sumária das medidas preconizadas neste domínio vide a Tabela 6.5 e a 

Tabela 6.6. 

 

 

Tabela 6.5 - Medidas de Organização e Funcionamento do Aparelho Administrativo (do I ao IX 
Governo) 

Âmbito 
Governos 

Total 
I II III IV V VI VII VIII IX 

(Re)Estruturação √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 
Desburocratização  √ √ √ √ √ √ √ √ 8 
Desconcentração  √ √   √ √   4 
Descentralização  √ √    √ √  4 
Coordenação  √     √ √  3 
Privatização  √        1 
Métodos de Trab.       √   1 
Total 1 6 4 2 2 3 6 4 2 30 

 

 

 

Tabela 6.6 - Medidas de Organização e Funcionamento do Aparelho Administrativo (do X ao 
XVII Governo) 

Âmbito 
Governos 

Total 
X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

Desburocratização √ √ √ √ √ √ √ √ 8 
(Re)Estruturação √ √  √ √ √ √ √ 7 
Desconcentração  √ √ √ √ √ √ √ 7 
Descentralização √  √ √  √ √ √ 6 
Privatização   √  √ √ √  4 
Coordenação √ √   √    3 
Centralização      √   1 
Cooperação       √  1 
Regulação     √    1 
Total 4 4 4 4 6 6 6 4 38 
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6.1.2.1.1 Desburocratização e Re(Estruturação) 
 

A representação da organização da Administração Pública e do seu funcionamento 

tem um enorme peso na definição das políticas públicas de reforma. A equiparação da 

Administração Pública a uma burocracia leva a que a opinião pública a percepcione 

como um elemento de entrave ao desenvolvimento económico e ao bem-estar social. 

 

A burocracia é um termo polissémico. Popularmente, é sinónimo de algo incómodo, 

repetitivo, paralisante. É um acervo de rotinas, formalidades e papéis julgados inúteis. 

É o peso de encargos desnecessários, a antipatia no acolhimento dos interessados, a 

atitude de apego extremo às regras (Gonçalves, 1986: 12). Este sentido comum 

decorre das chamadas disfunções burocráticas. São estas que estão na linha de fogo 

quando se pensa em desburocratização142. 

 

Todos os Governos revelaram vontade em desburocratizar143 (vide Tabela 6.7.), 

embora haja alguns que nunca utilizaram a palavra burocracia ou qualquer vocábulo 

dela decorrente como, por exemplo, “desburocratização”: é o caso do I, III e V. 

 

 

Tabela 6.7 - Menção da Desburocratização nos Programas de Governo 

Desburocratização Governos 
Total 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 
Como objectivo √ √ √    √ √ √ √ √  √ √  √ √ 12 
Como medida   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 
Total 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 28 

 

 

                                                
142 Meier e Hill (2005: 52) criticam a facilidade com que se pretende modernizar a Administração 
Pública usando e manipulando um estereótipo, sem fornecer provas concretas da sua ineficiência e 
ineficácia: “Advocates of [the view that bureaucracy is slow, inept, and wasteful] are left with the task 
of explaining why an institution with such a record of poor performance continues to persist in all 
modern societies. At best such explanations focus on rent-seeking and budget-maximising bureaucrats 
who conspire to exploit the polity for their own ends (…). Empirical evidence to support such claims 
and why such behaviour would be tolerated by politicians and citizens, however, is lacking (…)”. 
143 Luís Sá (2000: 115) refere que “(...) é incontestável que o discurso contra a burocracia é comum à 
generalidade dos governos e dos partidos políticos (...)”. 
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A desburocratização poderá ser definida como a acção de eliminar ou atenuar as 

disfunções burocráticas ou como a adopção de modelos alternativos à burocracia (no 

sentido weberiano referenciado adiante), abarcando iniciativas como a racionalização 

e simplificação das normas e procedimentos administrativos, a introdução de novas 

tecnologias de informação, a limitação da sobreposição de serviços, a eliminação de 

circuitos burocráticos e a adaptação da linguagem administrativa e jurídica à 

compreensão comum (Mozzicafreddo, 2001: 6). As acções desencadeadas focam, em 

regra, os processos e procedimentos administrativos, mas também se poderão estender 

à procura de uma menor complexidade estrutural, ou seja, uma menor diferenciação 

vertical (número de níveis hierárquicos), horizontal (departamentalização e 

especialização) e espacial (Bilhim, 2005: 133-140). 

 

 

Na Tabela 6.8., elencam-se as diferentes medidas de (re)estruturação expressas nos 

Programas de Governo, abrangendo as missões, funções (atribuições e competências), 

o desenho organizacional das organizações (tipo de departamentalização, o número de 

departamentos, a destrinça órgãos-linha/órgãos-staff, os níveis hierárquicos e as linhas 

de comunicação sancionadas), a criação e a extinção de estruturas. 

 

 

Tabela 6.8 - Medidas de (Re)Estruturação Preconizadas nos Programas de Governo 

Governo Medidas de (Re)Estruturação 

I “A necessária resolução dos graves problemas do funcionalismo ligado às antigas colónias 
conduziu este Governo a criar uma Secretaria de Estado da Integração Administrativa” 
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Governo Medidas de (Re)Estruturação 

II 

“Definição dos critérios gerais e pressupostos que devem presidir à transformação de serviços 
burocráticos em empresas públicas, nos casos em que isso se justifique” 

 
“Dignificação dos altos órgãos da administração pública, designadamente o Tribunal de Contas e a 
Inspecção-Geral de Finanças, e sua reorganização, aumentando-lhes as atribuições e 
competências e reforçando os respectivos meios de acção” 

 
“Estruturação do Ministério da Reforma Administrativa” 

 
“Estudo da estrutura e orgânica do Governo e, designadamente, do número e designação dos 
Ministérios e Secretarias de Estado” 

 
“Estudo da reorganização interna dos diversos Ministérios segundo um esquema comum de 
normalização das respectivas leis orgânicas” 

 
“Estudo da revisão e uniformização dos serviços gerais de inspecção” 

 
“Estudo de modelos orgânicos de departamentos ministeriais” 

 
“Institucionalização da função do pessoal nos diferentes departamentos do Estado, em 
articulação com uma acção coordenada e uma política unitária” 

 
“Revisão da dependência de alguns serviços quanto a determinados Ministérios e sua 
ulterior transferência para outros em consonância com a sua actividade ou por razões de 
proximidade com serviços semelhantes” 

III 

“Elaboração de estudos tendentes à sistematização da estrutura da Administração” 
 

“Estudo e aplicação uniforme de critérios de departamentalização e hierarquização dos 
serviços” 

IV 

“Criação das estruturas necessárias para a mais eficaz implementação das medidas de 
aperfeiçoamento e reforma da Administração Pública, nomeadamente, através da constituição 
de órgãos sectoriais de organização e pessoal.” 

 
“Desenvolvimento das iniciativas necessárias para concluir a extinção de serviços pertencentes 
do antigo Ministério do Ultramar e consequente integração das actividades remanescentes em 
departamentos ministeriais que detenham serviços homólogos” 

 
“Racionalização das estruturas administrativas, mediante o estudo e a adopção de critérios 
da departamentalização e hierarquização dos serviços e a introdução dos sistemas da 
organização horizontal e integrada” 

V 
“Institucionalizar uma estrutura integrada da reforma administrativa e prosseguir o apoio 
técnico ao sector público administrativo, tendo em vista a racionalização das suas estruturas 
orgânicas” 

VI “racionalizar a organização (...) dos serviços” 

VII 
“Sistematizar e projectar as estruturas horizontais” 

 
“Favorecer a criação de estruturas de coordenação e a racionalização das já existentes” 

VIII “Estudar modelos orgânicos de departamentos ministeriais, e de serviços e organismos 
públicos, promovendo a sua aplicação nas reorganizações” 

IX 

“Instituir uma alta autoridade especialmente vocacionada para funcionar como caixa de 
ressonância e de canalização de denúncia de casos de corrupção e outras fraudes, ao nível da 
Administração Pública ou fora dela, para entidades competentes nos domínios da investigação 
criminal e do exercício da acção penal, e ainda para proceder a averiguações oficiosas, por 
amostragem, ou inquéritos relacionados com actividades que coloquem em jogo valores 
monetários elevados e outros interesses públicos relevantes (concursos de obras públicas e 
fornecimento de materiais. aquisição de combustíveis, e outras matérias primas, bens alimentares, 
etc.)” 

 
“Repensar e redefinir as funções do órgão coordenador da informática, o qual deverá passar a 
animar “o plano director da informática da administração central” (em cuja elaboração e controle 
de execução deverão participar os serviços interessados) e a fornecer o apoio técnico de que estes 
serviços necessitam. Quando solicitado, aquele órgão coordenador deverá apoiar ainda os 
projectos de equipamento das autarquias locais” 
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Governo Medidas de (Re)Estruturação 

X 
“(...) será criado, na dependência directa do Primeiro-Ministro, e com uma estrutura 
extremamente leve, um Secretariado para a Modernização Administrativa, cuja principal 
função será a de impulsionar as reformas necessárias (...)” 

XI “Será reforçado o papel do Secretariado para a Modernização Administrativa no apoio à 
coordenação das inovações intersectoriais” 

XIII 

“Criação de um sistema de informação estatístico fiável sobre o número de serviços públicos 
existentes, sua dependência orgânica e nível hierárquico e número de funcionários no total, 
por Ministério, por serviço e por categoria” 

 
“Criação de uma entidade directamente responsável pela desburocratização e modernização 
da Administração Pública, cuja missão imediata será a de conduzir uma acção de 
desburocratização, simplificação e reforma administrativa segundo áreas consideradas prioritárias, 
contando para o efeito com estruturas institucionais ou de missão, da mais reduzida dimensão e 
alta operacionalidade” 

 
“Flexibilização da criação ou alteração das estruturas orgânicas dos serviços, reforçando o 
papel político e decisório de cada Ministério” 

 
“Racionalização das estruturas da Administração, evitando duplicações e sobreposições de 
missões e competências, tendo em conta configurações diversificadas, as características das 
actividades a desenvolver e os produtos e serviços a prestar” 

 
“Reformulação da legislação que orienta a criação, fusão ou extinção de serviços” 

XIV 

“A criação (...) de interfaces inovadores entre a Administração, os cidadãos e as empresas 
(na linha das experiências dos Centros de Formalidades de Empresas e da Loja do Cidadão) 
com a sua posterior difusão por toda a máquina administrativa, continuará a ser a linha mestra da 
reforma da Administração Pública ao serviço do bem estar dos cidadãos e da competitividade da 
economia 

 
“Criação de agências administrativas que, com independência, assegurem a prossecução do 
interesse público, com maior eficácia” 

 
“Criação e manutenção de um Observatório de iniciativas e medidas de modernização 
administrativa nos domínios da desburocratização, qualidade, informação ao cidadão e gestão 
pública” 

 
“Reavaliando as missões do Estado e redefinindo as suas fronteiras institucionais, bem como 
seleccionando, para os domínios adequados, os parceiros institucionais prioritários” 

 
“Reforçando a coordenação interdepartamental efectiva dos serviços desconcentrados, e 
reorganizando-os por âmbito geográfico quando tal se revelar necessário” 

XV 

“[Será orientação fundamental da reforma a empreender] a definição da missão de cada serviço 
público” 

 
“a extinção dos institutos públicos e outros organismos cuja utilidade não se justifique” 

XVI 

“delimitar as funções que o Estado deve desenvolver directamente daquelas que, com 
vantagem para o cidadão, melhor podem ser prosseguidas de forma diferente” 

 
“descontinuar as funções que deixaram de ter sentido útil, evitar a proliferação de 
organismos e a duplicação de competências” 

 
“evitar excessivas departamentalizações que acabam por ser uma fonte de pressão para o 
crescimento de efectivos” 

 
“Importa (...) reduzir os níveis hierárquicos” 
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Governo Medidas de (Re)Estruturação 

XVII 

“Reorganizar a Administração central para promover economia de gastos e ganhos de 
eficiência, pela simplificação e racionalização de estruturas” 

 
“Concentração física dos serviços do Estado como forma de obter economias de escala, ao nível 
dos recursos humanos, aproveitamento de espaços e comunicações, evitando a duplicação de 
serviços que possam ser integrados” 

 
“Criar um programa plurianual de redução da dimensão da Administração central, visando 
diminuir, nos próximos quatro anos, o número de unidades orgânicas de nível central, por 
descentralização, desconcentração, fusão ou extinção” 

 

 

Na Tabela 6.9., faz-se o mesmo para a desburocratização. 

 

Tabela 6.9 - Medidas de Desburocratização Preconizadas nos Programas de Governo 

Governo Desburocratização como Medida 

II 

“Estudos conducentes à análise e racionalização dos diversos circuitos administrativos” 
 

“Contribuição para a aplicação [da mecanização e racionalização] às actividades específicas de 
determinados Ministérios, designadamente quanto aos serviços públicos de maior significado ou 
utilidade para a generalidade dos cidadãos” 

 
“Desburocratização dos serviços e actividades administrativas, através de uma constante 
pesquisa e supressão das formalidades inúteis” 

 
“Incentivos à prática de simplificação do processo administrativo e à recolha de sugestões” 

 
“racionalização e melhoria [dos serviços]” 

III “racionalização e simplificação do trabalho e dos circuitos administrativos” 

IV 

“Introdução de medidas concretas da racionalização do trabalho e dos circuitos 
administrativos” 

 
“Racionalização das estruturas administrativas, mediante o estudo e a adopção de critérios da 
departamentalização e hierarquização dos serviços e a introdução dos sistemas da organização 
horizontal e integrada” 

V “prosseguir o apoio técnico ao sector público administrativo, tendo em vista a racionalização das 
suas estruturas orgânicas” 

VI 
“iniciar um programa de desburocratização” 

 
“racionalizar a organização e modernizar a gestão dos serviços” 

VII 
“Desburocratizar os grandes circuitos de Administração Pública” 

 
“Favorecer a criação de estruturas de coordenação e a racionalização das já existentes” 

VIII “Promover a racionalização a simplificação dos processos a métodos de trabalho com o 
objectivo de desburocratizar a actividade administrativa” 

IX 

“Desburocratizar progressivamente o processo da preparação e tomada de decisões a todos os 
níveis” 

 
“Simplificar, como regra, os procedimentos administrativos” 

X “Desencadear-se-á uma acção desburocratizadora” 
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Governo Desburocratização como Medida 

XI 

“Serão aligeiradas as formalidades de aquisição de equipamentos de pequeno porte que poderão 
ser custeados por ganhos de produtividade interna” 

 
“Será dinamizada a gestão interna dos serviços, em função dos utilizadores, serão aligeirados 
procedimentos e formalidades e serão suprimidos pareceres e audições internas inúteis. Haverá 
lugar a revisão, redução e simplificação dos impressos e formulários para uso dos utentes e 
serão analisadas e condensadas as formalidades administrativas impostas às empresas. A 
diminuição do tempo de resposta por parte da administração ao cidadão será igualmente 
concretizada” 

 
“Promover-se-á progressivamente a reforma do Estado (...) desburocratizando os serviços” 

 
“serão simplificados os processos de circulação e informação entre serviços” 

XII 

“A acção do Governo orientar-se-á também para a desregulamentação, sistematização, 
codificação e clarificação da legislação, por forma a diminuir a actividade condicionadora do 
Estado no desenvolvimento das iniciativas dos agentes económicos e dos cidadãos e a prevenir e 
reduzir o número e complexidade das leis e procedimentos” 

 
“prosseguir a acção de desburocratização, simplificação e eliminação de formalidades, 
poupando incómodos aos cidadãos e agentes económicos, e acelerando respostas” 

XIII 

“Incremento da utilização de tecnologias avançadas de informação, de meios multimédia de 
informação e de serviços telemáticos que contribuam para a eficácia da gestão, para a 
desburocratização dos procedimentos e para a informação aos cidadãos e agentes económicos” 

 
“simplificação das regras do próprio funcionamento administrativo” 

 
“Racionalização das estruturas da Administração, evitando duplicações e sobreposições de 
missões e competências, tendo em conta configurações diversificadas, as características das 
actividades a desenvolver e os produtos e serviços a prestar” 

XIV 

“Incentivo e promoção da utilização da transferência electrónica de dados entre serviços e 
ministérios, quando estiver em causa a intervenção de várias entidades na instrução de processos 
administrativos, tendo em vista suprimir formalidades que são actualmente exigidas ao cidadão” 

 
“Simplificação e desburocratização dos actos de licenciamento exigidos pela Administração, 
com prioridade para aqueles que têm interferência directa na vida dos cidadãos” 

 
“Continuando o processo de simplificação administrativa, tanto no que respeita à interacção da 
Administração com os cidadãos como da Administração com as empresas” 

 
“Reavaliando as missões do Estado e redefinindo as suas fronteiras institucionais (...)” 

 
“Redefinindo a máquina administrativa adequada a essas missões, visando a qualidade dos 
serviços a prestar, formando recursos humanos e racionalizando estruturas” 

XV 

“a simplificação dos procedimentos, quer pela eliminação de redundâncias quer pela reavaliação 
dos procedimentos, combatendo actuações burocráticas e circuitos de decisão complexos e pouco 
transparentes, reduzindo os seus custos e encurtando os prazos de resposta” 

 
“a extinção dos institutos públicos e outros organismos cuja utilidade não se justifique, 
reconduzindo as suas tarefas a serviços da administração directa ou transferindo-as para 
organizações da sociedade civil” 
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Governo Desburocratização como Medida 

XVI 

“descontinuar as funções que deixaram de ter sentido útil, evitar a proliferação de 
organismos e a duplicação de competências” 

 
“deverá ser estabelecido um Programa de Simplificação de Actos e Procedimentos na relação 
entre o Estado e as pessoas, famílias e empresas, designadamente através da simplificação de 
formalismos e de procedimentos no relacionamento entre a Administração e os cidadãos, de 
forma a criar uma nova cultura da Administração Pública ao serviço das pessoas” 

 
“reduzir os níveis hierárquicos, promover a desburocratização dos circuitos de decisão, a 
melhoria dos processos” 

 
“delimitar as funções que o Estado deve desenvolver directamente daquelas que, com 
vantagem para o cidadão, melhor podem ser prosseguidas de forma diferente” 

 
“evitar excessivas departamentalizações que acabam por ser uma fonte de pressão para o 
crescimento de efectivos” 

XVII 

“Criar o Cartão do Cidadão, reunindo as informações de identificação civil, do contribuinte, do 
utente de saúde, de segurança social, do eleitor e todas as demais que possam ser associadas nos 
termos constitucionais” 

 
“Criar um programa nacional de eliminação de licenças, autorizações e procedimentos 
desnecessários na Administração Pública, possibilitando que os meios humanos se centrem em 
actividades de fiscalização, e não em controlos burocráticos” 

 
“Simplificar as regras da administração financeira, nomeadamente no que se refere às aquisições 
de bens e serviços” 

 
“Concentração física dos serviços do Estado como forma de obter economias de escala, ao nível 
dos recursos humanos, aproveitamento de espaços e comunicações, evitando a duplicação de 
serviços que possam ser integrados” 

 
“simplificação e racionalização de estruturas, designadamente através da flexibilização dos 
instrumentos normativos” 

 
“Criar um programa plurianual de redução da dimensão da Administração central, visando 
diminuir, nos próximos quatro anos, o número de unidades orgânicas de nível central, por 
descentralização, desconcentração, fusão ou extinção” 

 

 

A análise destas tabelas permite-nos afirmar que entre as 44 medidas de 

desburocratização elencadas, 26 respeitam à simplificação de processos e 

procedimentos e 14 à redefinição das missões e racionalização de estruturas (restam 4 

medidas de difícil precisão, por se reduzirem à expressão ambivalente 

“desburocratizar serviços”). Acrescente-se que a proposta de medidas de 

reestruturação, no âmbito de processos de desburocratização da Administração 

Pública, regista-se sobretudo com o XVI e XVII Governos. 

 

Normalmente, o poder político socorre-se do sentido popular do termo burocracia, 

contribuindo para o aumento dos anti-corpos sociais e para a sua concepção de 

inimigo a abater. 
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Todavia, na ciência da administração pública e em outras ciências sociais, o 

significado atribuído a “burocracia” decorre da acepção weberiana, em que a 

burocracia é um modelo organizacional alicerçado em (Weber, 1976; Blau e Meyer, 

1971: 18-22; Meier e Hill, 2005: 52; Fry, 1998: 30-34): 

• um conjunto de regras escritas que pautam o funcionamento da organização e 

as suas relações com o exterior; 

• divisão do trabalho; 

• relações impessoais e recusa do patrimonialismo; 

• padronização e previsibilidade dos comportamentos; 

• autoridade legitimada pelas regras; 

• relações hierárquicas bem definidas; 

• meritocracia, isto é, na defesa de que só os mais capazes deverão nela assumir 

funções. 

 

Estas características desembocam, normalmente, na complexidade das estruturas, 

processos e procedimentos organizacionais, o que, por sua vez, poderá gerar lentidão 

nas comunicações e nas decisões, custos de eficiência e menor capacidade de resposta 

e de adaptação (fruto da ausência de flexibilidade)144. As tecnologias de informação 

têm o potencial para obviar alguns destes problemas, o que justifica a defesa da sua 

introdução na máquina administrativa. 

 

Embora reconhecendo as fraquezas do modelo burocrático, Mozzicafreddo considera 

que, no caso português, a ausência de responsabilidade que lhe é característica, bem 

como algumas limitações em matéria de eficácia e de eficiência, derivam de uma 

                                                
144 Podem apontar-se outros problemas ao modelo burocrático; a saber: a) a complexidade crescente 
das operações, produzindo um aumento exponencial de rituais, de papéis, de diligências, cuja razão de 
ser muitas vezes já se perdeu; b) a alienação do trabalhador, consequência da despersonalização e do 
anonimato – a subdivisão extrema das operações faz com que o trabalho que cada trabalhador faz ao 
serviço da organização seja tão elementar e insignificante que não só ninguém se pode orgulhar de o 
fazer, como qualquer trabalhador o pode realizar; c) o conformismo – num tal quadro é fácil que as 
pessoas que servem a organização concluam que nada podem fazer para proceder a melhorias; a 
irresponsabilidade – perdendo cada trabalhador a perspectiva do contributo do seu trabalho para os fins 
da organização, não é de estranhar que ninguém se sinta responsável por coisa nenhuma (Caupers, 
2002: 125-126). 
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insuficiente burocracia (2001: 14). A imagem negativa que os cidadãos traçam da 

Administração Pública decorre de factores como o desrespeito pela lei, a parcialidade 

dos actos, o incumprimento dos prazos, a redundância dos serviços e a subversão da 

lei pelo ritualismo do regulamento, elementos fruto de burocracia a menos e não a 

mais145. Daí que o autor apele a que, “para uma eficaz reforma da administração 

pública, se deve atender a um diagnóstico o mais aproximado possível das 

insuficiências reais, por forma a que as propostas de melhoria não se limitem 

simplesmente à tendência mais em voga de uma análise organizacional” 

(Mozzicafreddo, 2001: 14)146. 

 

 

6.1.2.1.2 Qualidade 

 

Aliada à desburocratização, surge a procura de uma maior qualidade no sector 

público, que poderá ser encarada como um processo que visa a satisfação das 

necessidades do cidadão, entendido como cliente147 (Rocha, 2006: 24, 45), 

englobando actividades como informar os utentes dos serviços sobre os 

procedimentos, direitos e garantias que devem rodear as relações da Administração 

com o cidadão; acolher com cortesia e condignamente os clientes da Administração; 

diminuir prazos e tempos de resposta às solicitações (Corte-Real, 1995: 18). 

 

Até à data, todos os Governos analisados, com excepção do I e IV, propuseram 

objectivos ou medidas conducentes a uma maior qualidade na Administração Pública. 

No entanto, alguns deles não chegaram a utilizar o termo; estamo-nos a reportar, 

                                                
145 Gonçalves partilha esta opinião (1986: 228): “O que aconteceu em Portugal, como em muitíssimos 
outros países, foi que as organizações burocráticas não chegaram (...) a ter o completo desenvolvimento 
com o qual Max Weber concebeu a sua superioridade nas sociedades modernas (...). A imperfeição de 
que estão dotadas as nossas organizações públicas (...) acentua as causas das buropatologias ou 
disfunções burocráticas.” 
146 Para uma explanação sintética das vantagens e desvantagens do modelo burocrático, consulte-se 
Pitschas (2003: 41-42). 
147 O significado da qualidade no sector público foi sofrendo mutações, podendo distinguir-se três 
fases: 1) qualidade no sentido do respeito pelas normas e pelos procedimentos, significando a ausência 
de arbitrariedade ou correcção formal; 2) a partir dos anos 60 do século XX, e com a divulgação da 
gestão por objectivos, passa-se a equiparar a qualidade a eficácia, significando a ausência de erros e a 
correspondência aos objectivos do serviço; 3) a partir da década de 80, traça-se um paralelo entre a 
qualidade e a satisfação do cliente, assimilando a noção de gestão da qualidade total (Carapeto e 
Fonseca, 2005: 45). 
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designadamente, ao V, VIII e IX. A partir do XI Governo, a expressão tornou-se parte 

integrante do léxico da reforma administrativa, em Portugal. 

 

Na Tabela 6.10., enumeram-se os Governos que abordaram o tema da qualidade e, na 

Tabela 6.11., faz-se uma listagem das medidas de qualidade referidas nos Programas 

de Governo. 

 

Tabela 6.10 - Menção da Qualidade nos Programas de Governo 

Qualidade Governos Total 
II III V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

Objectivo   √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ 11 
Medidas √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 

Total 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 25 

 

 

Tabela 6.11 - Medidas de Qualidade Preconizadas nos Programas de Governo 

Governo Medidas de Qualidade 

II 

“Aumento de comodidade do público na utilização dos serviços” 
 

“Generalização dos serviços de informação ao público” 
 

“Incentivos à prática de simplificação do processo administrativo e à recolha de sugestões” 
 

“Promoção e desenvolvimento das actividades de informação geral do público acerca das 
estruturas, actividades, localização e outros elementos susceptíveis de melhorarem as suas 
relações com os serviços” 

 
“Sistematização e divulgação, com o apoio dos serviços interessados, de compilações oficiais de 
legislação sobre determinados serviços ou sectores para esclarecimento dos particulares 
(sinopses codificações parciais e textos únicos)” 

 
“Ultimação e rápida publicação, a título experimental, numa primeira fase, do código de 
procedimento administrativo” 

III 

Criação de condições para o desenvolvimento e melhoria das relações entre a Administração e 
o Público, designadamente, através do acatamento da acção do Provedor de Justiça no que 
respeita ao combate às deficiências administrativas 

 
Elaboração do Código do Processo Administrativo Gracioso 

V  

VI 
“proporcionar maior comodidade ao público” 

 
“Reforçar o controlo (...) da qualidade” 

VII 
“Fomentar a melhoria dos esquemas de relações com o público” 

 
“Lançar um amplo sistema de informação social ao cidadão” 

VIII 

Definir um sistema de informação que permita detectar deficiências de funcionamento da 
Administração Pública, tendo em vista o interesse do administrado 

 
Prosseguir na elaboração do Código de Processo Administrativo Gracioso 
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Governo Medidas de Qualidade 

IX 

Adoptar sistemas de informação dos cidadãos, dos seus direitos, das vias oficiais de 
reclamação e recurso, designadamente em caso de morosidade excessiva na resolução dos 
problemas ou de resolução tácita, bem como dos custos efectivos dos serviços. 

 
Proceder à revisão do projecto do Código de Processo Administrativo Gracioso 

 
“adoptar, quando a necessidade dos utentes o justifique, horários de funcionamento contínuo e 
por turnos.” 

 
“generalizar os serviços de informação ao público” 

 
“melhorar e valorizar cada vez mais os serviços de atendimento” 

X 

Desencadear-se-á uma acção desburocratizadora, actuando prioritariamente nos sectores em 
que a relação administração/cidadão é mais intensa, o custo/benefício mais determinante e 
maiores os efeitos difusores em matéria de modernização 

 
“promoção da participação social, informando os cidadãos dos programas a desenvolver e 
garantindo-lhes os seus direitos de reclamação e recurso” 

XI 

“A administração passará a promover, oficiosamente, em muitos casos, diligências que até hoje 
incumbem aos utentes” 

 
“Em paralelo, animar-se-ão experiências de criação de grupos de inovação e progresso, na linha 
de recentes iniciativas de promoção da qualidade” 

 
“Implementar-se-á, progressivamente, uma rede inter-ministerial de informação administrativa ao 
público em geral” 

 
“Será dinamizada a gestão interna dos serviços, em função dos utilizadores, serão aligeirados 
procedimentos e formalidades e serão suprimidos pareceres e audições internas inúteis. Haverá 
lugar a revisão, redução e simplificação dos impressos e formulários para uso dos utentes e 
serão analisadas e condensadas as formalidades administrativas impostas às empresas. A 
diminuição do tempo de resposta por parte da administração ao cidadão será igualmente 
concretizada” 

 
“Serão reforçadas as garantias dos administrados nomeadamente pela generalização do 
levantamento do reforço do anonimato administrativo, pela facilitação do acesso aos documentos 
administrativos e pelo incremento das instâncias de mediação, diálogo e concertação” 

 
“Promover-se-á progressivamente a reforma do Estado (...) estabelecendo uma nova relação 
entre o agente e o cidadão” 

 
“promover-se-á a divulgação aos cidadãos de informação generalizada sobre direitos e 
obrigações administrativas” 
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Governo Medidas de Qualidade 

XII 

“Divulgar-se-ão os direitos dos cidadãos, os serviços a que podem ter acesso e as garantias 
que lhes assistem” 

 
“Haverá lugar ao reenquadramento das missões da Administração Pública à luz dos processos de 
descentralização, regionalização, desconcentração e privatização por forma a viabilizar a 
aproximação dos serviços aos cidadãos e a prestação de um melhor produto com menor custo 
para a sociedade” 

 
“Prosseguir-se-ão as acções para melhoria dos espaços e das condições de atendimento, 
designadamente pelo estabelecimento de condições mínimas de comodidade e de funcionalidade e 
pela generalização do uso de postos móveis de atendimento em período de grande afluência de 
utentes.” 

 
“Reforçar-se-ão os direitos e garantias dos cidadãos perante os actos da Administração, a 
celeridade aos procedimentos e o acesso aos documentos administrativos” 

 
“Será igualmente incrementada a utilização das novas tecnologias de informação, quer no 
relacionamento com os utentes dos serviços públicos - prosseguindo-se o princípio da facilitação 
de procedimento mais favorável ao utente, designadamente quanto a formas e meios de 
pagamento mais expeditos - quer na comunicação externa e interna dos serviços, em função da 
internacionalização das matérias e da necessidade de celeridade e simplificação dos métodos e 
processos de trabalho” 

 
“Serão desenvolvidos mecanismos para reforçar e fomentar o diálogo e audição dos utentes” 

 
“(...) lançar um programa de melhoria da Qualidade” 

 
“institucionalizar-se-ão e divulgar-se-ão incentivos que tenham por finalidade distinguir os 
resultados alcançados, em especial no domínio da melhoria da qualidade dos serviços públicos”

 
“O Governo dirigir-se-á (...) para uma (...) reforma do Estado (...) estabelecendo os mecanismos 
que assegurem o controlo da qualidade (...)” 

XIII 

“Aprofundamento da cultura do serviço público, orientado para os cidadãos, melhorando a 
qualidade dos serviços prestados e institucionalizando canais de audição e participação dos 
utentes dos serviços” 

 
“Incremento da utilização de tecnologias avançadas de informação, de meios multimédia de 
informação e de serviços telemáticos que contribuam para a eficácia da gestão, para a 
desburocratização dos procedimentos e para a informação aos cidadãos e agentes económicos” 
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Governo Medidas de Qualidade 

XIV 

“Abertura dos "PAC" - Postos de Atendimento ao Cidadão, em estações dos CTT, em cidades 
e vilas de menor densidade populacional” 

 
“Alargamento da rede INFOCID, no continente, regiões autónomas e representações 
diplomáticas portuguesas no estrangeiro, criando uma rede nacional de informação administrativa 
e promovendo a instalação de um mínimo de 1000 máquinas "multibanco de serviços" espalhadas 
por todo o país” 

 
“Alargamento da rede nacional das Lojas do Cidadão, estendendo-a a todo o País; reforço da 
capacidade instalada nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto” 

 
“Aperfeiçoamento e optimização da gestão do Livro de Reclamações e dos mecanismos de 
audição e de recolha de sugestões dos utentes dos serviços públicos, encorajando, sobretudo, 
as medidas auto-correctivas, mas garantindo que, na ausência destas, funcionem mecanismos de 
supervisão eficazes; os reclamantes devem tomar conhecimento do que foi feito” 

 
“Caminho no sentido da concretização do princípio do guichet único para cada acto 
administrativo, criando-se condições para a generalização de sistemas de informação na 
Administração Pública” 

 
“Criação de um entidade administrativa independente a quem seja atribuída a competência de 
verificar, a pedido do cidadão, o transcurso dos prazos de deferimento tácito, após o que 
emitirá certidão desse facto que valerá para os efeitos legais” 

 
“Divulgação das melhores práticas de gestão e qualidade dos serviços, com vista ao estímulo 
de generalização das mesmas” 

 
“Lançamento de programas de qualidade que permitam a certificação de serviços, a 
elaboração das cartas de qualidade nos serviços públicos e a realização de auditorias aos 
serviços que se candidatem a prémios e certificados de qualidade” 

 
“Multiplicação dos casos em que, no silêncio da Administração, os pedidos dos cidadãos se 
consideram deferidos tacitamente” 

 
“Promoção de prémios de qualidade a que sejam inerentes incentivos individuais aos 
funcionários do serviço premiado” 

XV 

“O Governo procederá, (...) à revisão do Código de Procedimento Administrativo” 
 

“a prática da gestão por objectivos (...) por forma a aumentar (...) a qualidade dos serviços” 
 

“avaliação da qualidade da (...) prestação [de cada serviço público]” 

XVI 

“importa prosseguir na consolidação e melhoria [do] processo [de atendimento e recepção na 
Administração Pública]” 

 
“[apostar no e-government] para melhorar a qualidade” 

XVII 

“Adequar os horários de funcionamento dos serviços ao ritmo de vida dos cidadãos e às 
necessidades das empresas” 

 
“Criar uma nova geração de Lojas de Cidadão, Postos de Atendimento ao Cidadão e 
Centros de Formalidades de Empresas, com integração horizontal (em back-office) da 
informação relativa aos serviços nelas representados e funcionando em regime de auto-
financiamento” 

 
“Zelar para que cada Ministério tenha na sua página electrónica a informação actualizada 
que interesse ao cidadão, às empresas e à sociedade civil em geral” 

 

 

A qualidade, a desburocratização e a participação são ideias que não distam muito 

entre si e que, por vezes, se sobrepõem, podendo ser colocadas sob o chapéu de uma 



 

 118 

maior proximidade da Administração ao cidadão e às empresas (vd. Mozzicafreddo, 

2001: 6-7).  

 

 

6.1.2.1.3 Desconcentração e Descentralização 
 

Do ponto de vista gestionário, é questionável que se esteja a distinguir a 

desconcentração da descentralização, na medida em que ambos os conceitos se 

poderão reduzir à dispersão do poder pelas organizações (vide, a este propósito, 

Bilhim, 2005: 147-148). Contudo, a ciência da administração pública não se pode 

abstrair da linguagem própria dos fenómenos que estuda, da herança histórica que 

molda esses fenómenos e da riqueza e maior precisão que a diferenciação dos 

conceitos poderá trazer. Por esta razão, optámos por continuar a fazer a destrinça 

entre a desconcentração – a repartição de competências decisórias entre diversos 

órgãos de uma mesma pessoa colectiva (Sousa, 1999: 235) – e a descentralização – a 

divisão de atribuições entre pessoas colectivas, ou seja, a existência de múltiplas 

pessoas colectivas, nomeada mas não exclusivamente públicas, que participam no 

exercício da função administrativa do Estado-colectividade (Sousa, 1999: 223, 235). 

 

Quer a desconcentração, quer a descentralização, poderão ser instrumentos ao serviço 

da desburocratização e de uma maior eficácia na acção, ao possibilitar uma maior 

proximidade com o domínio onde se irá intervir e, potencialmente, uma maior rapidez 

na decisão, bem como uma resposta mais adequada aos problemas. 

 

Como se poderá comprovar na Tabela 6.12., são vários os Governos que vêem na 

descentralização uma componente da reforma administrativa, mencionando-a nos seus 

Programas. São omissos, neste aspecto, o I, IV, V, VI e XI, embora estes Governos 

abordem o tema ao nível de políticas sectoriais (agricultura, educação ou cultura, por 

exemplo), ou em relação a um reforço do poder local (elementos programáticos que, 

relembramos, não foram objecto directo da nossa análise de conteúdo). 
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Tabela 6.12 - Menção da Descentralização nos Programas de Governo 

Descentralização Governos Total 
II III VII VIII IX X XII XIII XIV XV XVI XVII 

Objectivo √    √    √    3 
Medidas √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ 10 
Total 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

 

 

A desconcentração é também uma das apostas em matéria de reforma administrativa, 

dos Governos portugueses, tendo sido defendida por aqueles designados na Tabela 

6.13. O I, IV, V, VIII e X Governos não fizeram menção em relação ao assunto nos 

seus Programas, no que respeita as políticas de modernização administrativa, embora 

o tenham feito para áreas sectoriais como a educação, a administração interna e o 

ordenamento do território. 

 

Tabela 6.13 - Menção da Desconcentração nos Programas de Governo 

Desconcentração Governos 
Total 

II III VI VII IX XI XII XIII XIV XV XVI XVII 
Objectivo     √    √    2 
Medidas √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ 11 
Total 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 13 

 

 

6.1.2.1.4 Privatização 
 

A privatização, enquanto instrumento de inovação administrativa, toma 

definitivamente assento na agenda governamental a partir do XII Governo 

Constitucional. 

 

O conceito de privatização é ambíguo, podendo assumir as seguintes acepções 

(Bilhim, 2000a: 65): 

• transferência total ou parcial da propriedade de empresas e /ou bens públicos; 

• concessão a entidades privadas, mediante contrato, da gestão de empresas 

públicas ou de serviços públicos; 
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• contratação de serviços por entidades públicas a entidades privadas 

(subcontratação); 

• abertura, à iniciativa privada, de sectores anteriormente explorados pelo sector 

público em regime de monopólio; 

• desregulamentação do modo e de produção ou de distribuição de um bem ou 

serviço; 

• submissão dos organismos públicos a regras de gestão de natureza privada. 

 

Para efeitos de codificação, adoptámos as quatro primeiras acepções e obtivemos os 

resultados apresentados na Tabela 6.14. 

 

 

Tabela 6.14 - Medidas de Privatização Preconizadas nos Programas de Governo 

Governo Texto 

II “Revisão e actualização do estatuto da concessão e seu incremento” 

XII 

“Haverá lugar ao reenquadramento das missões da Administração Pública à luz dos processos de 
descentralização, regionalização, desconcentração e privatização por forma a viabilizar a 
aproximação dos serviços aos cidadãos e a prestação de um melhor produto com menor custo para 
a sociedade” 

XIV “Entrega contratualizada de serviços hoje assegurados pela Administração Pública a entidades 
privadas, sob a condição de vantagens objectivas previamente avaliadas” 

XV “Transferindo [as tarefas dos institutos públicos e outros organismos cuja utilidade não se 
justifique] para organizações da sociedade civil” 

XVI 

“(...) delimitar as funções que o Estado deve desenvolver directamente daquelas que, com 
vantagem para o cidadão, melhor podem ser prosseguidas de forma diferente” 

 
“(...) dinamizar mecanismos de mercado, nomeadamente subcontratação, adjudicação, cedência 
e privatização, nas actividades de carácter instrumental” 

 
“(...) externalizar para a sociedade civil as funções que possam ser desenvolvidas desse modo, 
nomeadamente através de parcerias ou de contratos de gestão” 

 

 

6.1.2.1.5 Sistema de Gestão 
 

A gestão consiste na procura de uma eficiente combinação de recursos, na 

prossecução eficaz de objectivos pré-definidos, pelo que a eficiência e a eficácia são 

valores intrínsecos à sua natureza. A apologia destes valores não tem sido feita de 

modo igual nos Programas de Governo, como se poderá comprovar na Tabela 6.15. 
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Dos 17 Governos Constitucionais, 14 demonstraram preocupações com a eficiência, 

isto é, com a relação entre o produto de uma operação e os meios (custos) usados para 

a sua obtenção (foram omissos o I, V e VII Governos). 

 

O foco na eficácia148 – tida como a relação entre os resultados alcançados e os 

objectivos definidos – é apanágio dos Governos a partir do X (excepção para o 

Programa do II). 

 

Tabela 6.15 - Medidas de Eficiência e Eficácia Preconizadas nos Programas de Governo 

Menção Governos Total 
II III IV VI VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

Eficiência √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 
Eficácia √      √ √ √ √ √ √ √ √ 9 

 

 

A submissão dos organismos públicos a regras de gestão de natureza privada é uma 

das bandeiras do New Public Management. Contudo, seria enganador pensar que a 

defesa da introdução de técnicas de gestão oriundas do sector privado só ocorreu com 

a prevalência do modelo gestionário da Administração Pública e com a sua 

divulgação nos circuitos das organizações internacionais, dos Governos, da academia 

e das empresas de consultadoria. As sementes foram lançadas antes e acompanham a 

evolução da Ciência da Administração Pública. 

 

Vejamos o seguinte exemplo: o XV Governo Constitucional promoveu 

destacadamente a implementação da gestão por objectivos (GPO) na Administração 

Pública (vide RCM 53/2004, de 21 de Abril). Contudo, não podemos afirmar que 

estavam a ser pioneiros porque, como poderemos comprovar na Tabela 6.16., já 

outros o tinham feito, embora com menor ênfase. A leitura e análise diacrónica dos 

                                                
148 A avaliação da eficácia de uma acção poderá ter como referência os outputs (os produtos do 
processo de transformação), ou os outcomes (o impacte da acção pública registado na sociedade, 
medido pelo grau de satisfação das necessidades que, à partida, uma política pública visa suprir). Esta 
última acepção do termo eficácia é, simultaneamente, um indicador da qualidade das políticas públicas 
desenvolvidas. A retórica é pródiga na exteriorização do desejo e utilidade em se avaliar o impacte na 
sociedade de uma dada medida. Porém, em geral, os Governos ficam-se, quando muito, pela avaliação 
da eficácia em relação aos outputs, ou seja, ao tipo de “eficácia” de mais fácil mensuração e, muito 
provavelmente, o menos relevante, do ponto de vista dos cidadãos. 
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Programas de Governo indicia, porém, um reforço da perspectiva gestionária e, neste 

ponto, corroboramos as conclusões do estudo da OCDE, em que também se procede à 

análise de conteúdo dos Programas de Governo (OCDE, 1995: 134). 

 

Tabela 6.16 - Menção da Gestão por Objectivos nos Programas de Governo 

Governo 
Gestão por Objectivos 

Problema Medida 

II 

“Manutenção de técnicas e concessões 
orçamentais antiquadas que não se orientam 
pela consecução de objectivos [e] não 
compreendem a reavaliação dos mesmos” 

 

III 

“Manutenção de técnicas e concepções de 
gestão antiquadas, que não se orientam pela 
consecução de objectivos, não compreendem 
a reavaliação dos mesmos” 

“Estudo e lançamento de experiências piloto 
(...) relativamente [ao domínio da] direcção 
por objectivos” 

IV  

“Estudo e lançamento de experiências-piloto, 
tendo em vista a introdução de novas técnicas 
de gestão pública, designadamente 
planeamento, orçamentação e controlo, 
direcção por objectivos e informática” 

VII  “Promover a criação e implementação de 
estruturas por objectivos” 

XIII  “Incremento de uma gestão participada, 
orientada para objectivos e resultados” 

XV  “a prática da gestão por objectivos a partir de 
experiências ‘piloto’” 

XVI  “(...) apostando (...) na definição de 
objectivos” 

XVII  “Generalizar a implementação da gestão por 
objectivos (GPO)” 

 

 

6.1.2.2 Gestão de Recursos Humanos 
 

A gestão de recursos humanos, que compreende o conjunto das decisões e acções de 

gestão que afectam a relação entre as organizações e os seus trabalhadores (Bilhim, 

2006a: 29; Domingues, 2003: 222-223), é um elemento fundamental para a reforma 

administrativa, tendo sido alvo da atenção dos diferentes Governos, com excepção do 

X, que, curiosamente, ignorou o assunto no seu Programa de Governo149. 

                                                
149 A gestão de recursos humanos é um elemento incontornável das políticas de reforma administrativa, 
quer quando se procura consolidar uma Função Pública que represente e defenda um ideal de serviço 
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Ao analisarmos os Programas de Governo, neste domínio, procurámos categorizar as 

medidas preconizadas segundo os critérios patentes da Tabela 6.17. à Tabela 6.20. 

(por subsistema de gestão de recursos humanos e por principais preocupações). 

 

 

Tabela 6.17 - Medidas de Gestão de Recursos Humanos, segundo o Subsistema (do I ao IX 
Governo) 

Subsistemas Governos Total 
I II III IV V VI VII VIII IX 

Formação profissional √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 
Recrutamento e Selecção  √ √ √ √  √ √ √ 7 
Planeamento de RH  √ √ √ √   √ √ 6 
Compensação √ √ √   √ √   5 
Carreiras √ √    √   √ 4 
Segurança Social √ √ √ √      4 
Relações Industriais √ √ √      √ 4 
Mobilidade    √    √ √ 3 
Política Emprego Público  √ √    √   3 
Políticas de FP  √   √     2 
Definição de Funções       √   1 
Acolhimento e Socialização       √   1 
Total 5 9 7 5 4 3 6 4 6 49 

 

                                                                                                                                      
público neutro e imparcial, que tem por fim principal a defesa do interesse geral, quer quando esta 
visão tradicional é questionada, defendendo-se uma aproximação do regime da Função Pública ao 
regime privado em nome da eficiência, eficácia e flexibilidade. Rouban (2004: 6) chama a atenção para 
a enorme susceptibilidade da Função Pública a exercícios de inovação: “Sujet d’opprobre ou 
d’indifférence pour les libéraux, vitrine de promotion sociale ou terrain d’expérimentation pour les 
socialistes, motif de dérision ou de scandale pour les versions multiples du populisme, la fonction 
publique donne l’impression d’être la parti la plus malléable, réformable, et donc accessible du 
système politique. (...) Changer le système de la fonction publique est apparu comme le moyen le plus 
simple de transformer les règles du jeu politique sans trop toucher à l´équilibre des intérêts sociaux.” 
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Tabela 6.18 - Medidas de Gestão de Recursos Humanos, segundo o Subsistema (do XI ao XVII 
Governo) 

Subsistemas Governos Total 
XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

Formação profissional √ √ √ √ √ √ √ 7 
Avaliação de Desempenho  √ √  √ √ √ 5 
Recrutamento e Selecção √  √ √   √ 4 
Planeamento de RH  √ √ √   √ 4 
Compensação √  √ √   √ 4 
Carreiras   √ √   √ 3 
Mobilidade     √  √ 2 
Definição de Funções   √    √ 2 
Contrato de Trabalho     √  √ 2 
Segurança Social       √ 1 
Relações Industriais   √     1 
Política Emprego Público    √    1 
Total 3 3 8 6 4 2 10 36 

 

 

 

Tabela 6.19 - Principais Preocupações Manifestadas pelos Governos, em Matéria de Gestão de 
Recursos Humanos (do I ao IX Governo) 

Principais Preocupações Governos Total 
I II III IV V VI VII VIII IX 

Condições de trabalho √  √ √  √  √  5 
Direitos Indiv. e Colect. √ √ √ √  √    5 
QGA √ √ √ √ √     5 
Dirigentes √ √ √     √  4 
Equidade √ √     √ √  4 
Motivação √      √ √  3 
Dignificação da FP √  √     √  3 
Racionalização  √      √ √ 3 
Responsabilização √      √   2 
Participação √         1 
Total 9 5 5 3 1 2 3 6 1 35 
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Tabela 6.20 - Principais Preocupações Manifestadas pelos Governos, em Matéria de Gestão de 
Recursos Humanos (do XI ao XVII Governo) 

Principais Preocupações Governos Total 
XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

Autonomia de decisão √  √ √  √ √ 5 
Dirigentes √  √ √  √ √ 5 
Responsabilização √    √ √  3 
Ética  √  √  √  3 
Equidade √  √     2 
Motivação √ √      2 
Dignificação da FP √ √      2 
Racionalização      √  1 
Condições de trabalho       √ 1 
Participação      √  1 
Total 6 3 3 3 1 6 3 25 

 

 

A observação das tabelas supra indica-nos o seguinte: 

• O X Governo Constitucional, como já mencionámos, não fez qualquer 

proposta quanto a medidas de gestão da Função Pública. 

• Houve uma preocupação constante com a formação profissional. 

• O planeamento de recursos humanos e o recrutamento e selecção figuraram 

quase sempre nos Programas dos diferentes Governos, denotando a sua 

continuidade na agenda governamental. 

• Existem elementos com uma presença intermitente como, por exemplo, a 

mobilidade e as carreiras. 

• As questões relativas à segurança social dos funcionários públicos fizeram 

parte dos Programas dos primeiros quatro Governos Constitucionais (cobrindo 

um período compreendido entre Julho 1976 e Julho de 1979), só voltando a 

ser retomadas no Programa do XVII Governo, para abordar a necessidade de 

uma convergência entre os sistemas de aposentação do sector público e do 

sector privado. 

• Itens centrais à gestão de recursos humanos no seio do New Public 

Management como sejam a avaliação de desempenho dos funcionários e a 
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introdução do contrato de trabalho só figuram nos Programas de Governo a 

partir do XII e do XV Governos, respectivamente. 

• A definição e regulamentação dos direitos individuais e colectivos da Função 

Pública deixam de figurar explicitamente nos Programas de Governo a partir 

do VI Governo Constitucional. 

• Só o I, VII, VIII, XI e XII Governos preconizam, de foram explícita e directa, 

medidas de motivação da Função Pública nos seus Programas. 

• A medidas de Gestão de Recursos Humanos conducentes àquilo que os 

diferentes Governos parecem entender por “dignificação da função pública” 

desaparecem dos Programas de Governo a partir do XIII Governo. 

• A definição e melhoria das condições de trabalho da função pública é um item 

quase constante nos Programas até ao VIII Governo Constitucional. A questão 

das condições de trabalho volta a ressurgir com o XVII Governo 

Constitucional só que num tom algo diferente; agora a tónica é posta na 

“flexibilização”. 

• A equidade parece ser esquecida a partir do XIV Governo Constitucional. 

• A ética, enquanto medida de Gestão de Recursos Humanos, promovendo uma 

deontologia do serviço público, surge na agenda governamental com o XII e é 

também foco da atenção do XIV e XVI Governos. 

• A autonomia de decisão é introduzida na agenda governamental com o XI 

Governo Constitucional, sendo dirigida para os dirigentes da Administração 

Pública e não para o funcionalismo público, em geral.  

 

 

Vejamos alguns dos aspectos da gestão de recursos humanos objecto da nossa análise 

com maior atenção. 
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6.1.2.2.1 Racionalização da Função Pública 
 

Nesta componente, iremos abordar as seguintes questões: a dimensão da função 

pública150, o planeamento de recursos humanos e o recrutamento e selecção. 

 

 

6.1.2.2.1.1 Dimensão da Função Pública 
 

A dimensão da Função Pública mede-se, em geral, pelo número de indivíduos 

integrados na Função Pública. É comum, para aferir a qualidade desta dimensão (se é 

ou não excessiva), equacioná-la com o emprego total ou com a população activa, ou 

fazer comparações – por vezes falaciosas, por se poder estar a comparar o 

dissemelhante – entre diferentes países (Bossaert et al., 2001: 43-44). 

 

Normalmente, o discurso político aponta para um número excessivo de funcionários 

públicos, o que contribui para a ineficiência do sistema. Este é um retrato presente nos 

Programas de diversos Governos, sendo que muitos acabam por manifestar a intenção 

de controlar, estagnar ou reverter o crescimento da Função Pública, anunciando, em 

alguns casos, medidas restritivas a novas admissões151. Independentes do discurso e 

das intenções ficam os factos que demonstram que o número de funcionários públicos 

foi crescendo ao longo dos anos152. 

                                                
150 Não é fácil determinar o significado preciso da expressão “Função Pública”, dadas as suas várias 
acepções: “(...) quando se emprega a [expressão Função Pública] poderemos estar-nos a reportar a 
realidades tão diferentes como o modelo de função pública, o sistema de função pública, a noção ampla 
ou restrita de funcionário, o regime jurídico ou o vínculo formal” (Moura, 2004: 17-18). Admitindo 
que a expressão seja usada, em geral, como designando o conjunto dos trabalhadores da Administração 
Pública, resta saber se nela deverão ser apenas contemplados os trabalhadores vinculados por uma 
relação de emprego disciplinada pelo Direito Administrativo ou todos os trabalhadores que nela 
exerçam funções, independentemente do regime jurídico aplicável à relação de emprego e do carácter 
provisório ou definitivo, permanente ou transitório desta (Moura, 2004: 47). 
151 O diploma que previa o congelamento das admissões na Administração Pública é o Decreto-Lei 
41/84, de 3 de Fevereiro. Foi reforçado pelo Decreto-Lei nº 169/2006, de 17 de Agosto. Já tinha sido 
precedido por diplomas como a Resolução nº 86/79, de 28 de Março e o Decreto-Lei nº 171/82, de 10 
de Maio. A tentativa de travar o crescimento do número de funcionários públicos através de meros 
instrumentos legislativos redundou em fracasso. 
152 Um estudo da autoria de Pessoa de Amorim (1997) revela a seguinte evolução para o número de 
efectivos civil (não incluindo as Forças Armadas e de Segurança), na AP (central e local): 1968 – 
196.755; 1979 – 372.086; 1983 – 420.304; 1988 – 485.368; 1991 – 509.732; 1996 – 534.704. Incluindo 
as forças de segurança e militares, o 1º Recenseamento Geral da Função Pública, de 1996, aponta para 
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Podemos pensar que a dimensão da função pública reflecte o próprio modo como a 

Administração Pública tem sido encarada, ao longo da história. Para Mozzicafreddo, 

as características da nossa Administração Pública resultam de processos históricos e 

sociais que criaram uma Administração que (2001: 16) “funcionou, e ainda funciona, 

como almofada de desemprego, como base social de sustentação do regime anterior e 

das clientelas partidárias do nosso regime democrático, bem como compensação 

social das baixas remunerações (...)”, ou seja, talvez tenhamos uma cultura política e 

administrativa que favorece o crescimento da Função Pública. 

 

Convém notar que não existem explicações validadas cientificamente para este 

crescimento, existem sim hipóteses abertas a maior investigação. 

 

A este propósito, Sá (2000: 58-59) escreve:  

 

“É precipitado, e pode ser resultado de meros preconceitos ideológicos, 

responder que o crescimento da dimensão da Função Pública resulta 

necessariamente de um maior nível de atendimento de necessidades sociais, que 

pode não se verificar. Pelo contrário, pode ser também um preconceito afirmar 

que se trata de mero desperdício e fruto de clientelismo e nepotismo; ou que 

uma certa redução de efectivos é fruto de uma melhor gestão e menor 

desperdício ou, pelo contrário, resultado da desresponsabilização do Estado em 

relação a direitos económicos, sociais e culturais. De resto, a redução ou não 

aumento de efectivos pode em certos casos resultar não da menor 

responsabilização pública, mas sim de uma maior participação de ‘pessoas 

colectivas privadas de utilidade pública’, que asseguram o serviço público nos 

termos acordados com a administração e com o apoio desta; ou da 

transformação de serviços públicos em empresas públicas, sem que aqueles que 

estão ao serviço destas sejam contabilizados entre os funcionários públicos.” 

 

 

                                                                                                                                      
638.674 trabalhadores; o 2º Recenseamento (1999) indica 708.159 indivíduos e 716.418 empregos e 
dados divulgados pelo Governo, datados de Dezembro de 2005, revelam um novo aumento: 737.774 
indivíduos e 745.578 empregos. Note-se que a fiabilidade dos números apresentados não está 
garantida, dadas as dificuldades em controlar a informação estatística. 



 

 129 

Embora as Tabelas 5.19. e 5.20. deixem transparecer a ideia de que apenas quatro 

Governos manifestaram, nos Programas de Governo, o desejo de constranger o 

crescimento da Administração Pública ou de diminuir a sua dimensão, na realidade o 

número é maior, como se poderá comprovar na Tabela 6.21. A diferença justifica-se 

pelo facto de nas tabelas anteriores estarmos apenas a considerar na análise do 

conteúdo o texto referente às políticas de reforma administrativa e, na Tabela 6.21, 

abrangermos também o texto onde se expõe a política orçamental, como é assinalado 

na nota adjacente à tabela. 

 

Tabela 6.21 - Governos que Expressaram a Necessidade de Controlar o Aumento do Número de 
Funcionários Públicos 

Governo Texto Referente ao Controlo do Crescimento da FP 

II “ (...) racionalização dos contingentes de pessoal” 

III* 
“Evitar o mais possível a admissão de novos servidores do Estado, recorrendo, 
sistematicamente, à transferência de funcionários do Quadro Geral de Adidos ou a excedentes de 
pessoal subaproveitado porventura existente em quaisquer serviços públicos; b) Controlar 
estreitamente a publicação de diplomas que envolvam aumento de encargos com o pessoal (...)” 

IV* “(...) aplicação de dispositivos tendentes a condicionar a admissão de novos funcionários 
públicos e a controlar, em geral, os encargos com o pessoal do Estado” 

VI* “(...) reforçar-se-á o controlo sobre a admissão de novos funcionários públicos” 

VII* “enorme aumento dos efectivos da função pública (...) Para pôr cobro a tal estado de coisas 
(...)” 

VIII “Conter o aumento de efectivos da função pública, proceder à racionalização dos existentes” 

IX 

“Conter os efectivos de funcionários, através de medidas que poderão ir até à proibição 
temporária de novas admissões, no quadro de uma política de racionalização do emprego 
público.” 

 
“Regulamentar o sistema de descongestionamento da função pública, previsto no Decreto-Lei 
no 188/82, de 10 dia Maio, designadamente encarando a possibilidade de concessão de licenças 
sem vencimento e da atribuição de pensões bonificadas”  

XI* “(...) prossecução de uma política de pessoal na função pública que incluirá a redução global 
dos seus efectivos, sem prejuízo dos reforços em determinadas categorias e em certos serviços” 

XV* 
“(...) a alteração da política de admissão de funcionários públicos em relação à prática corrente 
dos últimos anos.  A contratação de novos funcionários públicos só será equacionada depois de 
se esgotarem as hipóteses de reafectação e requalificação dos recursos humanos já existentes e 
na proporção das aposentações que ocorrerem” 

XVI “(...) evitar excessivas departamentalizações que acabam por ser uma fonte de pressão para o 
crescimento de efectivos” 

 
* Nota: A referência à necessidade de controlar o crescimento do número de funcionários públicos, por 
parte dos Governos assinalados, encontra-se no texto do seu Programa onde se expõe a política 
orçamental e não na componente especificamente direccionada para a “reforma” ou “modernização 
administrativa”. 
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6.1.2.2.1.2 Planeamento de Recursos Humanos 
 

O planeamento de recursos humanos na Administração Pública, a sua inexistência ou 

ineficácia ou reorganização, constituíram uma matéria central aos Programas dos 

diferentes Governos. 

 

O planeamento de Recursos Humanos, entendido como um processo de avaliação da 

quantidade e qualidade dos membros de uma organização e sua relação com a missão, 

políticas, funções, processos de trabalho e procedimentos da organização, é, pela sua 

natureza, transversal aos diferentes subsistemas da gestão de recursos humanos, pelo 

que a sua limitação na análise do conteúdo dos Programas de Governo assentou nas 

questões ligadas às carreiras, inventário e registo de pessoal, quadros de pessoal, 

vínculos e qualificações. Optámos por não colocar nesta categoria as matérias 

referentes ao Quadro Geral de Adidos (a integração dos funcionários públicos 

oriundos das antigas províncias ultramarinas, após o processo de descolonização), 

dada a sua circunstancialidade no tempo e no espaço. 

 

 

Tabela 6.22 - Medidas de Gestão de Recursos Humanos Relacionadas com o Planeamento de 
Recursos Humanos 

Governo Texto Referente ao Planeamento de RH 

II 

“Criação de um registo central de pessoal, tendo em vista a recolha de elementos estatísticos sobre 
a função pública e a definição de indicadores de gestão que permitam a adopção de medidas de 
política de pessoal e de emprego da função pública e o desenvolvimento de uma gestão, ao nível 
departamental e interdepartamental, de sentido eminentemente previsional” 

III “Lançamento e tratamento de um inquérito-inventário aos recursos humanos da administração 
e sua articulação com a gradativa institucionalização de um registo central de pessoal” 

IV 

“Criação do Registo Central de Pessoal, com base no aproveitamento dos resultados do inquérito-
inventário aos recursos humanos da Administração” 

 
“Elaboração de uma lei de bases da Função Pública, tendo em vista, nomeadamente, a 
implantação de um modelo racional e harmónico de gestão de recursos humanos, na 
perspectiva de um sistema de carreiras” 

V “(...) proceder a uma mais correcta previsão e distribuição dos efectivos pelos serviços” 
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Governo Texto Referente ao Planeamento de RH 

VIII 

“Conter o aumento de efectivos da função pública, proceder a racionalização dos existentes” 

 
“Eliminar a diferenciação de quadros e regimes em relação a postos de trabalho” 

 
“Promover, de imediato, a absorção dos excedentes de pessoal existentes pelos serviços 
carenciados e a sua subsequente integração” 

IX 

“Criar, com os meios já disponíveis, um sistema de recolha e tratamento de dados sobre a função 
pública” 

 
“Elevar progressivamente o nível de qualificação requerido para futuro ingresso nas diversas 
categorias da função pública” 

 
“(...) reestruturação gradual dos quadros” 

XII 
“Serão também adoptadas medidas para reforçar as capacidades gestionárias da Administração 
visando-se a formação de uma geração de gestores e funcionários capazes de pôr em prática as 
importantes reformas estruturais empreendidas na última legislatura” 

XIII “Flexibilização dos mecanismos de fixação dos quadros de pessoal dos serviços” 

XIV “Definição de planos globais e sectoriais de emprego, numa óptica de gestão previsional” 

XVII “Actualizar o recenseamento de pessoal, com registo de qualificações e competências” 

 

 

Repare-se na frequência com que se menciona a importância do registo dos 

indivíduos que trabalham na Administração Pública. O diagnóstico da situação 

existente, peça fundamental do planeamento, revelou-se e revela-se uma operação 

difícil. Como saber quais as políticas públicas de gestão da função pública a definir se 

não se sabe com precisão quem trabalha na Administração Pública e em que 

condições153? Aqui está um exemplo das dificuldades a enfrentar por quem quiser 

formular um planeamento “racional” da função pública: a incerteza marca a sua 

presença nos elementos mais básicos. 

 

Cabe ainda salientar que alguns Governos mencionaram expressamente a necessidade 

de elaborar políticas de emprego público ou políticas para a função pública, que não 

deixam de ser instrumentos orientadores do planeamento de Recursos Humanos e/ou 

o produto desse mesmo planeamento. Este assunto colocou-se, sobretudo, com os 

                                                
153 O relatório da Comissão de Revisão do Sistema de Carreiras e Remunerações espelha este problema 
(2006: 16): “(...) apesar de o controle dos efectivos ter constituído uma preocupação comum a diversos 
Governos, a informação estatística disponível [sobre os recursos humanos na Administração Pública 
Portuguesa] continua até hoje a sofrer de importantes lacunas. Uma realidade tão elementar como o 
próprio número total desses efectivos carece de dados fidedignos.” 
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primeiros Governos, durante a segunda metade da década de 70. Mais recentemente, 

só o XIV Governo voltou ao tema. 

 

 

6.1.2.2.1.3 Recrutamento e Selecção 
 

O recrutamento e selecção é um subsistema da gestão de recursos humanos que visa 

assegurar que a organização possa contar atempadamente com os recursos humanos 

de que carece para funcionar (Bilhim, 2006a: 229-230, 232), procurando adequar as 

características dos indivíduos às exigências das funções a desempenhar. Este 

subsistema é tido como um dos domínios que justificam uma distinção entre a gestão 

de recursos humanos na Administração Pública e a gestão de recursos humanos nas 

organizações privadas, atendendo aos constrangimentos que lhe são impostos, 

nomeadamente o princípio do mérito e a neutralidade na admissão (Rocha, 2005: 

119). 

 

 

Tabela 6.23 - Medidas de Gestão de Recursos Humanos Relacionadas com o Recrutamento e 
Selecção 

Governo Texto Referente ao Recrutamento e Selecção 

II “Racionalização e melhoria dos processos de recrutamento e selecção de pessoal da 
Administração e sua centralização, mormente no tocante a categorias comuns à Administração” 

III 

“Centralização do recrutamento de categorias de pessoal comuns à Administração, sempre que 
a mesma se justifique por motivos de racionalização e melhoria dos processos de actuação e de 
economia dos meios materiais e humanos” 

 
“Lançamento de acções-piloto relativas introdução de novos processos e técnicas de 
recrutamento e selecção de pessoal” 

 
“Recrutamento, selecção [de pessoal técnico, a integrar nas estruturas do sistema integrado de 
recursos humanos, a criar]” 

IV 
“Introdução de novos processos de recrutamento e selecção de pessoal” 

 
“(...) adopção de um sistema preferencial de recrutamento interno” 

V “Divulgar e aplicar novos métodos de recrutamento e selecção de pessoal da Função Pública” 

VII “Tornar mais eficazes os mecanismos de base de captação (...) de recursos humanos” 

VIII 
“Elaborar normas mínimas de recrutamento e selecção de pessoal para cada categoria-tipo e 
promover, em colaboração com os serviços interessados, acções-piloto de recrutamento e 
selecção segundo essas normas” 
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Governo Texto Referente ao Recrutamento e Selecção 

IX 

“Elevar progressivamente o nível de qualificação requerido para futuro ingresso nas diversas 
categorias da função pública” 

 
“Melhorar gradualmente os processos de recrutamento e selecção de pessoal da 
Administração” 

XI 

“atrair à Administração Pública novos quadros e técnicos” 

 
“serão criadas condições e mecanismos específicos para estimular o ingresso de jovens de 
elevado mérito e capacidade na função pública” 

XIII “Reformulação da legislação que orienta (...) os concursos para provimento de lugares” 

XIV 

“Aligeiramento do sistema de admissões de pessoal estranho à Função Pública, devolvendo as 
responsabilidades aos gestores, por recurso a critérios de ordem orçamental e de recursos 
humanos” 

 
“Constituição de uma Bolsa de Emprego que estabeleça o interface entre as necessidades de 
pessoal dos serviços públicos e as ofertas de pessoal já vinculado à Administração” 

 
“apelo a uma maior selectividade no ingresso e acesso [às carreiras]” 

 
“criação supletiva de um departamento central com responsabilidades no domínio do 
recrutamento e selecção de pessoal, particularmente das carreiras comuns e, bem assim, nas 
áreas de emprego público e gestão e desenvolvimento de recursos humanos” 

XVII 

“Criar a regra global de entrada de um elemento recrutado do exterior por cada duas saídas para 
aposentação ou outra forma de desvinculação” 

 
“Criar um concurso anual, a nível nacional, para selecção de recém-licenciados candidatos à 
Administração Pública, para os quais será preparado, com os serviços de emprego, um programa 
de estágios, até à sua progressiva colocação” 

 

 

Os 11 Governos que mencionaram medidas relativas ao recrutamento e selecção 

evidenciaram a necessidade de criar e clarificar as regras que o estruturam (até ao 

Programa do IX Governo) e de atrair pessoal jovem e qualificado (a partir do XI), 

deixando transparecer algumas dúvidas quanto à eficácia dos mecanismos instituídos, 

nomeadamente no seu contributo para a racionalização da função pública, encarada 

como a adequação do perfil de um indivíduo às características da função a 

desempenhar. 
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6.1.2.2.2 Motivação da Função Pública 
 

A motivação, entendida como a disposição para agir visando a prossecução de um 

dado fim, comporta no seu seio diferentes medidas. 

 

Só cinco Governos mencionam expressamente o tema (vide Tabela 6.24.) e uma 

análise extremamente rigorosa do texto talvez levasse a questionar a inclusão, neste 

grupo, do XI e XIII Governos. 

 

Como dificilmente se poderá conceber uma gestão de recursos humanos eficaz sem se 

pensar que as suas diferentes acções deverão ter como preocupação central  estimular 

os membros da organização para a adopção de uma postura conforme aos objectivos 

definidos para a dita organização, optámos por incluir neste item não só as referências 

directas à motivação, mas também todas as áreas que poderão induzir mudanças no 

comportamento de quem trabalha na Administração Pública, criando, desejavelmente, 

condições para um maior empenhamento, ou, se preferirmos, uma crescente 

disposição para a acção, visando a prossecução de um dado fim. Consequentemente 

considerámos elementos como a compensação, a equidade, a dignificação da função 

pública, a ética, a formação profissional, as condições de trabalho, a definição dos 

direitos individuais e colectivos, a responsabilização, a autonomia de decisão e a 

avaliação de desempenho. 

 

 

Tabela 6.24 - A Motivação enquanto Medida de Gestão de Recursos Humanos 

Governo Referências Directas à Motivação enquanto Medida 

I 

“Incentivo à (...) motivação e empenhamento permanentes no trabalho [dos trabalhadores da 
Função Pública]” 

 
“Uma política de incentivo da competência e de motivação do exercício da chefia” 

VII “Suscitar a articulação de iniciativas de motivação para o trabalho e incentivos à produtividade” 

VIII “Humanizar a função pública (...) e  incentivar a motivação para o trabalho e aumento de 
produtividade” 
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Governo Referências Directas à Motivação enquanto Medida 

XI 
“[procurar-se-á acabar com a situação caótica dos regimes remuneratórios da função pública] 
Pretende-se, deste modo, mobilizar os agentes para participarem empenhadamente na tarefa da 
reforma do Estado” 

XII 
“Institucionalizar-se-ão e divulgar-se-ão incentivos que tenham por finalidade distinguir os 
resultados alcançados, em especial no domínio da melhoria da qualidade dos serviços públicos, 
bem como talentos, competências e espírito de missão dos funcionários, equipas ou serviços.” 

 

 

6.1.2.2.2.1 Dignificação da Função Pública 
 

A dignificação da Função Pública é uma expressão utilizada frequentemente nos 

Programas de Governo, sem que se precise o seu significado. Assume-se que implica, 

em geral, o enobrecimento dos funcionários públicos, ou seja, a criação de condições 

conducentes à melhoria do seu status. 

 

“Dignificar a Função Pública” é uma preocupação manifestada por 11 dos 17 

Governos Constitucionais. 

 

Nas tabelas seguintes, podemos verificar quais os Governos que estabeleceram como 

objectivo “Dignificar a Função Pública” ou que inseriram este tema como uma 

medida de Gestão de Recursos Humanos nos seus Programas. 

 

 

Tabela 6.25 - Menção da Dignificação da Função Pública nos Programas de Governo 

Dignificação da FP Governos Total 
I II III IV VIII IX XI XII XIII XIV XVI 

Objectivo  √  √ √ √ √ √ √ √ √ 9 
Medidas √  √  √  √ √    5 
Total 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 14 
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Tabela 6.26 - Dignificação da Função Pública enquanto Objectivo da Política de Reforma 
Administrativa 

Governo Texto 

II “(...) dignificação da função pública” 

IV “A Administração Pública tradicional e profundamente burocratizada (...) deve evoluir para uma 
Administração nova que suporte mais efectivamente (...) a dignificação da função pública” 

VIII “Desta maneira, a Reforma da Administração Pública constituirá caminho indispensável para 
mudar Portugal, sem soluções adiadas, dignificando e fortalecendo a função pública e o regime 
político democrático” 

IX “Revisão e correcção, sempre que possível, dentro dos limites das disponibilidades orçamentais, 
das distorções que afectam a situação económica, social e profissional dos trabalhadores da 
Administração Pública” 

 
“(...) valorização e dignificação dos trabalhadores de função pública” 

XI “Dignificar os funcionários, tornando a administração pública atractiva e motivadora para 
expansão das suas potencialidades e aspirações” 

XII “(...) importa qualificar, mobilizar e dignificar os funcionários” 

XIII “Qualificar, dignificar, motivar e profissionalizar os recursos humanos da Administração, 
através duma política coerente e adequada de carreiras, remunerações e formação profissional” 

XIV “Modernizar a gestão dos recursos humanos, aumentando as competências e melhorando as 
condições gerais de prestação do serviço” 

XVI “(...) dignificar a missão da Administração Pública e o exercício da função pública pelos seus 
agentes” 

 

 

Tabela 6.27 - A Dignificação da Função Pública enquanto Medida de Gestão de Recursos 
Humanos 

Governo Texto Referente às Medidas de Dignificação da Função Pública 

I “(...) Importa promover (...) a dignificação dos trabalhadores da função pública” 

III “Revisão das condições económico-sociais do pessoal da função pública, incluindo os 
aposentados” 

VIII “(...) garantir os direitos e o nível económico e social dos funcionários” 

XI 

“A acção do Governo dirigir-se-á, também, para a construção de uma verdadeira política que 
dignifique e estimule os agentes do Estado.” 

 
“Entende o Governo que o reforço e a modernização da Administração passam também pela 
dignificação e reconhecimento da função dirigente.” 

XII “(...) desenvolver uma política orientada para a qualificação, mobilização e dignificação dos 
funcionários” 
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A dignificação surge como um termo “guarda-chuva”, sob o qual se poderão abrigar 

diferentes aspirações e decisões. Ou seja, dificilmente se poderá acreditar que o XVI 

Governo gostaria de dignificar a Função Pública prosseguindo medidas semelhantes a 

um outro Governo que também tenha inscrito o tema na sua agenda como, por 

exemplo, o IX. 

 

 

6.1.2.2.2.2 Legislação sobre Direitos Individuais e Colectivos da Função 
Pública 

 

Após o restabelecimento da democracia, em Portugal, a preocupação central dos 

Governos pareceu ser (re)construir as fundações legais do aparelho administrativo. 

Repare-se na atenção devotada à definição dos direitos e deveres individuais e 

colectivos da Função Pública por cinco dos seis primeiros Governos Constitucionais 

(com excepção do V). Os II, III e IV Governos propunham, para além da publicação 

de diplomas dedicados a áreas específicas da gestão de recursos humanos da 

Administração Pública, uma Lei de Bases da Função Pública, que nunca emergiu. 

 

Como seria expectável, muito do que se regulou durante os mandatos (em geral, 

breves) destes Governos foi objecto de alterações ao longo do tempo. No entanto, a 

preocupação que devotaram à redefinição do quadro legal global em que assentava a 

Função Pública não pode deixar de ser ressaltada. 

 

 

Tabela 6.28 - Preocupação com os Direitos e Deveres da Função Pública 

Governo Direitos e Deveres Individuais e Colectivos da Função Pública 

I 

“A regulamentação dos direitos, deveres e garantias dos trabalhadores, nomeadamente em 
matéria de actividade sindical, greve, duração do trabalho, estatuto disciplinar, acumulações, 
definição de carreiras, etc.” 

 
“O Estatuto da Função Pública, a submeter à Assembleia da República, consignando os direitos, 
deveres e garantias fundamentais dos trabalhadores do sector (...)” 

II 

“Apresentação à Assembleia da República de uma proposta de lei de bases da função pública, 
após audiência prévia das organizações sindicais interessadas 

 
“Definição e regulamentação da representação do pessoal que serve a função pública para efeitos 
de defesa dos seus direitos e interesses legítimos e garantias para o livre exercício da acção 
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Governo Direitos e Deveres Individuais e Colectivos da Função Pública 

sindical” 

III 

“Elaboração de um Lei de Bases (...) da Função Pública” 

 
“Lei sobre direitos sindicais da Função Pública” 

 
“(...) proceder-se-á à elaboração de legislação relativa a: Estatuto Disciplinar, condições gerais de 
trabalho; aposentação; sobrevivência (...)” 

IV 

“Elaboração de uma lei de bases da Função Pública, tendo em vista, nomeadamente, a 
implantação de um modelo racional e harmónico de gestão de recursos humanos, na perspectiva 
de um sistema de carreiras” 

 
“Revisão e actualização dos instrumentos legais vigentes na Função Pública, abrangendo, 
designadamente, as condições gerais da prestação de trabalho, o estatuto disciplinar, o estatuto da 
aposentação e regime de sobrevivência” 

VI “(...) melhorar (...) os direitos individuais e colectivos [dos trabalhadores da Função Pública].” 

 

 

6.1.2.2.2.3 Condições de Trabalho 
 

Como já referimos anteriormente, quase todos os Governos até ao VIII focaram a 

questão da definição e melhoria das condições de trabalho. Mais recentemente, só o 

XVII devotou atenção ao assunto, advogando a sua flexibilização: “(...) Favorecer a 

mobilidade dos funcionários e a flexibilização das condições de trabalho, 

nomeadamente através do regime de tempo parcial, da partilha de postos de trabalho e 

do teletrabalho.” 

 

 

6.1.2.2.2.4 Formação Profissional 
 

Dos Governos que propuseram medidas de gestão de recursos humanos para a 

Administração Pública nos seus Programas (todos, com excepção do X), não houve 

um que não tenha abordado a questão da formação profissional, como se poderá 

verificar na Tabela 6.29. 

 

A formação profissional, entendida como as intervenções escolares ou extra-escolares 

que visam o aperfeiçoamento dos activos de todos os níveis de qualificação 

profissional e responsabilidade (Cardim, 2005: 22), parece surgir como um elemento 
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obrigatório, uma espécie de prova de que os Governos acreditam que a chave da 

mudança reside nas pessoas, sendo apenas necessário transmitir-lhes conhecimentos e 

desenvolver competências para que muitos dos problemas do aparelho administrativo 

desapareçam. 

 

Tabela 6.29 - Medidas de Gestão de Recursos Humanos Relacionadas com a Formação 
Profissional 

Governo Texto Relativo à Formação Profissional 

I “Incremento da formação profissional e actualização [dos trabalhadores da Administração 
Pública] através de visitas, estágios e frequência de uma escola de administração pública” 

II 

“Incremento da formação e aperfeiçoamento profissional dos funcionários. Neste domínio o 
Governo vai desenvolver esforços, quer através da criação de uma escola nacional de 
administração em conjugação com a Universidade, tendo em vista a preparação de quadros 
dirigentes e técnicos superiores, quer através da institucionalização de um sistema integrado de 
formação profissional vinculado à formação prévia, à formação-promoção e à formação-
reconversão de pessoal, dos quadros técnico-secundário, administrativo e auxiliar e bem assim à 
formação de especialistas em áreas em que o sistema de ensino oficial se revele carenciado” 

III 

“Criação de uma instituição destinada à formação especializada de funcionários superiores da 
Administração” 

 
“Lançamento de (...) acções de formação profissional” 

 
“(...) formação de pessoal técnico [que fará parte das estruturas do sistema integrado de recursos 
humanos e organização, a criar]” 

IV “desenvolvimento das acções de formação e aperfeiçoamento profissional” 

V 

“Dinamizar programas de preparação e aperfeiçoamento profissional” 

 
“(...) as actividades de formação e aperfeiçoamento do pessoal deverão ser impulsionadas e, para 
tal, deverão prosseguir-se os esforços para a instalação do Instituto Nacional de Administração” 

VI “ampliar e racionalizar o sistema de formação e aperfeiçoamento profissional do funcionalismo” 

VII “Intensificar a formação (...)” 

VIII “Intensificar a formação de quadros (...)” 

IX 

“Melhorar o aproveitamento das capacidades do conjunto dos funcionários e de cada um através 
de um adequado plano de formação” 

 
“promover, nomeadamente pelo recurso à formação e à concepção de estímulos ao estudo e à 
reciclagem, a melhoria da qualificação profissional e do nível de conhecimentos do pessoal” 

XI “Criar-se-ão mecanismos de valorização dos funcionários, pela formação, adequada ao sistema de 
carreiras” 
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Governo Texto Relativo à Formação Profissional 

XII 

“Desenvolver-se-á, assim, um Programa de Formação que abranja toda a Administração Pública 
Central e Local e todos os grupos profissionais, numa concepção de interesse nacional não 
subordinada a meros interesses de classes ou de grupos, promovendo uma efectiva igualdade de 
oportunidades, visando o interesse colectivo e apetrechando a administração pública para as 
exigentes solicitações nacionais e internacionais que lhe são feitas” 

 
“Entende também o Governo que a formação profissional é um instrumento essencial para o 
processo de modernização administrativa, devendo desenvolver-se num quadro integrado de 
gestão e racionalização das estruturas e meios formativos existentes, visando promover a eficácia 
e eficiência dos serviços públicos e a qualificação dos seus recursos humanos” 

XIII “Dinamização do sistema de formação profissional da função pública” 

XIV 

“Descentralização da formação (...)” 

 
“Desenvolvimento de projectos maciços e intensivos de formação em áreas-chave, 
designadamente das tecnologias da informação, do atendimento do público e da reconversão dos 
profissionais da carreira administrativa” 

 
“Elaboração e aplicação de um plano que vise multiplicar os meios de formação (...)” 

 
“Estabelecimento de contratos/programas entre o Estado e instituições universitárias visando a 
reciclagem de quadros da Função Pública em áreas especificas das respectivas habilitações de 
base” 

 
“Planificação e desenvolvimento sistemático de actividades de formação na área da gestão 
pública” 

XV “(...) o estabelecimento de planos de formação adequados” 

XVI 

“valorização dos recursos humanos através (...) de oportunidades de aperfeiçoamento 
profissional” 

 
“(...) prioridade dada por este Governo à formação e qualificação dos Funcionários e Dirigentes” 

XVII “Promover a qualificação dos recursos humanos mediante formação, suportada por recursos 
comunitários e nacionais, e incentivar a obtenção de qualificações académicas” 

 

 

6.1.2.2.2.5 Equidade e Compensação 
 

Alguns Governos colocaram a questão da equidade na Função Pública na sua agenda, 

centrando esta questão no sistema de compensação, como se poderá comprovar na 

Tabela 6.30. 

 

A equidade poderá resultar de uma comparação com elementos exteriores ao sistema 

público administrativo, que foi tida, nos primeiros anos da III República, como 

desvantajosa para os funcionários, o que poderia justificar melhorias no sistema de 

compensação. Nos últimos anos, houve uma mudança de foco: as anomalias a corrigir 
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encontram-se no seio da própria máquina administrativa, não se aludindo ao que 

estará implícito na correcção das “disparidades” ou “anomalias” detectadas 

(resultarão num aumento dos rendimentos dos funcionários públicos?). 
 

 

Tabela 6.30 - Medidas de Gestão de Recursos Humanos Relacionadas com a Equidade 

Governo Texto Referente à Equidade 

I “A correcção progressiva das distorções em matéria de vencimentos e de regalias sociais entre 
trabalhadores da função pública e os das empresas públicas e nacionalizadas” 

II 
“Melhoria, dentro das forças do Orçamento Geral do Estado, das condições económico-sociais 
dos funcionários, sem discrepância e tendendo para a paridade entre as remunerações públicas e 
privadas de cargos análogos” 

VII “Aperfeiçoar os esquemas de regalias numa perspectiva de qualidade de vida e de justiça social” 

VIII “Eliminar a diferenciação de quadros e regimes em relação a postos de trabalho” 

XI 
“(...) procurar-se-á acabar com a situação caótica dos regimes remuneratórios da função pública, 
corrigindo disparidades e reduzindo o número desses regimes e rectificando os desníveis salariais 
injustos actualmente existentes” 

XIII “Correcção progressiva das anomalias no actual sistema retributivo, no sentido de aperfeiçoar a 
sua equidade e a coerência” 

 

 

Tabela 6.31 - Medidas de Gestão de Recursos Humanos Relacionadas com o Sistema de 
Compensação 

Governo Texto Referente à Compensação 

I 

“A correcção progressiva das distorções em matéria de vencimentos e de regalias sociais entre 
trabalhadores da função pública e os das empresas públicas e nacionalizadas” 

 
“(...) importa promover a (...) justa remuneração” 

 
“Elaboração (...) de diplomas (...) [referentes à] actualização de vencimentos” 

II 

“Melhoria, dentro das forças do Orçamento Geral do Estado, das condições económico-sociais 
dos funcionários, sem discrepância e tendendo para a paridade entre as remunerações públicas e 
privadas de cargos análogos” 

 
“Tomada de medidas imediatas para, dentro das disponibilidades financeiras, dar cumprimento 
ao compromisso assumido pelo anterior Governo com o funcionalismo público no sentido da 
melhoria das suas retribuições” 

 
“(...) definição de uma política salarial” 

III “Tendo em vista a resolução de situações mais urgentes, proceder-se-á à elaboração de 
legislação relativa a (...) regulamentação de vencimentos” 

VI “melhorar - dentro das disponibilidades orçamentais e sem prejuízo do combate à inflação - a 
situação económica e social dos trabalhadores da função pública” 
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Governo Texto Referente à Compensação 

VII 

“Adequar progressivamente o sistema remunerativo” 

 
“Aperfeiçoar os esquemas de regalias numa perspectiva de qualidade de vida e de justiça 
social” 

XI 

“procurar-se-á acabar com a situação caótica dos regimes remuneratórios da função pública, 
corrigindo disparidades e reduzindo o número desses regimes e rectificando os desníveis 
salariais injustos actualmente existentes” 

 
“(...) revisão do sistema remuneratório, elevando-o a um nível compatível com a exigência da 
função” 

XIII “Correcção progressiva das anomalias no actual sistema retributivo, no sentido de aperfeiçoar a 
sua equidade e a coerência” 

XIV 

“Aperfeiçoamento do Novo Sistema Retributivo” 

 
“Estudos sobre incentivos e estímulos premiais para os funcionários” 

 
“Levantamento e estudo dos diversos suplementos existentes na Função Pública e aprovação de 
linhas orientadoras da respectiva racionalização” 

XVII “Restabelecer os prémios de honra e pecuniários ao mérito e à excelência no desempenho de 
funções públicas” 

 

 

Com o XIV e XVII Governos alude-se à introdução de incentivos (prémios) para os 

funcionários com um desempenho excelso. 

 

 

 

6.1.2.2.2.6 Avaliação de Desempenho 
 

A avaliação de desempenho, isto é, a sistemática apreciação do comportamento do 

indivíduo na função desempenhada, suportada na análise tendencialmente objectiva 

do seu comportamento no trabalho (Rocha, 2005: 189), só mereceu menção expressa 

nos Programas de Governo citados na Tabela 6.32. A ideia veiculada é a de que a 

avaliação permitirá destrinçar comportamentos, estimulando a criação de um clima 

organizacional propício a um maior empenhamento, produtividade e excelência. 
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Tabela 6.32 - Medidas de Gestão de Recursos Humanos Relacionadas com a Avaliação de 
Desempenho 

Governo Texto Relativo à Avaliação de Desempenho 

XII* “Institucionalizar-se-ão e divulgar-se-ão incentivos que tenham por finalidade distinguir (...) 
talentos, competências e espírito de missão dos funcionários, equipas ou serviços” 

XIII “Reformulação da legislação que orienta (...) o sistema de avaliação do mérito” 

XV 
“(...) serão orientações fundamentais da reforma a empreender (...) a prática da gestão por 
objectivos (...), criando (...)  novos esquemas de avaliação do desempenho de cada funcionário 
público (...)” 

XVI “(...) a promoção de uma cultura de Administração Pública (...) apostando no mérito, no 
incentivo ao desempenho individual e colectivo (...)” 

XVII “Rever, aperfeiçoar e alargar, a legislação relativa à avaliação de desempenho a toda a 
Administração Pública” 

 
* Nota: embora o texto retirado do Programa do XII Governo Constitucional não reporte directamente 
a um sistema de avaliação de desempenho, pressupõe-o. 
 

 

 

6.1.2.2.2.7 Autonomia de Decisão e Responsabilização 
 

A apologia de uma maior autonomia, com o reforço das competências e da liberdade 

para decidir em função de objectivos e recursos acordados, é uma das características 

do NPM, estando normalmente acompanhada do elogio à introdução de técnicas de 

gestão aprimoradas e “modernas” (Mozzicafreddo, 2001: 5-6), como a já mencionada 

gestão por objectivos, indutoras de uma potencial maior responsabilização. Este é um 

tema aflorado pelos cinco Governos referidos na Tabela 6.33. 

 

 

Tabela 6.33 - Medidas de Gestão de Recursos Humanos Relacionadas com a Autonomia de 
Decisão 

Governo Texto Relativo à Autonomia de Decisão 

XI “Deste modo será aprovada uma lei-quadro dos dirigentes que altere as suas competências, lhes 
confira maior autonomia de gestão (...)” 

XIII 
“Flexibilização dos mecanismos de gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais dos 
serviços, com aumento de responsabilidade e poder de decisão dos Altos Dirigentes da 
Administração Pública” 

XIV “Redefinindo competências dos dirigentes dos serviços, por forma a flexibilizar procedimentos de 
decisão, particularmente no tocante à gestão orçamental e à gestão de recursos humanos” 
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Governo Texto Relativo à Autonomia de Decisão 

XVI 
“(...) a necessidade de alterar o processo decisório e de responsabilização dos dirigentes da 
Administração Pública para o que se impõe passar de uma Administração de procedimentos e de 
despesa para uma Administração de responsabilidade, de iniciativa e de resultados” 

XVII 
“Generalizar a implementação da gestão por objectivos (GPO), capacitando a decisão financeira 
dos decisores públicos, através de contratos por objectivos e metas, a cumprir durante a sua 
comissão de serviço” 

 

 

Embora a questão da responsabilização154, enquanto uma preocupação da gestão de 

recursos humanos, tenha sido abordada pelo I e VII Governos (vide Tabela 6.34.), a 

sua pertinência, para nós, nasce da sua conjugação com a gestão por objectivos, com a 

avaliação de resultados e com o incremento da autonomia de decisão dos dirigentes da 

Administração Pública, porque a interligação destes elementos indicia uma mudança 

no discurso e poderá denunciar uma proximidade à perspectiva gestionária da 

Administração Pública, preconizada no New Public Management. 

 

 

Tabela 6.34 - Medidas de Gestão de Recursos Humanos Relacionadas com a Responsabilização 

Governo Texto Relativo à Responsabilização 

I “Importa promover (...) responsabilização quanto às tarefas” 

VII “Incentivar a personalização e conteúdo da responsabilidade, em função de objectivos a atingir” 

XI “(...) será aprovada uma lei-quadro dos dirigentes que altere as suas competências, que lhes 
confira maior autonomia de gestão e responsabilização nos resultados obtidos” 

XV “(...) serão orientações fundamentais da reforma a empreender (...) a prática da gestão por 
objectivos (...), criando (...) responsabilização e reconhecimento (cultura do mérito) (...)” 

XVI 

“(...) a promoção de uma cultura de Administração Pública (...) apostando (...) na responsabilidade 
e na responsabilização (...)” 

 
“(...) necessidade de alterar o processo decisório e de responsabilização dos dirigentes da 
Administração Pública (...)” 

 

                                                
154 A responsabilização decorre também reforço dos mecanismos de controlo da actividade 
administrativa, matéria abordada em 14 Programas de Governo, no que se refere à componente  
política de reforma administrativa. 
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6.1.2.2.2.8 Ética 
 

A ética do serviço público inclui um conjunto de valores que deverão guiar a actuação 

de quem trabalha na Administração Pública, como sejam a imparcialidade, a 

legalidade, a neutralidade, a integridade, a transparência, a responsabilidade, o bem 

comum e a justiça (Rocha, 2005: 242-243). A par deste termo, surge a expressão 

“deontologia”. A deontologia está ligada à conduta, a regras e manifestações 

comportamentais em consonância com os valores tidos como essenciais, ou, nas 

palavras de Rocha (2005: 234), na conversão dos valores éticos “em princípios de 

actuação”.  

 

Lembremos Mozzicafreddo, para aferirmos a relevância do tema em matéria de 

modernização administrativa, quando o autor escreve que (2003: 1-2) “a ética é hoje 

um valor em relativo declínio, mas sem confiança nos comportamentos e nos 

processos, não haverá adesão a uma reforma modernizadora.” 

 

Tabela 6.35 - Menção da Ética nos Programas de Governo 

Ética Governos Total 
II IV VI VIII IX XII XIII XIV XVI 

Como objectivo √ √  √ √  √ √  6 
Como acção de RH      √  √ √ 3 
Controlo da corrupção √  √  √     3 
Total 2 1 1 1 2 1 1 2 1 12 

 

 

Como se poderá comprovar na tabela acima, nove Governos Constitucionais 

devotaram a sua atenção à ética na Administração Pública. O XII, XIV e XVI 

Governos referiram explicitamente o desenvolvimento de uma ética e deontologia do 

serviço público. Os restantes Governos na tabela supra indicados preferiram a 

expressão “moralidade administrativa”, centrando a sua acção em medidas de 

estímulo ao controlo e repressão da corrupção155. Neste último grupo destaca-se com 

                                                
155 Termo susceptível de assumir várias interpretações. Contudo, anotem-se alguns dos significados 
possíveis: a) no sentido jurídico (a acepção mais provável): o funcionário que, directa ou 
indirectamente, solicitar ou receber vantagens patrimoniais ou dinheiro ou a sua promessa, para 
praticar acto que implique violação dos deveres do seu cargo (a passiva); quem der ou prometer a 
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especial acuidade o IX Governo Constitucional, que manifesta “o propósito firme de 

combate a todas as formas e aflorações de corrupção, nepotismo e fraude, numa 

perspectiva de moralização da Administração Pública”, propondo, como que a 

comprovar a firmeza do propósito, seis acções de controlo da corrupção (vide Tabela 

6.36.)156.  

                                                                                                                                      
funcionário, directa ou por interposta pessoa, dinheiro ou outra vantagem patrimonial que ao 
funcionário não sejam devidos; b) para a ciência política, a corrupção equivale à degenerescência do 
poder que poderá decorrer das dificuldades de enraizamento das jovens democracias ou dos riscos de 
decomposição das democracias estabilizadas; destes últimos realce-se o excesso de espírito do 
compromisso, o indiferentismo perante a existência de uma maioria absoluta, o cesarismo, o laxismo, a 
falta de alternativas democráticas perante a existência de um partido sistema e a personalização do 
poder (Maltez, 2000: 131-132). 
156 Não deixa de ser curioso que a questão da corrupção não mereça, em geral, destaque na 
representação que os Governos fazem dos problemas da Administração Pública Portuguesa nos seus 
Programas. Marcelo Rebelo de Sousa, ao caracterizar a Administração Pública Portuguesa (1999: 38-
50) realça as vicissitudes inerentes a uma Administração Pública muito permeável à politização e 
partidarização, que se constitui como (1999: 49) “um campo de manobra privilegiado de pressões 
económicas as mais diversas” e, em consequência, “atravessada por insinuações ou acusações de 
tráfico de interesses e corrupção, e perante as quais mecanismos de auto-defesa da sociedade civil (...) 
levam, em muitas situações, a não deixar comprovar, testemunhar e exercer eficazmente um exemplar 
poder punitivo”. Luís de Sousa num artigo dedicado à corrupção e sua ligação aos partidos políticos 
escreve (2001: 159): “Given the increasingly technical nature of legislative and regulatory processes, 
parties have increasingly felt the need to recruit personnel known for their Professional expertise and 
first hand experience. The proliferation of new party technocrats, appointed to senior positions and 
ministerial cabinets under a weak regime of incompatibilities inflicted considerable damage on an 
administration facing a difficult road to modernisation by reducing its capacity to check upon 
executive rule. Moreover, the newly appointed personnel have also become important inside mediators 
between party and client interests and important fund raisers – public office being no less than la place 
ideal des affaires. Privatisation, the creation of new administrative establishments, notably 
public/private hybrids, such as foundations, institutes and agencies, and the growing regulatory 
functions of the state went hand-in-hand with the recruitment of people noted for their ‘entrepreneurial 
capacity’. In a context where conflicts of interest were largely ignored, the opportunities for personal 
and party enrichment grew apace”. Repare-se que se tomarmos como verdadeira a última afirmação do 
autor, a adopção do New Public Management, com o seu foco na “desburocratização” e na promoção 
de soluções como a administração indirecta do Estado, modelos de gestão mais flexíveis e privatização, 
se não for acompanhada por um substancial reforço dos mecanismos de controlo, accountability, 
transparência e forte punição da ilegalidade, poderá aumentar e não diminuir a instrumentalização 
partidária do aparelho administrativo, a corrupção, o clientelismo e outros fenómenos subversivos de 
um Estado de Direito. J. Oliveira Rocha (1998: 84) refere que a introdução do NPM, em Portugal, teve 
como consequência uma maior partidarização da AP, visível no aumento de nomeações políticas, 
criando um ambiente favorável à corrupção: “As an environment favorable to fraud set in, corruption 
also grew”. Adelino Maltez (1993: 64) refere que uma das medidas esquecidas na política de reforma 
administrativa é, justamente, a “despartidarização, desclientelização e desfeudalização da 
Administração Pública”. A corrupção faz parte da agenda sistémica; o que explicará a sua não 
transposição para a agenda governamental? Podemos encontrar uma possível explicação na tolerância, 
indiferença e passividade com que o tema é acolhido na sociedade e, em particular, junto das 
comunidades políticas com capacidade para influenciar o processo de formação das políticas públicas 
(veja-se, a este propósito, o artigo supra citado de L. Sousa). 



 

 147 

 

Tabela 6.36 - Referências à Ética e à Moralidade Administrativa 

Governo Objectivo Ética Controlo da Corrupção Ética nos RH 

II 

“assegurar o primado dos 
valores fundamentais 
segundo princípios de 
moralidade administrativa” 

“Criação de mecanismos para 
o controlo da moralidade 
administrativa, prevenção de 
fraudes e outras formas de 
corrupção” 

 

IV 

“o Governo propõe-se (...) 
adoptar medidas que visem a 
criação de uma administração 
de desenvolvimento, 
subordinada a princípios de 
legalidade, moralidade 
administrativa (...)” 

  

VI  

“O Governo porá um 
empenho especial no combate 
à corrupção e apresentará 
para o efeito um significativo 
conjunto de medidas numa 
proposta de lei sobre 
moralidade administrativa, a 
submeter à Assembleia da 
República” 

 

VIII 

“Em toda a Administração 
Pública o espírito e a 
concretização da reforma 
exige (...) que se instale 
definitivamente a noção de 
serviço, inspirada em 
conceitos de moralidade 
administrativa” 
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Governo Objectivo Ética Controlo da Corrupção Ética nos RH 

IX 

“Propósito firme de combate 
a todas as formas e aflorações 
de corrupção, nepotismo e 
fraude, numa perspectiva de 
moralização de 
Administração Pública” 

“Adoptar medidas de carácter 
formativo e informativo 
desincentivador da pequena 
corrupção que a prática quase 
instituiu como não passíveis 
de reprovação” 

 
“Despertar na colectividade 
reacções saudáveis de 
repúdio e combate contra a 
desonestidade funcional” 

 
“Estimular a denúncia de 
actos de corrupção 
despenalizando o co-autor 
desses actos que deles der 
notícia à autoridade 
competente para autuar essa 
notícia” 

 
“Instituir uma alta autoridade 
especialmente vocacionada 
para funcionar como caixa de 
ressonância e de canalização 
de denúncia de casos de 
corrupção e outras fraudes, ao 
nível da Administração 
Pública ou fora dela (...)” 

 
“Punir exemplarmente os 
implicados em casos de 
corrupção e outras fraudes, 
corrigindo adequadamente a 
dosimetria das penas em 
vigor” 

 
“contribuir para a criação de 
mecanismos para a 
fiscalização da moralidade 
administrativa: prevenção e 
repressão de actos de 
corrupção e outras fraudes” 

 

XII   

“Serão difundidos valores 
fundamentais da função 
pública designadamente 
sobre a ética e deontologia de 
serviço público” 

XIII 

“Gerar um modelo de 
Administração Pública 
democrático e participado, 
desburocratizado, 
despartidarizado e 
desgovernamentalizado, onde 
o combate à corrupção e ao 
abuso do poder seja uma 
constante” 
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Governo Objectivo Ética Controlo da Corrupção Ética nos RH 

XIV 

“será promovido o reforço de 
uma ética de responsabilidade 
nas relações entre: a) O 
Estado e o mercado (...); b) 
Os consumidores e o 
mercado (...); c) O Estado e 
os contribuintes (...). Esta 
ética de responsabilidade 
deve comportar um quadro 
claro de direitos e deveres 
recíprocos, com mecanismos 
de penalização para quem 
quer que se coloque à sua 
margem, seja um cidadão, 
uma empresa ou o Estado” 

 

“Elaboração do Código 
Deontológico do funcionário 
público” 

XVI   

“a promoção de uma cultura 
de Administração Pública 
fundada na ética e no 
aprofundamento dos valores 
de serviço público” 

 

 

Acabámos de passar em revista os assuntos mais visados pelos Governos nos seus 

Programas, no tocante à organização e funcionamento do aparelho administrativo e à 

gestão de recursos humanos. Será que a análise qualitativa de conteúdo nos permitiu 

detectar mudanças no discurso quanto às políticas de reforma administrativa a levar a 

cabo, pelos diferentes Governos? 

 

 

6.2 GOVERNOS E JANELAS DE OPORTUNIDADE PARA A REFORMA 
 

Segundo Keeler (1993: 434-436), a inovação em políticas públicas, nomeadamente a 

inovação que implique uma manifesta e pouco usual redirecção ou reforço de uma 

política pública prosseguida anteriormente, só é possível quando se abre uma janela 

de oportunidade, à semelhança do que foi realçado por Kingdon. Acrescenta que a 

capacidade de um governo prosseguir uma inovação substancial irá depender do 

tempo que transcorre até a janela se fechar, o que, por sua vez, é função da duração do 

mandato do governo, da gravidade da crise que desencadeia ou justifica a reforma e 

dos primeiros meses do governo em funções (se demonstrou, ou não, uma actuação 

que gerou contestação e desagrado na opinião pública). 
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As janelas de oportunidade podem abrir-se, como já foi mencionado em capítulo 

anterior, no fluxo de problemas ou no fluxo político. 

 

 

6.2.1 Janela de Oportunidade no Fluxo de Problemas 
 

Uma janela de oportunidade no fluxo de problemas poderia resultar de uma situação 

económica e social tida como crítica. 

 

A imagem veiculada pelos sucessivos Programas de Governo, até ao X, é a de um 

país em persistente crise157 económica e financeira, quando não política. A partir do 

XI Governo, com excepção do XV, o termo é esquecido no que respeita o 

enquadramento a dar às políticas públicas, em geral, e às políticas de reforma 

administrativa e de finanças públicas, em particular. 

 

As crises poderão ser definidas como situações em que existe uma insatisfação 

pública ou medo generalizados, com origem em problemas económicos, 

descontentamento social ou ameaças à segurança nacional. Descrever um problema 

como uma resposta a uma crise grave, aumenta a receptividade a uma política que 

vise resolvê-lo (Keeler, 1993: 440-441)158. 

 

Nos Programas de Governo, a representação construída traduz-se na existência de 

uma crise, que convém enfrentar, combater, vencer, com coragem e determinação. O 

espírito é nobre, o momento é urgente. Por vezes, a crise é internacional. Não depende 

da vontade ou acção dos governantes, que mais não fazem do que conceber as 
                                                
157 Rochefort e Cobb apontam o termo “crise” como um os instrumentos retóricos usados na definição 
de um problema (1994: 21): “ ‘Crisis’ is undoubtedly one of the most-used term in the political lexicon. 
It denotes a special condition of severity where corrective action is long overdue and dire 
circumstances exist. The dividing line between a mere problem and a full-blown crisis is indeed a hazy 
one, which advocates are prone to cross in their language when they see momentum for their cause 
waning.” 
158 Veiculado em conjunto com a “crise” está normalmente um sentimento de “urgência”, espicaçado 
pelo medo de que a crise tornar-se-á ainda mais grave se nada for feito e se as medidas propostas não 
forem aceites e aplicadas. A conjugação da “crise” com a “urgência” não só estimulam o governo a 
tomar medidas imediatas como intimidam a oposição política e social a não resistir ou a aquiescer, 
ainda que, por vezes, relutantemente, às propostas governamentais (Keeler, 1993: 441-442). Edelman 
faz a seguinte ressalva quanto à representação de uma política pública como uma resposta a uma crise 
(1988: 31-32): “(...) crises typically rationalize policies that are especially harmful to those who are 
already disadvantaged.” 
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melhores políticas possíveis, dentro dos condicionalismos internacionais impostos. A 

linguagem de combate é substituída pela da resignação. 

 

Embora o sentimento de crise possa exortar à acção, traz também consigo uma carga 

negativa, um sentimento de insegurança que poderá resultar num agravamento da 

situação que se pretende minorar. Por exemplo, do ponto de vista económico, existe a 

máxima de que não se investe, quando não se tem confiança. A exibição do tema 

“crise” poderá corroer a confiança dos agentes, com efeitos indesejáveis. Daí que 

alguns governos prefiram encarar as suas políticas públicas não como armas para 

expurgar uma situação grave, mas sim como instrumentos de crescimento económico, 

de competitividade159 e de criação de confiança. Este tipo de discurso foi muito 

utilizado a partir do XI Governo160, excepção feita ao XV. 

 

Keeler aponta ainda outra razão que pode servir de alerta à evocação de uma crise 

como justificação para uma política. Segundo o autor, o aparecimento de uma crise e 

a incapacidade demonstrada pelo Governo para debelá-la pode conduzir a uma 

mudança nas preferências dos eleitores e a uma vitória esmagadora de um partido na 

oposição161 (1993: 440-441). 

 

Na tabela seguinte, apresentamos excertos dos Programas de Governo em que se faz 

referência ao termo crise, como afectando, de forma generalizada, o país. Em relação 

aos Governos que citam uma situação de crise, mas apenas ao nível sectorial, 

mencionámos, entre parêntesis, o contexto em que o termo surge. 

 

 

 

Tabela 6.37 - Menção do Termo Crise nos Programas de Governo 

Governos Texto 

                                                
159 Não houve nenhum Programa de Governo, a partir do XI, que não tenha mencionado a meta de 
tornar a economia mais competitiva, assumindo o ónus da comparação com outras nações e da 
necessidade de Portugal se afirmar no ranking daí resultante. Dentro desta lógica, o Programa do XVII 
Governo é o que mais se destaca. 
160 Terá sido esta nova perspectiva auxiliada pelos financiamentos dos fundos comunitários? 
161 Esta vitória irá levar a que o partido que deixa o poder passe normalmente por um período de 
desorientação, marcado pela procura de uma liderança credível (Keeler, 1993: 441). 
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Governos Texto 

I 

“No que se refere às grandes linhas de orientação – aos grandes propósitos e orientações do 
Governo – a referência principal é (...) «vencer a crise, reconstruir o País» (...)” 

 
“(...) não pode iludir a crise profunda que o País vive” 

 “O Governo tem confiança em que, apoiado na vontade popular e com o concurso da 
Assembleia da República, será capaz de vencer a crise e salvar a Revolução. Mas o tempo urge 
– há que actuar rápida e firmemente.” 

 
“O País atravessa grave crise financeira, com grandes desequilíbrios do sector público, das 
empresas e da balança de pagamentos (...)” 

II 

“Um Governo e um povo que se propõem enfrentar com êxito uma crise (...).” 

 
“Só um Governo alheio às realidades e inconsciente das suas responsabilidades poderá 
prometer ao povo português um próximo futuro de fartura e de lazer. O actual Governo, bem ao 
contrário, exorta os Portugueses à assumpção consciente dos sacrifícios necessários e a não se 
deixarem embalar por demagógicas promessas de outras e fáceis soluções. O momento é 
grave, Portugal é de todos.” 

 
“Da forma como o actual Governo se propõe enfrentar e vencer a crise com que o país se 
debate trata o presente Programa.” 

 
“Venceremos a crise.” 

III 
“O III Governo irá dirigir os destinos do país em pleno desenvolvimento de uma grave crise 
financeira e económica (...). A ultrapassagem desta crise é a dominante das preocupações do 
Governo (...)” 

IV 

“O Governo quer exercer as suas funções no sentido de contribuir relevantemente para a 
preservação e fortalecimento da convivência democrática em Portugal. (...) Este serviço à 
Democracia patenteou-se, desde logo, na disponibilidade dos que integram o elenco 
governativo para corresponder à solicitação de se encontrar uma saída constitucional para a 
presente crise (...)” 

 
“Considera-se de grande importância para a saída da crise económica e financeira que o País 
atravessa (...)” 

V (Crise de crescimento dos tribunais. Crises sociopolíticas mundiais) 

VI 

“A Administração Pública - que tem a seu cargo o desempenho regular e contínuo da 
generalidade das tarefas colectivas e a realização dos principais fins do Estado - atravessa uma 
crise muito grave e não constitui, como devia ser, o instrumento eficaz da segurança, do 
progresso e do bem-estar dos Portugueses.” 

 
“(...) situação de crise profunda a que se deixou chegar as finanças públicas portuguesas” 

VII 

“(...) em resposta às necessidades dos Portugueses que exigem uma prática governativa realista, 
pragmática e objectiva, norteada por uma clara consciência dos interesses nacionais, num 
quadro internacional de crise generalizada.” 

 
“A estatização desmesurada a que foi sujeita, nos últimos anos, a vida económica e social 
portuguesa conduziu, como hoje é notório, a uma significativa quebra de produtividade em 
muitos sectores básicos da nossa actividade e a uma situação de crise na Administração Pública 
portuguesa.” 

VIII 

“A crise internacional já referida e os problemas conjunturais internos têm sobre a economia 
portuguesa, e em particular nos planos monetário, financeiro e cambial, uma marcada projecção 
que condiciona as políticas a lançar nessas áreas. (...)” 

 
“(...) a fácil absorção das crises internacionais pela economia nacional influirão 
necessariamente  nas medidas a tomar.” 
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Governos Texto 

IX 

“Desagradar è, às vezes, necessário. E o Governo desagradará sempre que for necessário. Há 
toda uma austeridade a praticar. A generalidade dos Portugueses ainda não tomou consciência 
da efectiva extensão e gravidade da crise. Muitos dos que já tomaram, ainda acreditam em 
milagres.” 

 
“No imediato, prioridade no combate à crise.” 

X 
“As situações de desequilíbrio são tantas e tão arreigadas que só o crescimento global criará 
condições para as diluir progressivamente. A ausência de crescimento acentuaria a crise 
financeira e acabaria por degenerar em colapsos de consequências inimagináveis.” 

XI (programas de apoio ao emprego em sectores ou regiões em crise) 

XII (menção no planeamento civil de emergência) 

XIII (crise no sistema prisional, crise de valores no desporto, crise na segurança social) 

XIV (crises internacionais: humanitárias, político-militares, ...) 

XV 

“O XV Governo Constitucional inicia funções num contexto político muito particular: na 
sequência de uma crise política precipitada pela demissão do anterior Primeiro-Ministro que 
obrigou a interromper a meio a legislatura, no quadro de uma grave crise financeira e 
económica do País e num clima geral de preocupação e de falta de confiança dos Portugueses.” 

 
“Mas a navegação à vista dos últimos anos não gerou, apenas, desordem nas finanças e 
empobrecimento do País. Mais do que isso. Gerou uma crise de valores. A aposta no trabalho, 
no mérito, na exigência, na responsabilidade, no esforço individual e na solidariedade colectiva 
foi substituída por uma cultura de facilidade, de laxismo, de clientelismo, de dependências, de 
gestão corporativa de interesses sem qualquer subordinação ao primado do interesse nacional.” 

XVI (crise no emprego, crise na comunicação social, crise na justiça) 

XVII 

“A crise dos últimos anos dificultou a valorização dos resultados de muitos projectos de I&D 
empresarial. O relançamento do crescimento económico será potenciado por políticas que 
ajudem o sucesso no mercado de produtos e serviços inovadores (...)” 

 
“Com a participação portuguesa no Euro, o custo de não consolidar as finanças públicas deixou 
de ser a possibilidade de uma crise cambial e passou a ser o empobrecimento gradual do País, 
como se está a verificar nos últimos anos.” 

 
“Depois do ciclo de prosperidade veio a crise económica que atingiu os imigrantes tão 
duramente como os portugueses.” 

 

 

Independentemente do uso ou não do termo “crise”, o défice das contas públicas é 

apontado constantemente nos Programas de Governo como um problema a debelar. 

Não há nenhum Governo que não mencione, no seu Programa, a necessidade de 

conceber e implementar uma política orçamental de rigor (XI, XII, XIII e XVII 

Governos), austeridade (I, II, III, V, VI, VII, VIII e IX Governos) e/ou de contenção 

dos gastos públicos, embora alguns possuam algumas originalidades: por exemplo, o 

V Governo Constitucional aborda a exigência de prosseguir a política de austeridade 

anterior, mas só se pronuncia sobre a contenção do défice do sector empresarial do 

Estado; o XIII Governo Constitucional, apesar de utilizar a expressão “rigor 

orçamental”, não alude directamente a uma “redução da despesa pública”, preferindo 
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equiparar o referido rigor a uma “gestão mais cuidadosa da despesa” e a uma 

“reorientação da despesa pública”.  

 

 

6.2.2 Janela de Oportunidade no Fluxo Político 
 

Uma janela de oportunidade no fluxo político traduzir-se-ia, para qualquer governo, 

num mandato claro, fruto de uma eleição por maioria162 (Keeler, 1993: 436). 

Contrariamente a esta condição política, desde 1974, a Administração Pública 

portuguesa teve a orientá-la seis Governos Provisórios e dezassete Governos 

Constitucionais. A primeira década democrática foi particularmente volúvel, com 

sucessivas mudanças de governo: governos de coligação (baseados em alianças que se 

revelaram, amiúde, precárias), governos de nomeação presidencial, governos 

minoritários, governos que não acolhiam sustentabilidade parlamentar, governos 

saídos de resultados eleitorais que não providenciavam o supracitado “mandato claro, 

fruto de uma eleição por maioria”. A conjuntura não foi a mais propícia à formação 

de políticas públicas de inovação administrativa (Rocha, 2001a: 98). 

 

Recuando no tempo, percebe-se que foram poucos os Governos que puderam gozar de 

uma janela política favorável à reforma, a saber: XI, XII (apenas na primeira metade 

do mandato, já que a segunda caracterizou-se por uma forte contestação social e 

política) e XVII Governos Constitucionais163. O XV Governo tinha, à partida, 

condições para figurar neste grupo; contudo, cessou funções precocemente, com a 

demissão do Primeiro-Ministro, J. M. Durão Barroso, em reacção a um convite, que 

aceitou, para assumir a presidência da Comissão Europeia. 

                                                
162 A legitimação e a autorização nascidas de uma eleição por maioria poderão ser consideradas 
efémeras, porque embora se percepcione e se possa aceitar que a vitória de um Governo é uma 
aceitação pública do seu Programa eleitoral, também é provável que seja uma manifestação de rejeição 
sobre quem perdeu, o que poderá diminuir o período de lua-de-mel entre o Governo e os cidadãos. 
Derrotas eleitorais durante o mandato e manifestações de descontentamento aceleram o desgaste da 
capacidade do Governo para prosseguir, com sucesso, políticas de reforma (Keeler, 1993: 437-438). 
163 Leston-Bandeira (2001: 140) recorda que Portugal só demonstrou sinais de uma democracia 
“amadurecida” após as eleições de 1987, que deram a vitória ao Partido Social Democrata, por maioria 
absoluta (caso inaudito na história da nossa democracia, com um sistema eleitoral que não favorece a 
sua obtenção), vitória que voltou a obter em 1991. Seguiu-se, a partir de 1995, um Governo formado 
pelo Partido Socialista que, apesar de governar sem maioria, conseguiu cumprir até ao fim o seu 
mandato e ser reeleito em 1999 (mais uma vez, sem maioria). A maioria que até então tinha escapado 
aos socialistas foi finalmente alcançada com as eleições de 2005. 
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6.3 CONTINUIDADE E RUPTURA NA POLÍTICA DE REFORMA 
ADMINISTRATIVA 

 

Poder-se-ia pensar que o fim do Estado Novo ofereceria uma oportunidade para uma 

descontinuidade na política de gestão pública. Na realidade, esta não chegou a 

ocorrer, devido, segundo Rocha, à inexistência de uma política consistente de reforma 

administrativa, à fraqueza do poder político e à necessidade de garantir que a máquina 

do Estado funcionasse para além da instabilidade governamental (2001a: 97-98, 151). 

Cabe perguntar se os Governos queriam assumir essa ruptura e a resposta parece ser 

negativa, já que as suas preocupações centravam-se sobretudo na adequação do 

aparelho administrativo à consolidação do regime democrático e do Estado de direito 

e ao desenvolvimento tardio do Estado social. 

 

A ruptura nas políticas de reforma administrativa deu-se com o X Governo 

Constitucional e sobretudo com o XI, ou seja, na segunda metade da década de 80164. 

A partir deste momento, de acordo com quem se dedica a estudar estas matérias, os 

Governos passaram a defender políticas próximas do New Public Management 

(Rocha, 2001a: 105-119). 

 

Como já referimos anteriormente, o New Public Management está longe de ser uma 

teoria consistente, aproximando-se mais de um agregado de ideias posto à disposição 

dos Governos, nos seus exercícios de reforma administrativa. Este “supermercado de 

ideias” tem sido bem sucedido, designadamente ao nível do discurso. Ainda que a 

prática possa ficar aquém da retórica, esta molda o quadro cognitivo e simbólico em 

que se desenrolam as políticas de inovação administrativa, o que justifica a relevância 

do seu estudo. 

 
                                                
164 Como lembra Marcelo Rebelo de Sousa (1999: 42): “A instabilidade governamental, traduzida em 
Governos com médias de duração de cerca de 2 anos, muito aquém (...) da legislatura parlamentar, 
condicionaria, até 1987 e ao primeiro governo de legislatura, a duplo título, a Administração Pública: 
sujeitá-la-ia, por um lado, a flutuações de condutas, em função das mutações governativas, e exigiria, 
por outro lado, excessivamente da parte de estruturas que acabariam por garantir a continuidade para 
além dos sobressaltos dos Executivos.” Estas condições não eram propícias a inovações administrativas 
de monta. 
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Para testar se, entre nós, também se optou por um discurso semelhante ao defendido 

no NPM, seleccionámos um conjunto de elementos vistos como lhe sendo intrínsecos 

e cruzámo-los com as políticas de reforma enunciadas nos Programas de Governo. 

Considerámos os seguintes elementos: 

• A avaliação de desempenho em função da prossecução de objectivos 

(resultados), abrangendo os serviços e os recursos humanos. 

• A defesa de uma maior autonomia de decisão para os dirigentes públicos e de 

uma crescente flexibilidade nos instrumentos de gestão, nomeadamente na 

gestão financeira e na gestão de recursos humanos. 

• A “agencificação” do aparelho administrativo, isto é, a transformação de 

organismos da administração directa do Estado em institutos públicos ou 

outras entidades com autonomia administrativa e financeira, ou a criação ab 

initio dessas entidades, teoricamente mais eficazes e libertas dos 

condicionalismos e pressões do poder político. 

• A procura da qualidade nos serviços públicos, orientando os seus processos e 

procedimentos para a satisfação das necessidades dos cidadãos e agentes 

económicos, encarados como “clientes”. É comum este objectivo incorrer em 

ou decorrer de exercícios de desburocratização. 

• A eficiência, a busca de uma máquina administrativa menos dispendiosa e/ou 

mais produtiva. 

• A eficácia, tida como uma avaliação do grau de prossecução de objectivos 

predefinidos. 

• A privatização, entendida como a transferência total ou parcial de empresas ou 

bens públicos para entidades privadas e a introdução de mecanismos de tipo 

de mercado (MTM) como, por exemplo, a subcontratação. 

• A imagem de um Estado que deve tendencialmente condicionar minimamente 

a actividade económica dos agentes, limitando-se, na medida do possível, a 

regular e a assegurar o cumprimento das suas emanações legais. 
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• As tecnologias da informação e comunicação encaradas como um instrumento 

multifacetado, quase indispensável a um funcionamento da Administração 

Pública mais eficiente, eficaz e com maior qualidade. As TI são representadas 

como o motor da metamorfose do edifício burocrático num ente mais 

amigável para a economia e para os cidadãos. 

 

Atribuímos 1 valor por menção nos Programas de Governo de cada item supra 

exposto e obtivemos os resultados patentes nas Tabelas 5.38. e 5.39. e que poderão 

ser rapidamente visualizados na Figura 5.1. 

 

Tabela 6.38 - NPM e Agenda da Reforma Administrativa (do I ao IX Governo) 

Ideias do NPM 
Governos Constitucionais 

Total 
I II III IV V VI VII VIII IX 

Av. de desempenho - 1 - - - - 1 - - 2 
Autonomia de gestão - - - - - - 1 - - 1 
“Agencificação” - - - - - - - - - 0 
Qualidade - 1 - - - 1 1 1 1 5 
Eficiência - 1 - 1 - 1 1 1 1 6 
Eficácia - 1 - - - - - - - 1 
Privatização - 1 - - - - - - - 1 
Estado regulador - - - - - - - - - 0 
TI como inovação - - - 1 - - 1 - - 2 
Total 0 5 0 2 0 2 5 2 2 18 
 

Tabela 6.39 - NPM e Agenda da Reforma Administrativa (do X ao XVII Governo) 

Ideias do NPM 
Governos Constitucionais 

Total 
X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

Av. de desempenho - 1 1 1 - 1 1 1 6 
Autonomia de gestão - 1 - 1 1 - 1 1 5 
Agencificação - - - - 1 - - - 1 
Qualidade 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Eficiência 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Eficácia 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Privatização - - 1 - 1 1 1 - 4 
Estado regulador 1 - 1 1 1 1 1 1 7 
TI como inovação 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Total 5 6 7 7 8 7 8 7 55 
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A orientação managerialista no discurso dos Programas de Governo não parece ser 

um exclusivo da era NPM: aprecie-se a pontuação obtida pelos Programas do II e VII 

Governos Constitucionais. Mas foi a partir do X Governo que os instrumentos de 

gestão pública começaram a ser encarados como fundamentais para a mudança da 

Administração Pública. O tom mudou; adivinha-se o triunfo da visão gestionária. 

 

O XI Governo beneficiou de circunstâncias favoráveis à prossecução de políticas de 

inovação administrativa, que soube e quis aproveitar, assistindo-se ao cimentar do 

caminho prenunciado pelo seu antecessor. Este contexto propício a uma mudança no 

rumo seguido pela política administrativa caracterizou-se, entre outros, pelos 

seguintes factores (Rocha e Araújo, 2006: 14, 16-17; Graham, 2001: 220; Gomes, 

2001: 87-88; OCDE, 1996: 17):  

• um clima político de inaudita estabilidade governamental, com um Governo 

apoiado por uma maioria parlamentar; 
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• uma atenuação da crise financeira e das pressões orçamentais, dado que a 

factura das medidas de austeridade impostas pelo Fundo Monetário 

Internacional foi assumida, sobretudo, pelos Governos anteriores; 

• o acesso a fundos comunitários que ajudaram a criar um sentimento de maior 

vigor económico, fruto da entrada de Portugal na Comunidade Económica 

Europeia, em 1986. A integração na Comunidade Europeia trouxe ainda a 

necessidade de adaptar as políticas públicas a uma cartilha favorável ao 

mercado, o que passaria por apagar os vestígios doutrinários dos últimos anos 

da década de 70 transpostos para o quadro legal; 

• a emergência de novos entendimentos sobre o papel do Estado na sociedade e 

sobre a acção do seu aparelho administrativo, resultante das pressões 

económicas globais, dos desenvolvimentos teóricos na ciência da 

administração pública e das experiências implementadas noutros países, 

amplamente divulgadas pelas organizações internacionais. 

 

A análise qualitativa do conteúdo dos Programas de Governo, indica-nos que do XI 

Governo em diante as políticas administrativas denotaram um cariz gestionário 

semelhante ao discurso de reforma veiculado no New Public Management. A menos 

que se abram janelas de oportunidade para uma mudança e esta esteja na agenda de 

quem se encontra no poder, é muito provável que os próximos Governos continuem a 

adoptar um posicionamento idêntico ao que tem sido assumido nas últimas duas 

décadas. 

 

É de realçar que a visão descrita das políticas de inovação administrativa a dois 

tempos (desde 1976 até 1985 e pós 1985) não é consensual e assenta numa análise do 

discurso. Outros autores delimitam de modo algo diverso o desenvolvimento destas 

políticas (Mendes, 2006: 537; OCDE, 1996: 15-19). Além disso, a ruptura assinalada 

não poderá ser vista como total. As políticas públicas não se desenrolam numa folha 

em branco, sem atender a uma herança prévia165. É por isso que alguns estudos 

                                                
165 Rose e Davies abordam o peso das decisões passadas sobre as decisões presentes e futuras como 
uma “herança” que cada novo Governo recebe ao assumir funções e que irá condicionar toda a sua 
decisão e acção. Como os autores referem (1994: 23-25): “A new government needs to look backward 
before it can look forward. (...) New entrants to office invariably overestimate their scope for choice 
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referem que não se deram momentos de ruptura significativos nas políticas de reforma 

e sim uma “continuidade dinâmica” (Gomes, 2001: 85; OCDE, 1996: 10). Não vamos 

dar excessiva relevância aos termos em uso; denominar a mudança no discurso como 

uma “ruptura” ou como uma “continuidade dinâmica” poderá ser uma mera questão 

retórica, não implicando alterações no que está subjacente à classificação. 

 

Não podemos deixar de mencionar que a análise de conteúdo dos Programas de 

Governo revela-nos que o fluxo dos problemas a tratar em matéria de políticas 

públicas de modernização administrativa não sofreu alterações substanciais, ao longo 

do período em estudo. O problema a resolver era e foi a “excessiva” burocracia do 

aparelho administrativo, primeiro para ajudar o país a sair da crise económica, depois 

para torná-lo mais competitivo. 

 

Já o fluxo das políticas públicas, isto é, das alternativas (soluções) apresentadas para a 

desburocratização do sistema, patenteia elementos de continuidade e outros de 

inovação. Já vimos que esta inovação traduziu-se na introdução de novos assuntos na 

agenda da reforma administrativa e num novo mix dos assuntos anteriormente 

abordados, aproximando o discurso da reforma, em Portugal, do discurso no New 

Public Management, a nível internacional. 

 

Não estamos sós nesta conclusão. Um estudo da OCDE, datado de 1995, também 

estabelece um paralelo entre as características da reforma administrativa em Portugal 

e as manifestadas em outros países membros da organização, características essa 

arregimentadas no NPM (1995: 25, 29). Nele apontam-se algumas explicações para o 

fenómeno (1995: 25-26): 

• as pressões económicas e sociais sobre os Governos são idênticas; 

• a entrada na União Europeia trouxe um novo ênfase à necessidade de 

competitividade económica, a que a AP não se poderia manter alheia; 

                                                                                                                                      
and underestimate the scale of inherited commitments. (...) Inheritances precludes a new 
administration from making many choices. A newly elected president or prime minister is not given a 
blank sheet of paper on which to inscribe what he or she would like government to do. An 
accumulation of programs from many different administrations is already there.”  
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• com o fim do isolamento do país, durante o Estado Novo, as elites passaram a 

olhar ansiosamente para a experiência e as boas práticas de outros países, 

tentando adoptá-las; 

• os quadros dirigentes com responsabilidades na reforma colaboraram 

activamente em organizações como o Public Management Committee. 

 

Repare-se que a OCDE aponta para a existência de policy communities que 

influenciaram a mudança verificada ao nível da reforma administrativa, ao adoptarem 

os preceitos divulgados nos fora internacionais. 

 

Os Governos da era NPM, em Portugal, ou seja todos desde o X até ao XVII, 

possuem agendas governamentais assentes numa doutrina semelhante, ainda que com 

uma diferente disposição dos itens. O XVII Governo, que pôde basear o seu mandato 

num resultado eleitoral conducente a uma maioria parlamentar, dispôs de uma janela 

de oportunidade para inflectir o caminho do NPM seguido desde meados dos anos 80. 

Optou por não fazê-lo, prosseguindo medidas preconizadas em Governos anteriores. 

No final deste capítulo, oferecemos uma possível explicação para o facto. 

 

A descrição da agenda decisional e das medidas emblemáticas da política de reforma 

administrativa que iniciamos, de seguida, irá reiterar as considerações tecidas para a 

agenda governamental, como se poderá comprovar pela sua leitura. 

 

A inovação introduzida nas políticas de reforma administrativa a partir de meados da 

década de oitenta transbordou do discurso para a acção pública. 

 

Nem todos os assuntos que constam da agenda governamental transitam para a 

agenda decisional, pelas razões apontadas no capítulo em que se expôs o Modelo de 

Fluxos Múltiplos. Mesmo depois da formulação da política pública e da decisão 

quanto aos instrumentos a utilizar na sua prossecução, sabe-se que é provável que 

muitas das decisões tomadas poderão não ter o seguimento desejável para uma 

implementação bem sucedida, e que algumas poderão ter, inclusive, resultados 

diferentes do esperado. Porém, fica o aviso: pouco iremos adiantar em matéria de 

implementação e avaliação das políticas de modernização administrativa, cingindo a 
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nossa exposição à agenda decisional e às decisões alvo de maior notoriedade ao longo 

dos 30 anos em análise. 

 

 

6.4 AGENDA DECISIONAL E POLÍTICAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA 
(1976-1985) 

 

Este é um período caracterizado, como já mencionámos, por uma grande instabilidade 

política, pouco favorável à mudança nas políticas de gestão pública, embora se 

tenham tomado medidas estruturantes em matéria, por exemplo, de gestão de recursos 

humanos166. Trata-se de uma fase que revela traços de continuidade com as políticas 

prosseguidas durante o Estado Novo, embora haja alterações com algum peso167 nos 

diplomas legais que regulam o funcionamento da Administração Pública (Rocha, 

2001a: 97-98). Vive-se um período em que os Governos denotam uma preocupação 

em constituir uma Administração Pública respeitadora dos princípios de um Estado de 

Direito e Democrático. 

 

O modelo que pairava sobre o discurso tinha como ideal um “serviço público”, cuja 

legitimidade não assentava apenas na autoridade do Estado, mas sobretudo na sua 

capacidade de servir os governados (Chevallier, 2006: 39), constituindo-se como 

                                                
166 Ao nível da gestão de recursos humanos, é de salientar os pacotes legislativos de 1979 (Decretos-lei 
nºs. 191-A/79, 191-B/79, 191-C/79, 191-D/79, 181-E/79, 191-F/79, de 25 de Junho) e de 1982 
(Decretos-lei nºs 163/82, 164/82, 165/82, 166/82, 166/82, 167/82, 168/82 e 171/82, de 10 de Maio), da 
responsabilidade do IV e VIII Governos Constitucionais, respectivamente. Para além destes diplomas, 
gostaríamos ainda de chamar a atenção para o Decreto-Regulamentar 57/80, de 10 de Outubro e para o 
Decreto Regulamentar nº 44-A/83, de 1 de Junho (classificação de serviços), para os Decretos-Lei nº 
41/84 e 44/84, de 3 de Fevereiro (o primeiro congela as admissões na AP, o segundo estabelece os 
princípios a que deve obedecer o recrutamento e selecção de pessoal) e, finalmente, para o Decreto-Lei 
nº 248/85, de 15 de Julho (sistema de carreiras na função pública – este diploma revoga o Decreto-Lei 
nº 191-C/79). Para maior desenvolvimento, consulte-se Rocha (2005: 35-38) e Carmo (1987: 251-255).  
167 Por exemplo, as alterações ao regime da Função Pública supra assinaladas. Para Araújo, estes 
diplomas são a demonstração de que “grandes mudanças ocorreram na Função Pública depois da 
revolução democrática” (2002: 15). Contudo, estas são mudanças na superfície e no papel, não se 
traduzindo numa reforma efectiva. O mesmo autor refere que “a instabilidade política e a ausência de 
uma estratégia de reforma clara impediu a reforma administrativa” (2002: 15) e que, após a revolução 
democrática, “(...) o aparato administrativo e os seus velhos e tradicionais procedimentos 
permaneceram inalterados. A reforma administrativa tornou-se uma questão de agenda política, apesar 
de acontecer somente no papel” (2002: 55). O autor reforça esta mesma visão (2002: 79-80): “O 
período que se seguiu à revolução até 1986 foi caracterizado por constantes mudanças da 
responsabilidade pela reforma entre várias direcções-gerais, conselhos e comissões. A reforma era uma 
política de ‘stop and go’ cuja direcção mudava de acordo com os governos. Esta instabilidade, que 
seguia a agenda dos governos, impedia qualquer abordagem de reforma coerente.” 
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agente de desenvolvimento e de justiça social. As ideias transversais da 

desburocratização subordinam-se a este serviço público, tal como as referências à 

qualidade, enquanto melhoria no atendimento, na informação e no respeito dos 

direitos e garantias dos cidadãos. 

 

As ferramentas de mudança privilegiadas consistiam em diplomas legais ou em 

estudos que, na melhor das venturas, desembocariam nos referidos diplomas, 

enquanto não morriam no arquivo. Havia um edifício jurídico-administrativo a firmar 

e foi isso que estes Governos procuraram fazer, dentro dos limites do contexto em que 

se inseriam168. Também houve referências a técnicas “modernas” de gestão, ajudadas 

pelas novas tecnologias da automatização, quiçá um resquício da visão tecnocrática 

dos anos 60 e inícios de 70, e da sua fé na capacidade “racional” do planeamento, da 

gestão por objectivos e da análise de políticas públicas (Rouban, 1998: 158). 

 

O Estado de Welfare só começou a ser verdadeiramente construído, em Portugal, com 

a implantação da III República169 (Rocha, 2001: 98; Tavares e Alves, 2006: 391), 

registando-se um crescimento nas estruturas, nos recursos humanos e nos recursos 

financeiros afectos às funções sociais do Estado (educação, saúde e segurança social). 

As Grandes Opções do Plano (GOP) de 1981-1984 (Lei nº 4-A/81, de 6 de Maio) 

plasmam esta realidade quando, entre as Opções definidas, surge, em primeiro lugar, 

“melhorar as condições de vida dos Portugueses” e, em segundo, “promover a 

satisfação das necessidades sociais” (educação, formação profissional, cultura, 

segurança social, saúde e habitação), dando continuidade às prioridades de agenda de 

Governos anteriores170. 

                                                
168 Um estudo realizado pela OCDE, sobre a reforma administrativa em Portugal, corrobora esta leitura 
(1996: 150): “Un simple coup d’oeil à évolution de la stratégie permet de constater que les 
programmes de réforme avaient à l’origine accordé la priorité à la rédaction de lois, à la mise à jour 
et à l’amélioration des réglementations, à la modification des organigrammes, à la création de 
nouvelles structures, à la révision des statuts, à l’introduction des règles, etc.” 
169 De acordo com Pinto e Almeida (2001: 93), “O pós 25 de Abril inventou uma nova religião: a da fé 
ilimitada no Estado como agente de transformação económica, social e cultural do país.” 
170 A reforma administrativa é abordada na 7ª Opção: “modernizar a Administração Pública e melhorar 
as restantes estruturas de apoio à actividade económica, colocando-as ao serviço efectivo do 
desenvolvimento do País” e estabelecem-se como objectivos da política de inovação administrativa: “a) 
levar a Administração a tornar-se o sistema ao serviço do processo de desenvolvimento; b) adaptar a 
Administração Pública às exigências da integração europeia; c) corrigir o empolamento da função 
pública, ajustando os efectivos dos serviços às suas reais necessidades; d) aperfeiçoar a organização 
administrativa do Estado, dinamizando o processo de desconcentração e descentralização, 
harmonizando estruturas e meios de actuação; e) melhorar as relações entre a Administração e o 
público, garantindo a transparência e a desburocratização das praxes administrativas e simplificando o 
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Analisando as Grandes Opções do Plano, desde 1977 até 1985171, percebemos que 

reforma administrativa, resultante de políticas de gestão pública concebidas a um 

nível central e de topo, para aplicação transversal na Administração Pública, não foi 

alvo prioritário da atenção dos Governos, ao nível decisional: as GOP 1977, 1980, 

1981 e 1985 mal tocam no assunto e quando o fazem restringem as medidas a 

determinados sectores (aparelho fiscal, segurança social, saúde, educação) ou ao 

comportamento das contas públicas, designadamente a premência em controlar o 

aumento da despesa pública, para a qual poderia contribuir uma genérica 

“reorganização da Administração Pública”. 

 

Corroborando esta análise, Graham considera que apenas os Governos de iniciativa 

presidencial – o III, IV e V Governos Constitucionais – tentaram com que a reforma 

administrativa passa-se do discurso à prática, tendo os restantes Governos, até meados 

da década de 80, se limitado a declarar intenções (2001: 216): “Although President 

Eanes attempted to bring about administrative reform during the era of technocratic 

cabinets (...), none of the party-based governments gave anything other than lip 

service to the prospects of administrative reform.” 

 

 

6.5 AGENDA DECISIONAL E POLÍTICAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA 
(1986-2007) 

 

6.5.1 X Governo Constitucional 
 

A partir do X Governo Constitucional, a modernização administrativa assume uma 

maior visibilidade na agenda. Simultaneamente, regista-se a adopção de um discurso 

managerial e a procura de um novo modelo “para criar uma Administração Pública ao 

                                                                                                                                      
acesso dos cidadãos aos serviços públicos; f) implementar eficaz sistema de controle de gestão na 
Administração, visando a moralização do exercício de funções públicas e a eficiência na utilização dos 
recursos públicos.” 
171 A saber: GOP 1977 – Lei nº 10/76, de 31 de Dezembro; GOP 1978 – Lei nº 26/78, de 8 de Junho; 
GOP 1980 – Lei nº 9/80, de 28 de Maio; GOP 1981 – Lei nº 4-A/81, de 6 de Maio; GOP 1982 – Lei nº 
39/81, de 31 de Dezembro; GOP 1984 – Lei nº 43/83, de 31 de Dezembro; GOP 1985 – Lei nº 2-A/85, 
de 28 de Fevereiro. 
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serviço e empenhada no processo de desenvolvimento” – como se poderá ler nas GOP 

para 1986172 –, que passa pelo “reforço da função de enquadramento [do Estado] em 

prejuízo do seu papel intervencionista, de uma acção desburocratizadora que 

aproxime a Administração dos seus cidadãos e da adopção de princípios de gestão 

pública no sentido do pragmatismo, da racionalização, da transparência e da 

submissão à disciplina do Orçamento do Estado”. 

 

Entre as decisões tomadas pelo X Governo Constitucional, destaca-se a criação da 

Comissão Empresas-Administração (CEA), a funcionar junto do Secretariado para a 

Modernização Administrativa173, com a missão de inventariar, estudar e propor 

soluções de simplificação administrativa nas relações quotidianas das empresas com a 

Administração Pública (Resolução do Conselho de Ministros [RCM] n.º 3-A/87, de 

26 de Janeiro) e um conjunto de medidas visando a melhoria do atendimento aos 

utentes e que predizem a tónica dada à qualidade nos anos seguintes (ver, por 

exemplo, a RCM nº 6/87, de 29 de Janeiro e a RCM nº 36/87, de 10 de Julho). 

 

 

6.5.2 XI Governo Constitucional 
 

                                                
172 Lei nº 10/86, de 30 de Abril. 
173 O Secretariado para a Modernização Administrativa foi criado pelo X Governo, estando integrado 
na Presidência do Conselho de Ministros. Trata-se de uma estrutura flexível, composta por pessoal 
destacado e que tinha como missão promover a inovação e a modernização da AP (Rocha, 2001a: 106) 
– para mais informações, consulte-se os Decretos-Lei nº 203/86, de 23 de Julho, nº 430/88, de 21 de 
Novembro e 395/98, de 17 de Dezembro. Para o efeito, seguiu uma estratégia selectiva e de pequenos 
passos (Rocha, 2001a: 110), que alguns denominam de “radicalismo selectivo” (OCDE, 1996: 10-11). 
Na altura da sua criação, todos os serviços e organismos da extinta Secretaria de Estado da 
Administração Pública, à excepção do Gabinete de Estudos e Coordenação da Reforma Administrativa, 
foram colocados na dependência do Ministro das Finanças. O Secretariado para a Modernização 
Administrativa teve o fim previsível para a maioria das estruturas responsáveis pela coordenação da 
modernização administrativa, a extinção. O XIV Governo Constitucional pretendeu criar um outro 
organismo com a missão de ser o motor da reforma, o Instituto para a Inovação na Administração do 
Estado – IIAE (Decreto-Lei nº 300/2001, de 22 de Novembro), que reunia as funções do SMA e do 
Instituto de Gestão de Base de Dados dos Recursos Humanos da Administração Pública, entretanto 
extintos. Ao IIAE sucederam, entre outros, a Unidade de Missão Inovação e Conhecimento – UMIC 
(RCM nº 135/2002, de 20 de Novembro), um Encarregado de Missão para o Acompanhamento da 
Reforma da Administração Pública e um Conselho Consultivo da Reforma (RCM nº 96/2003, de 30 de 
Julho), a estrutura de missão Intervenção Operacional da Administração Pública (RCM nº 17/2005, de 
19 de Janeiro) e a Unidade de Coordenação da Modernização Administrativa – UCMA (RCM nº 
90/2005, de 13 de Maio). O espírito reformador dos diferentes Governos torna-se particularmente 
visível nas estruturas que (re)criam para impulsionar a modernização do aparelho administrativo. 
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O XI Governo Constitucional – legitimado pela primeira maioria parlamentar, saída 

de um processo eleitoral, sem coligação, o que despoletou a abertura de uma janela de 

oportunidade para a concepção e implementação de políticas públicas com carácter 

inovador – volta a inscrever a reforma administrativa na agenda, incidindo em duas 

vertentes: a gestão de recursos humanos (formação profissional e um novo quadro 

legal, designadamente ao nível das remunerações) e a desburocratização, com 

especial incidência na relação da Administração com as empresas. 

 

Assim, nas GOP para 1989-92 e 1989174, o Governo aponta dois grandes desafios à 

Administração Pública: 

• “propiciar condições de competitividade ao sector empresarial, através da 

diminuição e supressão de constrangimentos burocráticos (...); 

• desenvolver os recursos humanos ao serviço da Administração, como factor 

decisivo para a melhoria da qualidade dos serviços prestados (...).” 

 

Para além da desburocratização e da gestão de recursos humanos, prossegue a senda 

da qualidade nos serviços públicos, uma das bandeiras do Governo durante a 

legislatura seguinte. 

 

Nas GOP de 1990175, adopta-se claramente um posicionamento retratado no mote 

“Menos Estado, Melhor Estado”, e apresenta-se esta visão do Estado e do seu 

aparelho como merecedora da concordância geral. Segundo o texto, “querer melhor 

Estado é uma exigência consensual (...)” e “o objectivo de menos Estado está no 

horizonte de um número progressivamente maior de grupos e movimentos sociais”. O 

programa de privatizações que se desencadeia (e que não sofreu qualquer retrocesso, 

até à data, nos subsequentes Governos) encontra bom acolhimento nesta nova 

postura176. 

                                                
174 Lei nº 115/88, de 30 de Dezembro. 
175 Lei nº 100/89, de 29 de Dezembro. 
176 Para o XI Governo, tal como está escrito nas GOP 1990, as privatizações têm uma “importância 
fundamental na reestruturação e modernização do tecido económico português e no reforço da 
actividade empresarial (...)”. Visam “modernizar e melhorar a competitividade das empresas e 
contribuir para a satisfação da necessidade de maior eficácia económica (...). A lógica das privatizações 
é a da racionalidade económica, a sua óptica é estruturante, a sua finalidade é a eficácia económica”. 
De acordo com XII Governo, e tendo por base o relatório das GOP 1993, a política de privatizações é 
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A reforma prosseguida tem como meta “tornar a Administração aberta, acessível e 

receptiva às solicitações dos utentes” e “dotá-la internamente de novas formas de 

actuação que incrementem a produtividade e a qualidade do serviço prestado”. As 

medidas defendidas são: o reforço dos serviços periféricos, num exercício de 

desconcentração administrativa, a melhoria da informação fornecida e das instalações 

onde se procede ao atendimento dos utentes (mediante a celebração de protocolos de 

modernização administrativa), o desenvolvimento dos trabalhos que desembocarão no 

Código do Procedimento Administrativo, a implantação do novo sistema retributivo e 

gestionário da Administração Pública177, a informatização dos serviços, a formação 

em atendimento ao público e em gestão, uma “avaliação global e sistemática, pelo 

menos ao nível dos ministérios económicos, das funções administrativas que mais 

consentaneamente possam ser confiadas às associações representativas dos sectores” e 

a continuação da reforma da contabilidade pública178. 

                                                                                                                                      
vista como um instrumento com múltiplos benefícios: reduz o peso do Estado na economia; propicia o 
reforço da capacidade empresarial nacional; estimula a concorrência dos mercados e a desinflação; 
reduz a dívida e o défice públicos. Como lembram Rocha e Araújo, citando estudos da OCDE (2006: 
16): “Influenced by the neo-liberal experience in other Western countries, such as Britain’s 
privatisation in 1979, the government started to target the idea of ‘less state, better state’. The selling 
of state-owned enterprises followed the British model (…). Between 1989 and 1996, around 40 state-
owned enterprises were privatised, yielding receipts of nearly of nearly 14 per cent pf GDP (…). 
Portugal was the third largest privatiser in the OECD, after the United Kingdom and New Zealand 
(…)”. Araújo já tinha abordado previamente o assunto, nos mesmos termos (2002: 70-71). 
177 Estava previsto que o novo sistema retributivo da Função Pública (Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de 
Junho) fosse acompanhado da realização de auditorias externas de gestão e organização (RCM nº 
25/89, de 25 de Julho), o que não chegou a acontecer. Segundo o Ministro das Finanças da altura, 
Miguel Cadilhe, esta situação conduziu a um aumento das despesas de pessoal, contribuindo para a 
ineficiência do sistema administrativo (2005: 56): “Lamentavelmente, o Governo desistiu das 
auditorias externas de gestão. E sem elas, nem seus sucedâneos, o NSR (Novo Sistema Retributivo) foi 
uma demonstração de como uma importante e justa reforma pode ficar a meio do caminho, derrapar e 
virar-se contra o reformador. No meio do caminho andado, conseguiram os burocratas e os sindicalistas 
atingir os seus fins (tabelas salariais, promoções e progressões de carreira). No meio caminho por 
andar, não conseguiram os políticos fazer da motivação remuneratória uma cabal função dos ganhos de 
eficiência.” 
178 A Lei de Bases da Contabilidade Pública (Lei nº 8/90, de 20 de Fevereiro) é aprovada durante o 
mandato do XI Governo Constitucional. Trata-se do diploma de arranque da denominada Reforma da 
Administração Financeira do Estado – RAFE, um processo de modernização que procura 
compatibilizar toda a gestão financeira com o modelo gestionário almejado para a Administração 
Pública, constituindo um sistema de planeamento e controlo financeiro tendencialmente global, com 
condições que pretendem estimular uma maior racionalidade e eficácia. Para além deste diploma, 
podemos ainda mencionar a Lei de Enquadramento Orçamental (Lei nº 6/91, de 20 de Fevereiro, 
revogada pela Lei nº 91/2001, de 20 de Agosto), o Regime da Administração Financeira do Estado 
(Decreto-Lei nº 155/92, de 28 de Julho), o Plano Oficial de Contabilidade Pública (Decreto-Lei nº 
232/97, de 3 de Setembro), o sistema de controlo interno da administração financeira do Estado 
(Decreto-Lei nº 166/98, de 25 de Junho) e o Regime de Tesouraria do Estado (Decreto-Lei nº 275-
A/93, de 9 de Agosto, revogado pelo Decreto-Lei nº 191/99, de 5 de Junho). Como se poderá 
comprovar pelas datas dos diplomas, a RAFE foi sendo construída paulatinamente por sucessivos 
Governos, continuando a sua implementação a ser incentivada nos nossos dias. Barbosa da Silva (2002: 
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Entre as medidas aprovadas pelo XI Governo, distinguem-se: 

• ao nível da desburocratização: a RCM nº 11/88, de 26 de Março (cria unidades 

de desburocratização a funcionar junto dos gabinetes dos membros do 

Governo, com a finalidade de executar, na respectiva área sectorial, o 

Programa Interministerial de Desburocratização, elaborado no âmbito da 

CEA179); o Decreto-Lei nº 217/88, de 27 de Junho (simplifica a passagem de 

certidões e atestados pelas autoridades administrativas); a RCM nº 7/89, de 27 

de Fevereiro (protocolos de modernização administrativa) e a RCM nº 30/90, 

de 16 de Agosto (Dia Nacional da Desburocratização). 

• ao nível da gestão de recursos humanos na Administração Pública: Decreto-

Lei nº 187/88, de 27 de Maio (revisão do regime jurídico da duração e horário 

de trabalho); Decreto-Lei nº 497/88, de 30 de Dezembro (regime de férias, 

faltas e licenças dos funcionários e agentes administrativos); Decreto-Lei nº 

498/88, de 30 de Dezembro (novo regime geral de recrutamento e selecção de 

pessoal); Decreto-Lei nº 184/89, de 2 de Junho e Decreto-Lei nº 353-A/89, de 

16 de Outubro (novo sistema retributivo da Função Pública); Decreto-Lei nº 

323/89, de 26 de Setembro (revê o estatuto do pessoal dirigente) e o Decreto-

Lei nº 427/89, de 7 de Dezembro (define o regime de constituição, 

modificação e extinção da relação jurídica de emprego). 

• Ao nível da qualidade: a RCM nº 16/88, de 2 de Maio (criação de linhas azuis 

em serviços e organismos da Administração Pública, destinadas a uso 

exclusivo de pedidos de informações, por telefone, por parte do público), o 

Decreto-Lei nº 129/91, de 2 de Abril (instituição de medidas de melhoria na 

receptividade dos serviços da Administração Pública aos utentes) e a RCM nº 

18/91, de 31 de Maio (constituição de um sistema interdepartamental de 

informação aos utentes dos serviços públicos, conhecido por INFOCID). 

                                                                                                                                      
11) vê como causas próximas para esta reforma a “(...) necessidade de disciplina acrescida com o 
advento da União Económica e a criação da moeda única, o euro.” 
179 Em Araújo (2002: 88-89), podemos encontrar uma descrição sumária do impacte do Plano 
Interministerial de Desburocratização e do trabalho da CEA. O autor acrescenta o seguinte comentário 
ao exposto (2002: 89): “Este programa seguiu o que tem sido tradicional na Administração Pública 
Portuguesa: deixar o assunto adormecer até estar esquecido.” 
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A qualidade, dentro de uma óptica de gestão da qualidade total (Total Quality 

Management – TQM) assume particular destaque com o XII Governo, constituindo o  

principal emblema das diferentes acções de modernização180. A qualidade na 

Administração Pública, de acordo com as GOP 1992181, “passará por uma prestação 

de serviço eficaz, pelo atendimento personalizado, pela disponibilidade de informação 

esclarecedora dos direitos e deveres dos cidadãos, pela satisfação célere das 

solicitações dos utentes. A evolução da melhoria dos serviços prestados medir-se-á 

pela inexistência de erros, omissões, atrasos, reclamações e incompreensões nos 

serviços públicos (...).” As medidas preconizadas, para o efeito, passam pela formação 

profissional, por acções de divulgação da informação, pelo desenvolvimento de 

projectos-piloto, pela execução de estudos sobre processos de “racionalização, 

descentralização, desconcentração e privatização, acompanhados das necessárias 

medidas de mobilidade”, e pela defesa de um “novo modelo de Administração, tendo 

como quadro de referência a economia de mercado, conciliando exigências de um 

serviço de melhor qualidade e de uma função pública criativa e motivada com 

preocupações de custo-benefício, não onerando indevidamente a sociedade e o 

contribuinte com o peso de uma administração ineficiente”. 

 

Os itens de exercícios integrados no New Public Management, em outros países, 

como, por exemplo, os Estados Unidos, também aqui figuram: a eficiência, a 

avaliação custo-benefício (o que pressupõe a mensuração da eficácia e da eficiência), 

a satisfação dos utentes/clientes, o mercado como padrão a emular, os funcionários 

como agentes empenhados e “criativos”. 

 

Ao nível da despesa pública, procura-se conter os gastos de pessoal, mediante uma 

“actualização moderada das tabelas salariais da Função Pública”, após o “crescimento 

muito forte das remunerações reais da Função Pública nos dois últimos anos”, fruto 

do novo regime retributivo182. 

                                                
180 Segundo Rocha (2001a: 113), a ênfase que este Governo dá à qualidade é consistente com a “nova 
moda da qualidade que, desde o começo dos anos noventa, havia chegado a todos os países europeus”. 
O autor reitera, assim, um argumento feito anteriormente (1998: 83-84). 
181 Lei nº 1/92, de 9 de Março. 
182 Os esforços envidados de melhoria dos mecanismos de mobilidade da Função Pública, patentes no 
Decreto-Lei nº 274/92, de 7 de Novembro (a chamada Lei dos Disponíveis), decorreram, em parte, da 
meta de reduzir as despesas com o pessoal. De acordo com Rocha (2001a: 109): “Partindo do princípio 
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6.5.3 XII Governo Constitucional 
 

A política de inovação administrativa do XII Governo, subordinada à “necessidade de 

reduzir o peso do Estado na economia e melhorar a qualidade e a eficiência dos 

serviços que presta”, irá girar em torno dos seguintes eixos: 

• Qualidade: serviços que correspondam às necessidades dos utentes, encarados 

como clientes; 

• Racionalização: a eficiência dos serviços aparece ligada à mobilidade do 

pessoal, ao “aligeirar” de estruturas e à “revisão” dos circuitos cuja 

complexidade obstrua a “resposta útil às solicitações”; 

• Aproximação da Administração aos cidadãos: sendo que estes deverão 

conhecer os serviços a que têm direito e o nível de prestação que lhes é 

devido; 

• Qualificação: funcionários motivados e qualificados para o desempenho das 

suas funções, com maiores capacidades técnicas e gestionárias; 

• Privatização: a Administração Pública deverá retirar-se de “áreas cuja 

actividade deva obedecer às leis do mercado e de concorrência” e, nos 

serviços que continuar a prestar, deverá “introduzir, sempre que possível, 

princípios de competitividade, concorrência e livre escolha”. 

 

Os instrumentos seleccionados para a sua implementação traduziram-se em: 

• divulgação das metas e princípios advogados na “Carta para a Qualidade dos 

Serviços Públicos” e nas “Cartas de Qualidade Sectoriais”, bem como a 

criação de prémios de qualidade, para os serviços com projectos inovadores183; 

                                                                                                                                      
de que existia gente a mais na Administração Pública, o Governo pretendeu impor a mobilidade dos 
funcionários (...). Em especial, a lei previa a reforma antecipada, suspensão do trabalho por tempo 
indeterminado e a integração no Quadro de Efectivos Interdepartamentais (QEI).” 
183 Para maior desenvolvimento sobre as políticas de qualidade nos serviços públicos, neste período, 
vide Rocha (2006: 51-55). 
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• continuação dos trabalhos desenvolvidos e posterior divulgação das 

recomendações feitas pela Comissão da Qualidade e Racionalização da 

Administração Pública184 e pela Comissão Empresas-Administração185; 

• aplicação do Código do Procedimento Administrativo186; 

• aprovação da Carta Deontológica do Serviço Público187; 

• celebração de mais protocolos de modernização administrativa188, que recaem 

frequentemente na procura de uma melhoria dos espaços e condições de 

atendimento ao público; 

• desenvolvimento de acções de formação e aperfeiçoamento profissional; 

                                                
184 O produto mais conhecido do trabalho desta Comissão da Qualidade e Racionalização da 
Administração Pública, criada pela Deliberação nº 14-DB/92, do Conselho de Ministros de 21 de Abril, 
foi o relatório Renovar a Administração (1994), onde se defende um modelo de reforma que passa pela 
desintervenção do Estado (sendo que é proeminente a opção pela privatização), pela melhoria das 
relações da Administração com o Cidadão (qualidade, melhores sistemas de informação, de avaliação 
de desempenho e prestação de contas), pela adopção de novas soluções estruturais (maior 
racionalização) e por sistemas de gestão mais flexíveis. A título de mera curiosidade, refira-se que a 
Comissão, presidida pela Secretária de Estado da Modernização Administrativa, Isabel Corte-Real, 
tinha, entre os seus vogais, João Figueiredo (Secretário de Estado da Administração Pública do XVII 
Governo Constitucional), António Bagão Félix (Ministro da Segurança Social e do Trabalho do XV 
Governo e Ministro das Finanças e da Administração Pública do XVI Governo Constitucional) e 
Suzana Toscano (Secretária de Estado da Administração Pública do XV Governo Constitucional). 
185 A RCM nº 9/92, de 22 de Fevereiro, procede à reestruturação da CEA. 
186 O Código do Procedimento Administrativo foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de 
Novembro. Segundo Rocha (2006: 53). “O Código do Procedimento Administrativo constitui um 
marco no processo de reforma, já que veio dar novos direitos aos cidadãos e, sobretudo, exprimir um 
novo posicionamento na sua relação com a administração (...).” Este diploma é um bom exemplo de 
como determinados itens perduram nas agendas dos decisores políticos até verem a luz do dia. Na 
nossa análise de conteúdo aos Programas de Governo reparámos que havia uma menção expressa à 
elaboração do CPA (normalmente com a denominação de Código do Processo Administrativo 
Gracioso) nos Programas dos seguintes Governos: II (“Ultimação e rápida publicação (...) do código de 
procedimento administrativo”), III (“Elaboração do Código do Processo Administrativo Gracioso”), 
VIII (“Prosseguir na elaboração do Código de Processo Administrativo Gracioso”), IX (“Proceder à 
revisão do projecto do Código de Processo Administrativo Gracioso”) e XIII (“O Governo procederá, 
ainda, à revisão do Código de Procedimento Administrativo”). O XIII Governo procedeu, de facto, à 
alteração do diploma, através do Decreto-Lei nº 6/96, de 31 de Janeiro. Em OCDE (1995: 135) e Pinto 
e Almeida (2001: 81-82) podemos encontrar um relato sintético dos trabalhos que precederam a 
aprovação do CPA. 
187 RCM nº 18/93, de 17 de Março. De acordo com Rocha (1998: 83) “the Public Service 
Deontological Charter (…) imposed certain obligations on civil servants (…). However, these 
obligations are not supplemented with specific performance standards. This means that civil servants 
are expected to adhere to a new set of customer-friendly expectations, but that no control measures or 
policing mechanism guarantees their compliance.” 
188 A RCM nº 7/92, de 7 de Fevereiro, alterada posteriormente, pela RCM nº 23/93, de 6 de Abril, que, 
por sua vez, foi alterada pela RCM nº 113/94, de 8 de Novembro, estabelece um novo regime para a 
celebração de protocolos de modernização administrativa. 
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• utilização das novas tecnologias da informação e comunicação, com destaque 

para o Sistema Interdepartamental de Informação Administrativa aos Utentes 

dos Serviços Públicos, mais conhecido por INFOCID; 

• transferência de competências para as autarquias locais (descentralização). 

 

Acredita-se que, para que haja uma convergência real de Portugal com a Europa, se 

deverão prosseguir “reformas estruturais”, entre as quais se encontram as que, 

segundo o Governo, estimulam a concorrência e a iniciativa privada, “como sejam as 

privatizações, a liberalização e a desregulamentação”, defendendo-se, neste âmbito, 

“o aumento da eficiência da Administração Pública, nomeadamente no sentido do 

redimensionamento e recentragem de funções, da desburocratização, da qualificação e 

motivação dos agentes e da maior associação com o sector privado”. 

 

Mais uma vez, salientamos: o enaltecimento da eficiência e da privatização (em 

sentido lato), como elementos de uma Administração Pública que se quer 

desburocratizada e com capacidade de resposta rápida, poderá ser considerado um 

indício de que o New Public Management foi adoptado em Portugal189, criando uma 

espécie de ideologia da reforma administrativa que irá moldar as políticas dos 

Governos seguintes, independentemente dos partidos políticos que estão na sua base. 

 

 

6.5.4 XIII Governo Constitucional 
 

No final de 1995, encontramos outro Governo no Poder, resultante de um processo 

eleitoral que não conferiu uma maioria parlamentar ao partido vencedor – o Partido 

Socialista. As políticas de inovação administrativa do XIII Governo representam uma 

continuidade no percurso definido pelos dois Governos anteriores, ainda que com 

algumas diferenças no estilo (Rocha, 2001a: 119). 

 

                                                
189 Rocha escreve a este propósito (1998: 84): “(...) we can conclude that the Portuguese modernization 
program is very similar to the programs of other European countries, not to mention the U.S., and 
identifies itself with the ‘new public management’ (…)”. 
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O XIII Governo pretende, fazendo referencia ao texto das GOP 1997190, “tornar a 

Administração Pública um vector de desenvolvimento, apta a responder ao que o País 

dela espera em termos de simplificação de procedimentos e circuitos, de maior 

eficácia, eficiência e qualidade, de melhor informação ao cidadão e receptividade ao 

utente dos serviços públicos e de melhores condições de funcionamento para a 

melhoria da competitividade e produtividade do sector empresarial”. Os meios recaem 

nos domínios da desburocratização, controlo de gestão, sistemas gestionários flexíveis 

(recursos humanos, recursos financeiros e patrimoniais), participação “da sociedade 

civil”, qualidade, desconcentração e descentralização, informatização e privatização, 

issues que permanecem inabaláveis na agenda, registando-se a prossecução de muitas 

das medidas iniciadas anteriormente.  

 

O XIII Governo continuou a percorrer o trilho do NPM, devido à não abertura de 

janelas de oportunidade para uma mudança de ruptura e também, muito 

provavelmente, por força da path dependency e dos contínuos fenómenos de difusão 

ou isomorfismo (coercivo ou mimético) originados nas organizações internacionais. 

Verificaram-se, contudo, diferenças na ordenação dos elementos constituintes da 

agenda da reforma administrativa. 

 

A relação da Administração com as empresas e com os cidadãos continua a ser um 

item merecedor da atenção dos decisores, porém, enquanto o XI e XII Governos 

deram prioridade às relações com as empresas, o XIII Governo prefere destacar os 

cidadãos e o respeito por uma “cultura de cidadania”. Para além da manutenção da 

Comissão Empresas-Administração, cria-se um Fórum Administração-Cidadão (RCM 

nº 110/96, de 25 de Julho), como um contributo para a desburocratização das 

“relações Administração-Sociedade”. 

 

Na procura de uma prestação de serviços que satisfaça as expectativas de quem tem 

contacto com a Administração, subsistem ainda os programas de desburocratização e 

de qualidade: procede-se ao lançamento do Livro de Reclamações (RCM nº 189/96, 

de 28 de Novembro), sistematizam-se, num único diploma, as diversas medidas de 

modernização administrativa dos serviços, atinentes à relação cidadão-Administração 

                                                
190 Lei nº 52-B/96, de 27 de Dezembro. 
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(Decreto-Lei nº 135/99, de 22 de Abril), cria-se um Sistema de Qualidade em 

Serviços Públicos (Decreto-Lei n.º 166-A/99, de 13 de Maio)191, continuam os 

protocolos de modernização administrativa, dá-se início a uma Rede Interministerial 

de Modernização Administrativa – RIMA (Decreto-Lei nº 4/97, de 9 de Janeiro) e 

implementa-se a ideia (ovo de Colombo) do one stop shop, com os Centros de 

Formalidades e Empresas (Decreto-Lei nº 55/97, de 8 de Março e Decreto-Lei n.º 78-

A/98, de 31 de Março) e com as Lojas do Cidadão (RCM nº 176/97, de 21 de Outubro 

e Decreto-Lei n.º 187/99, de 2 de Junho). 

 

O tema da sociedade de informação e conhecimento emerge com alguma notoriedade, 

no seguimento daquilo que constitui a própria agenda da União Europeia. Surge a 

“Iniciativa Nacional para a Sociedade da Informação”, a “Missão para a Sociedade da 

Informação”, elabora-se o “Livro Verde sobre a Sociedade da Informação”, promove-

se a expansão da rede INFOCID. Ao nível da Administração Pública, advoga-se um 

“estado Aberto” e o estabelecimento de “diálogos entre os cidadãos e o Estado, 

utilizando as novas tecnologias de informação", divulgando-se um conjunto de ideias 

arrumadas sob o e-government. As tecnologias de informação e comunicação 

permitirão, segundo o texto das GOP 1997, “que a Administração Pública se torne 

mais eficiente e ofereça um serviço de melhor qualidade aos cidadãos e às empresas”. 

 

Em respeito por um espírito de diálogo, privilegiado durante a campanha eleitoral, 

como um antídoto ao clima confrontacional dos últimos anos da governação do 

governo precedente, o XIII Governo pretende alterar o regime da função pública com 

o acordo dos sindicatos192. 

 

                                                
191 Para uma descrição sintética do disposto no diploma, consulte-se Bilhim (2000b: 292). 
192 Rocha chama a atenção para a mudança de postura do XIII Governo (2001a: 116): “Enquanto o 
governo anterior optou pelo não envolvimento de funcionários no processo de reforma e mesmo pela 
sua hostilização através da Lei dos Disponíveis, o novo governo incentivou a participação das 
organizações representativas dos trabalhadores, através das Mesas Parcelares Negociais (...)”. O autor 
acrescenta que a “estratégia de confrontação” do XII Governo poderá ter-lhe custado as eleições de 
1995 (2001a: 119). Fica a pergunta: será que a atitude “dialogante” do XIII Governo não nasce do facto 
de não possuir uma maioria parlamentar que lhe possa dar uma maior segurança na prossecução de 
políticas públicas passíveis de criar contestação social? Chama-se ainda a atenção para o facto do XIII 
Governo ter extinto o contestado Quadro de Efectivos Interdepartamentais (Decreto-Lei n.º 14/97, de 
17 de Janeiro). 
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Nota-se a atribuição de um maior peso às questões relacionadas com a Gestão de 

Recursos Humanos. Por exemplo, nas GOP para 1996193, o Governo dá destaque a 

vários aspectos da gestão previsional (informação estatística fiável sobre a quantidade 

e qualidade dos funcionários públicos e sua distribuição pelos serviços, quadros de 

pessoal, mobilidade, polivalência, etc.), gestão de carreiras, sistema de compensação 

e, a aparentemente inevitável, formação profissional. Nas GOP para 1998194, o 

Governo elege como grande objectivo da reforma da Administração Pública “reforçar 

a cidadania” e sustenta que este será alcançado por intervenções nos domínios da 

desburocratização e do estatuto jurídico laboral da função pública. Reconhece que a 

reformulação do referido estatuto não contribui directamente para a melhoria das 

relações da  Administração com os cidadãos, mas considera que a “qualificação e 

dignificação dos funcionários públicos cria as condições necessárias e adequadas para 

a melhoria dos produtos oferecidos aos cidadãos.” E assim justifica que a primeira 

preocupação da reforma administrativa, desde o início da legislatura, tenha sido “criar 

um clima de diálogo e de concertação que rompesse com a prática anterior, 

estabelecendo um ambiente de confiança”. Afirma-se que “foi esse caminho que 

conduziu ao estabelecimento de um acordo com as três organizações sindicais da 

Função Pública, contemplando a revisão de quase todas as matérias que integram o 

regime de trabalho da função pública, desde as carreiras às férias, incluindo o horário 

de trabalho, a formação profissional, e a avaliação de desempenho, sem esquecer os 

próprios mecanismos de negociação sindical na função pública”. O acordo citado 

gerou ainda duas consequências que merecem ser assinaladas: o recenseamento geral 

da Função Pública – tendo-se criado com este fito o Instituto de Gestão de Base de 

Dados dos Recursos Humanos da Administração Pública – e a entrada de cerca de 

quarenta mil indivíduos para os quadros da Administração Pública (resultantes da 

“regularização de situações de trabalho precário”195). 

 

Foram vários os diplomas aprovados que procuraram alterar o quadro legal da gestão 

de recursos humanos na Administração Pública, sem no entanto questionar a sua 

natureza estatutária196, como, por exemplo, o Decreto-Lei nº 131/96, de 13 de Agosto 

                                                
193 Lei nº 10-A/96, de 23 de Março. 
194 Lei nº 127-A/97, de 20 de Dezembro. 
195 Vide Decreto-Lei nº 81-A/96, de 21 de Junho e Decreto-Lei nº 195/97, de 31 de Julho. 
196 Estas medidas resultaram de um processo negocial com os sindicatos que procurava responder a 
reivindicações e descontentamentos que vinham do Governo anterior. Assentam numa lógica de 
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(realização de auditorias de recursos humanos e de modernização administrativa), o 

Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de Outubro (elaboração do balanço social), o Decreto-

Lei n.º 231/97, de 3 de Setembro (regulamenta o concurso de recrutamento para os 

cargos de director de serviços e chefe de divisão, dando continuidade ao estabelecido 

na Lei 13/97, de 23 de Maio), o Decreto-Lei n.º 47/98, de 7 de Março (cria a base de 

dados dos recursos humanos), o Decreto-Lei n.º 50/98, de 11 de Março (reformula o 

regime jurídico da formação profissional), o Decreto-Lei n.º 175/98, de 2 de Julho 

(regula a mobilidade entre os funcionários da administração local e da administração 

central), o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho (regula o concurso como forma de 

recrutamento e selecção de pessoal para os quadros da Administração Pública), o 

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto (estabelece as regras e os princípios gerais 

em matéria de duração e horário de trabalho), o Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de 

Dezembro (estabelece regras sobre o regime geral de estruturação de carreiras), o 

Decreto-Lei n.º 84/99, de 19 de Março (assegura a liberdade sindical dos 

trabalhadores da Administração Pública e regula o seu exercício), o Decreto-Lei n.º 

100/99, de 31 de Março (regime de férias, faltas e licenças dos funcionários e agentes 

da administração central, regional e local) e o Decreto-Lei n.º 190/99, de 5 de Junho 

(regime geral de atribuição de incentivos à mobilidade dos recursos humanos)197. 

 

Preconiza-se o desenvolvimento de novos sistemas de gestão, assentes numa maior 

autonomia dos serviços da Administração Pública e na responsabilização dos seus 

dirigentes198. A nível organizacional, regista-se a intenção de abrir um processo de 

reavaliação das estruturas do aparelho administrativo e do respectivo enquadramento 

                                                                                                                                      
carreira, “(...) não se pondo em causa o carácter estatutário do funcionalismo” (Rocha, 2001a: 136). 
Rocha refere ainda que as políticas de gestão de recursos humanos não se articulam com as políticas de 
modernização que visam uma maior eficiência nos serviços, sendo estas últimas encaradas pelos 
funcionários como uma ameaça às suas carreiras e estabilidade de emprego (2001a: 136-137). O autor 
afirma, inclusive, que (2005: 42), “(...) por pressão dos sindicatos, se assistiu a algum retrocesso na 
managerialização da função pública (...)”. 
197 Durante o mandato do XIII Governo Constitucional, a Assembleia da República aprovou algumas 
leis relevantes, em matéria de gestão de recursos humanos, como a Lei n.º 13/97, de 23 de Maio (revê o 
estatuto do pessoal dirigente) e a Lei n.º 49/99, de 22 de Junho (estatuto do pessoal dirigente dos 
serviços e organismos da administração central e local do Estado e da administração regional). Em 
alguns casos, aprovou diplomas que alteravam as disposições estabelecidas por Decretos-Lei 
recentemente aprovados (exemplo, Lei nº 44/99, de 11 de Junho e Lei nº 117/99, de 11 de Agosto). 
198 O XIII Governo tornou obrigatória a elaboração de planos e relatórios de actividades, por parte dos 
organismos e serviços da Administração Pública, como um elemento de sustentação da avaliação da 
actividade dos ditos e de possível responsabilização dos seus dirigentes (Decreto-Lei nº 183/96, de 27 
de Setembro). 
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legal, que permita, de acordo com as GOP 1999199, “agilizar os processos de alteração 

orgânica dos organismos e serviços da Administração Pública, à semelhança do que 

sucede com as sociedades, permitindo a sua adaptação célere às modificações da 

realidade social” e “(...) repensar as actuais estruturas dos serviços públicos, à luz das 

atribuições que prosseguem, das imposições decorrentes da globalização da vida 

social e tendo em conta o desvirtuamento existente entre a natureza jurídica das 

direcções-gerais, dos institutos e outras estruturas criadas ao sabor das 

conveniências”. 

 

A nível orçamental, garantir a entrada do país na União Económica e Monetária passa 

a ser a grande aspiração, que irá afectar a concepção das demais políticas, a crer no 

texto das GOP 1997: “O respeito da meta de 3% estabelecida para o défice das contas 

públicas, balizará as opções a tomar em matéria de política orçamental, bem como 

todas as medidas decorrentes de políticas sectoriais que envolvam impacto nas 

finanças públicas”. Refere-se ainda que a Reforma da Administração Financeira do 

Estado é fundamental para se “assegurar umas Finanças Públicas modernas, 

integradas na U.E. e, por isso mesmo, viradas para uma sociedade mais ‘privatizada’, 

mais justa e mais descentralizada”. Assume-se também que o programa de 

privatizações é uma peça basilar para a redução da dívida pública. 

 

 

6.5.5 XIV Governo Constitucional 
 

A 25 de Outubro de 1999, o XIV Governo inicia o seu mandato, após um processo 

eleitoral que mantém o Partido Socialista no Poder, mas, mais uma vez, sem lhe ter 

atribuído uma maioria parlamentar. Cria-se um Ministério da Reforma do Estado e da 

Administração Pública, embora tal não se reflicta na política de inovação 

administrativa, que se desenrolará nos moldes vigentes até então, focando sobretudo a 

gestão de recursos humanos – os funcionários públicos são, segundo as GOP 2000200, 

a “chave da estratégia da modernização” – e a implementação de novas tecnologias de 

informação, como meios essenciais para uma Administração Pública de qualidade, 

                                                
199 Lei nº 87-A/98, de 31 de Dezembro. 
200 Lei nº 3-A/2000, de 4 de Abril. 
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próxima dos cidadãos e desburocratizada. As medidas a introduzir, para além do 

prosseguimento das já desencadeadas previamente, recaem na criação de agências 

administrativas, na contratualização de serviços a entidades privadas, no alargamento 

da rede Lojas do Cidadão, na abertura dos PAC – Postos de Atendimento ao Cidadão, 

em estações dos CTT – Correios de Portugal, na aprovação da Estrutura Comum de 

Avaliação – CAF201, na constituição de uma Bolsa de Emprego Público202, no 

desencadear de cursos de formação avançada em gestão pública no Instituto Nacional 

de Administração e num conjunto de iniciativas ligadas à “sociedade da informação” 

como, por exemplo, a Iniciativa Internet203, o Serviço Público Directo204, o Programa 

Operacional para a Sociedade da Informação e o Programa de Compras 

Electrónicas205. Concretizou-se ainda a intenção, manifestada pelo Governo anterior, 

de “reavaliar” a estrutura e funcionamento da Administração Pública, na forma de 

comissões – Missão para a Reforma da Organização Territorial do Estado, Grupo de 

Trabalho sobre os Institutos Públicos e Equipa de Missão para a Organização e 

Funcionamento da Administração do Estado – estudos e projectos de diplomas. 

 

O XIV Governo não concluiu o seu mandato, dando lugar, a 2 de Abril de 2002, a um 

Governo constituído pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Popular. 

 

 

6.5.6 XV Governo Constitucional 
 

                                                
201 A Estrutura Comum de Avaliação, mais conhecida por CAF – Common Assessment Framework, é 
uma ferramenta concebida especialmente para a auto-avaliação da qualidade nos serviços públicos, na 
União Europeia. Para maior desenvolvimento ver Rocha (2006: 86-93) e Carapeto e Fonseca (2005: 
57-78). 
202 RCM nº 24/2001, de 1 de Março. 
203 RCM nº 110/2000, de 22 de Agosto. 
204 RCM n 156/2000, de 16 de Novembro. 
205 Vide Resolução nº 143/2000, de 27 de Setembro (DR 2ª Série), a Resolução nº 32/2001, de 2 de 
Março (DR 2ª Série) e o Decreto-Lei nº 104/2002, de 12 de Abril. Muitas das iniciativas projectadas 
pelo XIV Governo só emergiram, com alguma notoriedade, com o XV Governo. É o caso da Bolsa de 
Emprego Público (Decreto-Lei n.º 78/2003, de 23 de Abril) e do Programa de Compras Electrónicas 
(RCM nº 36/2003, de 12 de Março e RCM nº 111/2003, de 12 de Agosto). Reflectindo o 
prolongamento no tempo de muitas destas medidas, o Programa de Compras Electrónicas continua a 
ser defendido pelo XVII Governo, almejando-se a sua adopção generalizada em todos os serviços do 
sector público administrativo (vide, para o efeito, Decreto-Lei nº 37/2007, de 19 Fevereiro, o qual 
define o sistema nacional de compras públicas (SNCP) e procede à criação e aprovação dos estatutos 
da Agência Nacional de Compras Públicas, E.P.E. (ANCP), como entidade gestora do SNCP). 
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Para o XV Governo, a reforma da administração pública está no cerne de duas metas 

– “consolidar um Estado com autoridade, moderno e eficaz” e “sanear as finanças 

públicas” – conducentes, na concepção dos governantes, ao desenvolvimento 

económico e à competitividade do País. Tem-se como referência um “novo modelo de 

serviço público” (que continua a ser uma continuação do modelo idealizado pelos 

Governos pós 1986206), baseado em “três linhas de força dominantes” (vide GOPs 

2003-2006207): 

• “redução do peso excessivo da Administração Pública; 

• prossecução de objectivos de eficiência, visando a satisfação das necessidades 

dos cidadãos; 

• promoção de uma cultura de mérito e exigência, em que os serviços devem 

nortear-se por resultados e altos padrões de qualidade”. 

 

Na RCM nº 95/2003, de 30 de Julho, definiram-se as linhas de orientação da reforma 

administrativa, reforma que o Governo encara como prioritária208 e na RCM nº 

53/2004, de 21 de Abril, procedeu-se à sua operacionalização209. 

 

O cumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento ocupa um lugar proeminente 

na agenda do Governo e irá moldar a política de reforma administrativa. Enfatiza-se a 

necessidade de reduzir o “peso excessivo da Administração Pública”, de racionalizar 

as estruturas, extinguindo as que se revelarem redundantes ou que não acrescentem 

valor, de identificar as áreas funcionais cujos custos superem os benefícios, de parar a 

                                                
206 Embora o fenómeno do path dependency explique que raramente ocorre uma inovação radical nas 
políticas públicas prosseguidas, fruto do peso do passado e da inércia institucional, os governantes 
gostam sempre de se retratar como os principais autores de uma dada (e, por vezes, suposta) inovação. 
Embora a política de reforma administrativa do XV Governo seja, em geral, uma continuação das 
anteriores, não excluindo o acentuar dos elementos de “privatização” do sistema, o Governo escreve, 
nas GOP para 2003-2006, que irá proceder a uma “revolução tranquila, mas firme e prioritária” na 
Administração Pública. 
207 Lei nº 32-A/2002, de 30 de Dezembro. 
208 No preâmbulo da RCM nº 95/2003, de 30 de Julho, podemos ler: “A reforma da Administração 
Pública influenciará, directa ou indirectamente, muitas outras reformas sectoriais, a propor ou em 
curso, das quais o País também carece, pelo que constituirá a grande prioridade da acção reformadora 
do Governo”. 
209 Segundo Rocha e Araújo (2006: 20), esta resolução foi concebida com base nas recomendações de 
uma empresa de consultadoria. 
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tendência de crescimento do número de funcionários públicos210, de dinamizar a 

prática da gestão por objectivos, de introduzir o regime do contrato individual de 

trabalho, de incentivar a mobilidade na função pública, constituindo uma Bolsa de 

Mobilidade, de atribuir autonomia administrativa e financeira apenas aos organismos 

que respeitem as condições previstas na Lei de Bases de Contabilidade Pública (para 

que haja autonomia financeira, os organismos terão de possuir receitas próprias que 

cubram, no mínimo, dois terços das despesas totais211), etc. Embora as medidas 

anunciadas não alterem substancialmente o caminho percorrido até então, verifica-se, 

com este Governo, um reforço da óptica gestionária e um maior foco na eficiência, 

enquanto os Governos precedentes preferiram realçar a qualidade e a melhoria das 

relações da Administração com as empresas e os cidadãos. 

 

Nas GOP para 2004212, o Governo precisa as “ideias nucleares da reforma”: a 

definição das funções essenciais do Estado (que são, no seu entendimento, as funções 

reguladoras e fiscalizadoras), a criação de um modelo de organização dos serviços 

próximo da “filosofia do modelo empresarial” e a implementação da gestão por 

objectivos (é com vista à concretização desta última ideia que se irá defender o novo 

Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho – SIADAP). Estamos em pleno 

esplendor do discurso do New Public Management, ao se defender um Estado 

mínimo, reduzido a funções de regulação e fiscalização, prosseguidas por organismos 

estruturados e geridos em moldes “empresariais”213. 

 

A reforma traduziu-se em medidas como a aprovação das leis quadro da 

administração directa do Estado (Lei nº 4/2004, de 15 de Janeiro) e dos institutos 

públicos (Lei nº 3/2004, de 15 de Janeiro), a aplicação do contrato de trabalho na 

Administração Pública (Lei nº 23/2004, de 22 de Junho), novos mecanismos de 
                                                
210 Uma das primeiras medidas do Governo foi tentar controlar as admissões na AP (RCM nº 97/2002, 
de 18 de Maio), uma intenção partilhada pelo seu antecessor, embora com um carácter menos restritivo 
(vide RCM nº 12/2001, de 8 de Fevereiro e RCM nº 16/2002, de 28 de Janeiro). 
211 Este regime de excepção, cada vez menos excepcional, também poderá ser atribuído, segundo a Lei 
de Bases de Contabilidade Pública, a entidades que gerem fundos comunitários (art. 6, nº 4, da Lei 
8/90, de 20 de Fevereiro). 
212 Lei nº 107-A/2003, de 31 de Dezembro. 
213 Rocha faz a seguinte avaliação da política de modernização administrativa do XV Governo 
Constitucional (2005: 44): “A fazer fé nas declarações dos responsáveis governamentais, nas recentes 
leis e ainda nas propostas legislativas, tudo indica que se retoma o modelo managerial, ao mesmo 
tempo que se pretende emagrecer o Estado, bem ao modo da Sra. Thatcher dos finais dos anos setenta e 
começo dos anos oitenta. Assim, pretende-se menor e melhor Estado, adopção do contrato individual 
de trabalho, avaliação de desempenho, mas nomeação política para todos os cargos dirigentes (...).” 
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mobilidade (Decreto-Lei nº 193/2002, de 25 de Setembro, Decreto-Lei nº 78/2003, de 

23 de Abril e Decreto-Lei nº 101/2003, de 23 de Maio), a revisão do Estatuto do 

Pessoal Dirigente da Administração Pública (Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro) e a 

aprovação de um sistema integrado de avaliação do desempenho que, teoricamente, 

abrange os serviços e organismos, os funcionários e os dirigentes (Lei nº 10/2004, de 

22 de Março214). Continuaram-se a desenrolar programas de desburocratização, 

qualidade e promoção do governo electrónico215. 

 

 

6.5.7 XVI Governo Constitucional 
 

Como já mencionámos previamente nesta tese, a demissão do Primeiro-Ministro leva 

à formação de um novo Governo Constitucional, o XVI, que teve um mandato curto e 

acidentado, pouco propício a deixar contributos para a história da reforma 

administrativa. Salienta-se, no entanto, que a política de inovação administrativa 

preconizada no Programa de Governo e nas Grandes Opções do Plano para 2005216 

demonstra que este Governo optou por continuar a política do antecessor. 

 

 

6.5.8 XVII Governo Constitucional 
 

A chegada ao Poder do XVII Governo, a 12 de Março de 2005, assinala a abertura de  

uma janela de oportunidade para possíveis mudanças de trajecto na política de 

modernização do sistema administrativo público. Contudo, esta janela foi aproveitada 

para a defesa do “novo” modelo de Administração Pública promovido desde 1986 e 

que foi paulatinamente aprofundado pelos sucessivos Governos. Se o XV Governo 

assumiu indiscutivelmente o discurso e as ideias do New Public Management, o XVII 

Governo parece desejar prossegui-las, aprovando os instrumentos legislativos que 

possibilitem a sua implementação. 
                                                
214 Ver ainda o Decreto Regulamentar nº 19-A/2004 e a Portaria nº 509-A/2004, ambos de 14 de Maio. 
215 Ao nível da promoção da sociedade da informação e do conhecimento, gostaríamos de destacar um 
pacote de medidas, datado de 12 de Agosto de 2003, constituído, entre outros, pelo Plano de Acção 
para a Sociedade da Informação (RCM nº 107/2003), o Plano de Acção para o Governo Electrónico 
(RCM nº 108/2003) e o Programa Nacional de Compras Electrónicas (RCM nº 111/2003). 
216 Lei nº 55-A/2004, de 30 de Dezembro. 
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A modernização da Administração Pública responde, mais uma vez, ao desafio da 

competitividade e do desenvolvimento económico. O XVII Governo elege, como 

“preocupações maiores” da sua actuação, a desburocratização e simplificação de 

processos, a modernização da gestão e a flexibilização dos modos de 

funcionamento217. A consolidação das finanças públicas e o enaltecimento do valor 

“eficiência” continuam a ser elementos centrais à política de inovação administrativa, 

até porque permanece o risco de incumprimento do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento. 

 

Trata-se de um Governo que teve o mérito de agregar um conjunto de iniciativas de 

modernização administrativa até então dispersas sob uma determinada denominação, 

um rótulo (por exemplo, SIMPLEX ou PRACE), que passou a constituir uma marca 

divulgada junto da função pública e da opinião pública, em geral, facilitando a 

percepção de que existe uma real determinação em mudar a máquina administrativa, 

traduzida em actos concretos. 

 

A análise da política de reforma do XVII Governo revela preocupações com a 

desburocratização e a qualidade (tal como tinha acontecido com todos os Governos 

Constitucionais, porém com especial destaque, na era managerial, para o XI, XII, XIII 

e XIV), com a gestão de recursos humanos218 (na senda do XIII Governo na atenção 

dedicada à função pública, mas com uma filosofia próxima da dos XV e XVI 

                                                
217 Rocha e Araújo procedem a uma leitura alternativa destas “preocupações maiores”. Para os autores, 
a principal preocupação do Ministro das Finanças e da Administração Pública reduz-se a uma questão 
quantitativa (2006: 23): “(...) attempt to reduce to the lowest figure possible the number of services and 
public servants – fewer structures and fewer positions”. 
218 Vejamos alguns dos diplomas aprovados durante a presente legislatura, ao nível da gestão de 
recursos humanos: RCM nº 109/2005, de 30 de Junho (estabelece um conjunto de parâmetros que irão 
pautar a política governamental relativa à função pública); RCM nº 110/2005, de 30 de Junho, Lei nº 
60/2005, de 29 de Dezembro, Decreto-Lei nº 117/2006, de 20 de Junho, Lei nº 52/2007, de 31 de 
Agosto (convergência entre o sistema de pensões da Caixa Geral de Aposentações e o regime geral da 
segurança social); Lei nº 43/2005, de 29 de Agosto, RCM nº 38/2006, de 18 de Abril, Decreto-Lei nº 
169/2006, de 17 de Agosto (conjunto de medidas conducentes a uma diminuição das despesas com o 
pessoal); Lei nº 51/2005, de 30 de Agosto (modificações nos procedimentos de nomeação e cessação 
de funções do pessoal dirigente da AP); RCM nº 199/2005, de 29 de Dezembro (garantir a aplicação e 
bom funcionamento do SIADAP); Lei nº 53/2006, de 7 de Dezembro (mobilidade da função pública); 
Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de Março (novo estatuto do gestor público); Decreto-Lei nº 122/2007, 
de 27 de Abril (regime de acção social complementar); e Decreto-Lei nº 181/2007, de 9 de Maio 
(justificação das faltas por doença e respectivos meios de prova). 



 

 183 

Governos) e com o governo electrónico219 (como vinha a suceder desde o XIII 

Governo). 

 

De acordo com as Grandes Opções do Plano para 2005-2009220, o Governo 

desenvolverá processos de modernização administrativa que visam atingir os 

seguintes objectivos: 

• facilitar a vida aos cidadãos e às empresas; 

• qualificar os recursos humanos e as condições de trabalho; 

• adequar a Administração aos objectivos de crescimento.221  

 

Estes objectivos, ao serem alcançados, permitirão, argumenta-se, o redesenho da 

Administração Pública, tornando-a “mais eficiente e ajustada aos recursos do País”, 

menos produtora e mais “reguladora e fiscalizadora” e ainda “mais próxima dos 

cidadãos”. Os meios escolhidos passam pela: 

• organização da AP: reestruturação de serviços públicos, em especial, ao nível 

da Administração Central; descentralização e desconcentração de funções e 

serviços; adopção do modelo de serviços partilhados; 

• gestão empresarial: “empresarialização” (adopção de novas técnicas de gestão 

ou a externalização de serviços)222, estímulos à adopção de uma cultura tida 

como próxima da de mercado na própria Administração Pública223 e a 

                                                
219 Iniciativas como a “Empresa na Hora” e a “Marca na Hora” (Decreto-Lei n.º 125/2006, de 29 de 
Junho) repousam na utilização das tecnologias da informação e comunicação e representam uma 
profunda transformação no modo como os processos se desenrolavam até então. 
220 Lei nº 52/2005, de 31 de Agosto. 
221 Estes são os objectivos da política de reforma administrativa já definidos no Programa Eleitoral do 
Partido Socialista e no Programa do XVII Governo Constitucional, sob a expressão “linhas de 
actuação”. 
222 No texto das Grandes Opções do Plano 2005-2009, a empresarialização aparece como uma das 
linhas de acção prioritárias do XVII Governo, estabelecendo-se uma suposta relação de causalidade 
entre a aproximação a modelos empresariais e a obtenção de ganhos de eficácia e eficiência: 
“empresarialização, com o objectivo de promover a adopção de instrumentos e modelos de gestão que 
melhorem os resultados obtidos pela Administração ou permitam a externalização de serviços que 
possam ser prestados com uma melhor relação custo-benefício por entidades fora da Administração”. 
223 Repare-se como o XVII Governo pretende, de acordo com as GOP 2005-2009, desenvolver “(...) 
uma cultura de risco e concorrência em certos domínios da Administração, quando se mostre útil e 
adequado, como forma de aumentar a liberdade de escolha dos cidadãos”. 
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implementação da gestão por objectivos e dos sistemas de avaliação de 

desempenho dos funcionários e dos serviços;  

• gestão de recursos humanos: pretende-se o estabelecimento de regimes e 

sistemas de gestão de recursos humanos não diferenciados face aos demais 

trabalhadores (com excepção das carreiras que implicam o exercício de 

funções de soberania), o que justifica, por exemplo, a aproximação do regime 

jurídico do exercício de funções públicas ao regime do contrato individual de 

trabalho, a revisão e implementação de um novo sistema de carreiras e 

remunerações na Administração Pública e o desenvolvimento de um novo 

regime de protecção social, bem como a alteração do regime de aposentação 

dos trabalhadores da Administração Pública, no sentido da convergência com 

o regime geral de segurança social; 

• desburocratização e qualidade: simplificação administrativa, tendo como 

ponto fulcral a satisfação das necessidades dos cidadãos e empresas e o 

desenvolvimento da administração electrónica. 

 

As iniciativas são inúmeras. Destas, destacamos a reorganização do aparelho 

administrativo resultante do PRACE – Programa de Reestruturação da Administração 

Central do Estado, o SIMPLEX – Programa de Simplificação Administrativa e 

Legislativa, a Empresa na Hora, o Cartão do Cidadão, a introdução dos serviços 

partilhados e a mudança em curso ao nível da gestão de recursos humanos, com as 

transformações legalmente reificadas nos seus diferentes subsistemas224. 

 

 

                                                
224 As alterações promovidas na gestão de recursos humanos da Administração Pública pelo XVII 
Governo – novo sistema de vínculos, carreiras e remunerações, reformulação e implementação do 
sistema integrado de avaliação de desempenho – SIADAP, novo regime de mobilidade de pessoal, 
novo sistema de aposentação, etc. -, ao indiciarem uma convergência com a gestão praticada noutros 
sectores, estão em manifesta consonância com o modelo gestionário advogado após os anos oitenta e 
representam uma viragem no modelo de gestão até então tido como inerente aos serviços públicos (um 
modelo burocrático, garante da satisfação do interesse geral). As consequências desta mudança só 
poderão ser, como é natural, avaliadas no futuro. Pode-se, no entanto afirmar, que este conjunto de 
medidas plasma-se na consolidação da denominada “privatização da Função Pública” (Moura, 2004: 
327-334, 374-419). 
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6.6 AGENDAS, ESTABILIDADE E MUDANÇA 

 

As agendas governamentais e as políticas públicas não estão em constante 

transformação. A imagem mais próxima da evolução denotada pelas agendas, em 

geral, e pelas agendas de reforma administrativa em Portugal, em particular, é a do 

modelo de punctuated equilibrium de Baumgartner e Jones (1993), segundo o qual as 

agendas passam por longos períodos de estabilidade, interrompidos por períodos de 

rápida mudança. Este modelo é consentâneo com o dos Fluxos Múltiplos e permite 

elucidar determinados aspectos que, embora tenham sido detectados por Kingdon, 

carecem de maior desenvolvimento. Kingdon centrou a sua pesquisa no estudo das 

razões que levam à alteração súbita das agendas, não focando os períodos, em geral, 

longos, em que as agendas tendem para a estabilidade. Baumgartner e Jones 

procuraram colmatar esta lacuna. 

 

De acordo com os autores citados, durante os períodos de estabilidade, existe, em 

larga medida, um acordo em relação ao tratamento a dar a um determinado tema na 

agenda, que assenta numa imagem225 consensual e necessariamente parcial, de uma 

realidade ambígua, complexa e conflitual, partilhada pelas instituições ou grupos com 

autoridade para decidir – os policy venues (Baumgartner e Jones, 1993: 31). Para que 

haja mudança na agenda, terá de ocorrer uma mudança na imagem criada em relação 

a uma dada política ou uma alteração no policy venue. 

 

Esta teoria poderá ajudar a explicar a inflexão detectada nas agendas governamentais 

e decisionais, a partir de meados dos anos 80, em Portugal. Embora as políticas de 

reforma administrativa sejam políticas institucionais que têm como decisores 

preponderantes os membros do Governo, a entrada de Portugal para a União Europeia 

assinalou cambiantes no policy venue226 que ajudaram, como já vimos anteriormente, 

ao cimentar de uma nova policy image.  

                                                
225 Para Baumgartner e Jones a imagem de uma política pública consiste no modo como ela é 
compreendida e discutida (1993: 25). A sua concepção e discussão traduz-se numa explicação simplista 
e parcial dos assuntos, baseada numa linguagem simbólica. Por isso é que, segundo os autores (1993: 
26), “policy images are always a mixture of empirical information and emotive appeals.” 
226 De acordo com Knill (2001), os Estados-membros da União Europeia estão sujeitos a processos de 
“europeanisation” no desenrolar das suas políticas públicas, processos esses que estão para além do 
seu controlo. A “europeanisation” faz-se sentir na conformidade às prescrições institucionais 



 

 186 

 

A imagem da política de reforma administrativa ideal passou a basear-se nos preceitos 

do New Public Management, tendo uma divulgação impulsionada por toda a 

conjuntura internacional que favoreceu a sua emergência e desenvolvimento. Ao 

prometer substituir um modelo burocrático tido como ineficiente e arcaico, face aos 

desafios do desenvolvimento sócio-económico e da competitividade, o discurso do 

NPM encontrou bom acolhimento, o que favoreceu a sua adopção pelos decisores 

políticos. Ou seja, a nova policy image revelou-se congruente com o sentimento geral, 

mereceu o apoio dos decisores relevantes e dos grupos de interesse com capacidade 

para influenciar a decisão e não originou uma oposição organizada, pelo que os temas 

nela tratados puderam assumir um lugar mais proeminente na agenda (Kingdon, 2003: 

20, 146-158). 

 

Como é explicado pelo Modelo de Fluxos Múltiplos, se a agenda sofreu mudanças foi 

porque empreendedores políticos intervieram para, mediante a abertura de uma janela 

de oportunidade, fazer com que determinadas propostas fossem adoptadas. Em 

meados dos anos 80, encontramos no poder um Governo eleito com uma maioria 

absoluta, abrindo-se assim, e pela primeira vez na história da III República, uma 

janela de oportunidade para a mudança no fluxo político, que parece ter sido 

determinante para a mudança verificada. O facto da janela se ter aberto no fluxo 

político facilitou igualmente a aceitação das características doutrinárias do New 

Public Management e criou as condições ideais para um processo de formação de 

políticas públicas caracterizado por “solutions chasing problems”227. 

 

Em resumo, assistiu-se a uma conjugação de factores propícios: a abertura de uma 

janela de oportunidade, que possibilitou a promoção de uma nova policy image, num 

quadro em que o policy venue se estendeu do espaço nacional ao espaço da União 

Europeia. 

 

 

                                                                                                                                      
comunitárias, em alterações nas estruturas de oportunidade, a nível doméstico, e nas mudanças 
induzidas nas crenças e expectativas (frames) dos actores. 
227 Característica que se torna mais verosímil quando já se estabeleceu que os Governos Portugueses 
tenderam a representar de modo muito semelhante os principais problemas da Administração Pública 
Portuguesa, quer no período pré-1986, quer depois. 
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A eleição do XVII Governo Constitucional desencadeou a abertura de uma nova 

janela política, porém não se registou uma alteração substancial da agenda da reforma 

administrativa. Tal poderá ser explicado pela manutenção da policy image reinante 

entre os grupos com capacidade para interferir no processo de formação das políticas 

de reforma administrativa e pelo consenso gerado em torno dessa mesma concepção. 

O New Public Management assentou amarras e irá marcar a política de inovação 

administrativa até se encontrar um novo ideal, bem como uma audiência receptiva à 

sua introdução na agenda. 
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7 PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL DO ESTADO 

 

 
“Os analistas sabem que o confronto das criatividades originadas em 
centros de decisão diferentes, e a impossibilidade de cada um desses 
centros totalizar o conhecimento do processo, se traduzem numa resultante 
que se verifica ninguém ter querido.” 

 
Adriano Moreira (1989: 85) 

 

 

 

Quando os eleitores deram a primeira maioria absoluta ao Partido Socialista, no início 

de 2005, legitimaram o seu Programa Eleitoral e a transposição do que lá estava 

inscrito para o Programa de Governo. E ambos os textos – de resto, praticamente 

idênticos – são claros no caminho traçado para a modernização da Administração 

Pública. Pretende-se constituir “um processo reformador feito de passos positivos, 

firmes e consequentes, para alcançar uma Administração eficaz, que sirva bem os 

cidadãos e as empresas, à altura do que se espera de um Estado moderno”. Entre as 

medidas preconizadas encontrava-se a reorganização da Administração Central do 

Estado, com o objectivo de, através de uma maior racionalização das estruturas, se 

obter ganhos de eficiência228. 

                                                
228 No Programa Eleitoral do Partido Socialista elenca-se um conjunto de medidas (que muitos 
classificariam de propósitos), que mais tarde se materializarão no Programa de Reestruturação da 
Administração Central do Estado – PRACE, nomeadamente, a propósito de qualificar os recursos 
humanos e as condições de trabalho: a) “Reorganizar a Administração central, conferindo maior 
autonomia de gestão de pessoal, financeira e material a cada Ministério, para promover economia de 
gastos e ganhos de eficiência, pela simplificação e racionalização de estruturas, designadamente através 
da desnecessidade de alterações legislativas para a reorganização de serviços.” b) “Concentração física 
dos serviços do Estado como forma de obter economias de escala, ao nível dos recursos humanos, 
aproveitamento de espaços e comunicações, evitando a duplicação de serviços que possam ser 
integrados.” E ainda, na adequação da Administração aos objectivos do crescimento: “Criar um 
programa plurianual de redução da dimensão da Administração central, visando diminuir, nos 
próximos quatro anos, o número de unidades orgânicas de nível central, por descentralização, 
desconcentração, fusão ou extinção.” No Programa do XVII Governo Constitucional, entre as medidas 
que o Governo se compromete a implementar até ao final da legislatura, encontra-se “Reorganizar a 
Administração central para promover economia de gastos e ganhos de eficiência, pela simplificação e 
racionalização de estruturas, designadamente através da flexibilização dos instrumentos normativos” e 
“Concentração física dos serviços do Estado como forma de obter economias de escala, ao nível dos 
recursos humanos, aproveitamento de espaços e comunicações, evitando a duplicação de serviços que 
possam ser integrados.” 
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Em Junho de 2005, através do Programa de Estabilidade e Crescimento 2005-2009, o 

XVII Governo Constitucional deixou antever o que pretendia ao nível da 

reorganização da Administração Central do Estado: “(...) um amplo programa de 

reestruturação e modernização da administração pública, que incluirá a revisão, 

Ministério a Ministério, das respectivas funções, orgânica, dimensionamento, recursos 

e procedimentos (...)”. A referida reestruturação, junto com o controlo das despesas de 

pessoal, foi apontada como uma medida essencial na estratégia de consolidação 

orçamental, mediante a contenção da despesa. 

 

O Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado – PRACE estava 

prestes a ter início e nós iríamos ter o privilégio de presenciar, observar e participar 

em algumas das suas etapas e actividades, acompanhando o processo de avaliação 

organizacional de dois Grupos de Trabalho e estando presente em muitas das reuniões 

da Comissão Técnica. 

 

O que passaremos a relatar baseia-se, em grande parte, no que se observou, bem como 

na análise documental de diplomas legais e outros documentos relacionados com o 

estudo de caso, a que tivemos acesso. 

 

O estudo resultante está imprimido da parcialidade nascida da condição humana da 

investigadora. Estamos cientes de que a natureza sensível e confidencial de boa parte 

da informação e o inevitável acesso restrito à mesma (só a omnisciência poderia 

eliminar esta limitação) eivam a descrição e explicação fornecidas, porém nunca 

tivemos a pretensão de abarcar tudo o que pudesse acontecer no decurso do Programa 

de Reestruturação. Como foi dito por um alto responsável político, o PRACE “é um 

jogo que decorre, simultaneamente, em vários tabuleiros”. Nós iremos narrar o que 

ocorreu num deles e proceder à análise dos mecanismos de decisão subjacentes a este 

processo de reforma, através da aplicação do Modelo de Fluxos Múltiplos. 
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7.1 ENQUADRAMENTO LEGAL DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO 
 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 124/2005, de 4 de Agosto, delineia os 

parâmetros que irão balizar todo o processo de reorganização da Administração 

Central do Estado, esboçando respostas para o porquê, como, quando e por quem. 

 

Nela está também patente um discurso elucidativo da policy image subjacente ao 

projecto de reforma PRACE. Por exemplo, desde logo se refere que a Administração 

Pública tem de ser “amiga da cidadania e do desenvolvimento económico”, pelo que 

não é aceitável que esteja sobredimensionada, já que isso torna-a não só cara e 

ineficiente, como gera burocracia e cria distanciamentos contraproducentes entre a 

Administração e os cidadãos, as empresas e as comunidades”. Nesta frase, 

estabelecem-se os seguintes postulados: 

 

• A Administração Pública está sobredimensionada; 

• O seu sobredimensionamento gera ineficiências; 

• O seu sobredimensionamento gera burocracia; 

• O seu sobredimensionamento torna-a distante da comunidade. 

 

E se a causa destes males está no sobredimensionamento, poder-se-á minimizá-los ao 

encetar um programa de reforma que adeqúe o tamanho e estrutura do aparelho 

administrativo às necessidades decorrentes do estrito cumprimento da sua missão. 

 

Segundo o preâmbulo da RCM nº 124/2005, de 4 de Agosto, o processo de 

reestruturação da Administração Pública visa: 

• A racionalização das estruturas centrais; 

• A promoção da descentralização de funções; 

• A desconcentração coordenada; 

• A modernização e automatização de processos. 
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Enquadrando-se nas metas definidas, o PRACE tem por objectivos (nº 1, da RCM nº 

124/2005, de 4 de Agosto): 

• Promover a cidadania; 

• Promover o desenvolvimento económico; 

• Promover a qualidade dos serviços públicos; 

• Aumentar a eficiência dos serviços públicos, através da simplificação, 

racionalização e automatização, procedendo a uma diminuição das suas 

unidades organizacionais e dos recursos a elas afectos. 

 

O último objectivo, de definição mais precisa, parece ter sido o que presidiu a todo o 

processo de reestruturação. 

 

A RCM estabelece ainda os princípios a que o processo de reestruturação se deverá 

submeter (nº 2): 

• Avaliação das actividades desenvolvidas pela administração central, para 

determinar a sua manutenção, extinção ou externalização; 

• Desconcentração de funções para níveis regionais e locais, de acordo com os 

princípios da desburocratização e subsidiariedade (aproximação da 

Administração dos destinatários dos seus serviços e tomada de decisão o mais 

próximo possível daqueles a quem dizem respeito); 

• Descentralização de funções para a administração local, designadamente nos 

sectores da educação e da saúde, desde que tal não implique um 

enfraquecimento dos mecanismos de controlo da despesa pública e reservando 

para a administração central as funções normativa, de planeamento e 

orçamentação global e de fiscalização, auditoria e controlo; 

• Diminuição das estruturas administrativas, “conjugada com a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e empresas”; 

• Simplificação, racionalização e reengenharia de procedimentos 

administrativos. 
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São definidas três fases de desenvolvimento do Programa de Reestruturação: 

• Fase de enquadramento estratégico: contempla a definição das linhas 

condutoras do processo de reestruturação, a constituição da Comissão Técnica 

e dos Grupos de Trabalho e a concepção da metodologia a utilizar na 

realização da fase seguinte. 

• Fase de avaliação e redefinição organizacional de estruturas e recursos da 

administração central: engloba o trabalho de levantamento e avaliação do 

desenho das estruturas dos Ministérios, bem como a elaboração de propostas 

de reestruturação, pelos Grupos de Trabalho e pela Comissão Técnica. 

• Fase de execução: elaboração e revisão das leis orgânicas dos Ministérios e 

respectivos organismos. 

 

De acordo com a RCM nº 124/2005, de 4 de Agosto, o Programa desenrolar-se-á em 

dois planos: político e técnico (vide nºs 4 a 6). 

 

No plano político, o PRACE ficará sob a orientação política geral do Primeiro-

Ministro, e sob a orientação directa dos Ministros de Estado e da Administração 

Interna e de Estado e das Finanças, em articulação com os demais Ministros. Haverá 

ainda uma supervisão política global por parte do Secretário de Estado Adjunto do 

Primeiro Ministro, o Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local, o 

Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, o Secretário de Estado da 

Administração Pública e a Coordenadora da Unidade de Coordenação da 

Modernização Administrativa (UCMA) e uma supervisão política sectorial, a cargo 

dos Secretários de Estado designados pelos respectivos Ministros229. 

 
                                                
229 A nível sectorial, o acompanhamento do PRACE era da responsabilidade de: PCM – Secretário de 
Estado da Presidência do Conselho de Ministros; MAI – Sub-Secretário de Estado da Administração 
Interna; MNE – Secretário de Estado dos Assuntos Europeus; MFAP – Secretário de Estado Adjunto e 
do Orçamento; MDN – Secretário de Estado da Defesa Nacional; MJ – Secretário de Estado Adjunto e 
da Justiça; MAOTDR – Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades; MEI – 
Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor; MADRP – não houve 
designação; o acompanhamento foi feito pelo próprio Ministro; MOPTC – Secretária de Estado dos 
Transportes; MTSS – Secretário de Estado da Segurança Social; MS – Secretária de Estado Adjunta e 
da Saúde; ME – Secretário de Estado Adjunto e da Educação; MCTES – Secretário de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; MC – Secretário de Estado da Cultura. 
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No plano técnico, o Programa é conduzido por: 

• Uma Comissão Técnica, dependente das entidades políticas mencionadas, 

designada pelos Ministros de Estado e da Administração Interna e de Estado e 

das Finanças, presidida e constituída por individualidades de reconhecido 

mérito nos domínios da gestão e organização e da gestão de recursos humanos. 

• Grupos de trabalho de avaliação de serviços públicos, dependentes da 

Comissão Técnica, compostos por recursos humanos da Administração 

Pública, obedecendo ao critério de serem presididos e constituídos 

“maioritariamente por elementos oriundos de outros ministérios e, se 

necessário, de fora da Administração Pública”. 

 

Ainda de acordo com o nº7, da RCM nº 124/2005, de 4 de Agosto, serão os 

Secretários de Estado os responsáveis, na fase de enquadramento estratégico, pela 

constituição da Comissão Técnica e dos Grupos de Trabalho. 

 

Já entrando na fase de avaliação e redefinição organizacional, estabelece-se que a 

Comissão Técnica deve propor as metodologias necessárias à prossecução do 

Programa (levantamento e avaliação da situação organizacional e dos recursos afectos 

a cada ministério), a aplicar pelos Grupos de Trabalho (n.º 8, alínea a), RCM nº 

124/2005). 

 

Os Grupos de Trabalho, por sua vez, deverão, sob a orientação da Comissão Técnica, 

“proceder à análise e avaliação das atribuições, competências, estruturas 

administrativas, principais procedimentos administrativos e recursos financeiros e 

humanos afectos ao ministério”, segundo a metodologia definida pela Comissão 

Técnica e baseando-se na formação e informação obtidas. Após o levantamento e 

avaliação, deverão apresentar um relatório com as “propostas de reestruturação e de 

racionalização de recursos humanos e de procedimentos” (n.º 8, alínea b), RCM nº 

124/2005). Estes relatórios serão analisados e avaliados pela Comissão Técnica que 

ficará incumbida de elaborar um relatório final, a ser entregue ao Primeiro-Ministro e 

aos Ministros de Estado (n.º 9, RCM nº 124/2005). 
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Na fase de execução, como já referimos, elaboram-se e aprovam-se os diplomas e 

demais instrumentos que procedem à reestruturação de cada ministério e à reafectação 

de recursos. A sua aplicação será acompanhada pelo respectivo Grupo de Trabalho, 

sob a coordenação dos Secretários de Estado designados para intervir no PRACE. 

 

Definem-se directrizes para a reestruturação dos serviços (nºs 11 a 13, da RCM nº 

124/2005): 

• Serviços desconcentrados, de nível regional: deverão conformar-se ao quadro 

territorial das NUT II. A reestruturação deverá ser conduzida “por forma que o 

início de funcionamento dos serviços desconcentrados de nível regional, que 

ainda não as respeitem, esteja assegurado o mais tardar até 30 de Junho de 

2007”. 

• Serviços desconcentrados sub-regionais e locais: deverão atender à “criação de 

balcões únicos, que permitam combinar um atendimento de proximidade com 

a racionalização de serviços públicos existentes a esses níveis” e à 

“polivalência de serviços públicos, sempre que a dimensão da procura de um 

serviço não justifique a sua manutenção”. 

• Serviços centrais: “dar-se-á especial atenção à organização progressiva de 

serviços de partilha de funções e actividades comuns, designadamente no 

âmbito das secretarias-gerais”. 

 

Desenvolve-se um pouco mais a ideia de “serviços de partilha de funções e 

actividades comuns”. Têm como objectivos (nº 15, da RCM nº 124/2005): 

• “A concentração de procedimentos de gestão e administração de recursos (...) 

em cada ministério, grupos de ministérios ou sector; 

• A especialização desses serviços e do respectivo pessoal na condução desses 

procedimentos; 

• A orientação dos demais serviços da Administração e seus recursos para a 

prossecução dos seus objectivos fundamentais e realização das actividades 

críticas que justificam a sua existência; 
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• A promoção da concorrência com outras entidades prestadoras do mesmo tipo 

de serviços, promovendo uma cultura de gestão que revele uma lógica de 

serviço fornecedor e de serviço cliente; 

• A diminuição de estruturas e recursos envolvidos nas actividades (...)” 

abrangidas por esta partilha. 

 

Apontam-se algumas actividades potenciais candidatas à aplicação desta ferramenta 

organizacional e de gestão (nº 14, da RCM nº 124/2005): 

• “Gestão orçamental, financeira, patrimonial e contabilidade analítica; 

• Recrutamento e gestão de recursos humanos; 

• Formação de recursos humanos; 

• Apoio jurídico; 

• Gestão de sistemas de informação e de comunicação; 

• Tratamento e conservação de documentação; 

• Relações internacionais; 

• Edições gráficas e reprográficas; 

• Gestão de imóveis; 

• Gestão de frotas automóveis; 

• Negociação e aquisição de bens e serviços; 

• Serviços de segurança e de limpeza”. 

 

E designam-se os seus princípios estruturantes (nº 16, da RCM nº 124/2005): 

• “Manutenção no serviço cliente de todas as decisões de gestão relativas às 

funções e actividades comuns; 

• Desenho dos procedimentos no sentido da integração e optimização; 

• Utilização de novas ferramentas apoiadas em benchmarking, com vista à 

automatização de procedimentos; 
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• Contratualização com os serviços clientes, quanto a características dos 

produtos, prazos e níveis de desempenho; 

• Uso intensivo das tecnologias de informação e de comunicação; 

• Implementação de uma contabilidade de custos, por forma a viabilizar a 

permanente avaliação de resultados”. 

 

Na RCM nº 124/2005, de 4 de Agosto (nºs 17 a 20, 22 e 25), adianta-se ainda que: 

• Poderão ser criados projectos específicos para a implementação dos serviços 

de partilha de funções e actividades comuns; 

• Determinadas questões relacionadas com a descentralização e desconcentração 

de funções e serviços poderão ser destacadas das demais acções de 

reestruturação; 

• Na condução do PRACE, dar-se-á “particular atenção à definição de 

indicadores quantitativos de gestão e à introdução de medidas relativas de 

satisfação dos utentes em relação à qualidade dos serviços prestados”; 

• O PRACE irá rever “todos os conselhos, comissões, grupos de trabalho ou de 

projecto ou outras estruturas com a mesma natureza, tendo em vista a sua 

extinção ou fusão, quando se verifique que a respectiva finalidade se esgotou 

ou que prosseguem objectivos complementares, sobrepostos ou paralelos”.  

• A Comissão Técnica poderá socorrer-se do contributo de entidades privadas, 

na constituição dos grupos de trabalho e na fixação das metodologias de 

avaliação. 

• No decorrer do PRACE estudar-se-á e apreciar-se-á, na medida em que tal for 

considerado pertinente, a informação contida nos relatórios da Comissão de 

Reavaliação dos Institutos Públicos – CRIP e nos relatórios de Caracterização 

das Funções do Estado – CFE, do Conselho Coordenador do Sistema de 

Controlo Interno. 

 

A calendarização prevista tinha como principais marcos (nº 21, da RCM nº 

124/2005): 
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• Entre Julho e Outubro de 2005: definição das orientações gerais de 

reestruturação, constituição da Comissão Técnica e dos Grupos de Trabalho, 

definição das metodologias a usar nos exercícios de reestruturação e 

reafectação do pessoal; 

• Entre Novembro de 2005 e Fevereiro de 2006: avaliação e redefinição 

organizacional dos ministérios; 

• Até Junho de 2006: fase de execução, ou seja, elaboração e aprovação dos 

diplomas e demais instrumentos. 

 

Dão-se instruções para a fase de execução, nomeadamente (vide nºs 23 e 24, da RCM 

em análise): 

• os projectos de leis orgânicas ou da sua revisão devem ter em consideração o 

disposto nas leis-quadro da administração directa do Estado e dos institutos 

públicos (Leis nºs. 4/2004 e 3/2004, de 15 de Janeiro, respectivamente) e no nº 

3 do artigo 18º e no nº 4 do artigo 25º do Estatuto do Pessoal Dirigente (Lei nº 

51/2005, de 30 de Agosto230). 

• Os projectos de leis orgânicas ou da sua revisão, ao serem remetidos para 

parecer dos Ministros de Estado e da Administração Interna e de Estado e das 

Finanças, deverão ser acompanhados de um conjunto de documentos: projecto 

de portaria conjunta que aprova a estrutura nuclear dos serviços; projecto de 

portaria que fixa o limite máximo de unidades orgânicas flexíveis; projecto de 

portaria conjunta que aprova o quadro de pessoal; documento que proceda à 

identificação das melhorias do processo de decisão, tendo em conta as funções 

essenciais do serviço (Administração Directa do Estado); projectos de portaria 

conjunta e de despacho normativo (institutos públicos), em conformidade com 

o disposto na Lei 3/2004, de 15 de Janeiro231; listas dos conselhos, comissões, 

                                                
230 A RCM nº 124/2005 dá orientações para o futuro que contemplam não o disposto no Estatuto do 
Pessoal Dirigente vigente na altura (a Lei nº 2/2004, de 25 de Janeiro), mas sim as alterações inscritas 
na Lei 51/2005, de 30 de Agosto. 
231 Artigo 12º, da Lei 3/2004, de 15 de Janeiro: “1 – As disposições relativas à estrutura e organização 
dos institutos públicos que devam ser objecto de regulamentação constam dos estatutos, aprovados por 
portaria conjunta dos Ministros das Finanças e da tutela, e, em tudo o mais, de regulamentos internos, 
propostos pelos órgãos do instituto e aprovados por despacho normativo dos Ministros das Finanças e 
da tutela. 2 – Nos casos de autonomia estatutária, nos termos da Constituição ou de lei especial, os 
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grupos de trabalho ou projecto existentes nos Ministérios, mencionando os que 

se mantêm e os que se extinguem; lista com o número de efectivos, por 

carreira e grupo profissional que deverá ser afecto aos quadros de 

supranumerários. 

 

No último ponto da RCM nº 124/2005, de 4 de Agosto, enuncia-se uma medida de 

incentivo à reestruturação dos Ministérios: “o Ministério das Finanças e da 

Administração Pública prepara uma medida adequada que permita transferir para o 

orçamento dos ministérios uma percentagem das verbas libertadas em resultado das 

reestruturações previstas na presente resolução e em função do volume dessas 

libertações”. 

 

Em resumo, a RCM que temos vindo a descrever concebe o Programa de  

Reestruturação da Administração Central do Estado, com o fito de promover a 

qualidade e a racionalização da Administração, diminuindo as suas estruturas e o 

pessoal a elas afecto, ganhando, consequentemente, eficiência. O Programa de 

Reestruturação decorrerá em dois planos, um político e um técnico. A orientação 

política directa caberá aos Ministros de Estado e da Administração Interna e de 

Estado e das Finanças, intervindo ainda o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro 

Ministro, o Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local, o Secretário de 

Estado Adjunto e do Orçamento, o Secretário de Estado da Administração Pública, a 

Coordenadora da Unidade de Coordenação da Modernização Administrativa (UCMA) 

e os Secretários de Estado designados pelos respectivos Ministros. O plano técnico é 

o palco de actuação da Comissão Técnica (que é nomeada pelos responsáveis 

políticos do PRACE e responde directamente perante eles) e dos Grupos de Trabalho, 

orientados pela Comissão Técnica. Esta deverá definir as metodologias adequadas ao 

levantamento e avaliação das estruturas organizacionais e dos recursos humanos e 

financeiros afectos a cada Ministério, a utilizar pelos Grupos de Trabalho, que, por 

sua vez, terão acesso a formação e informação que lhes possibilite cumprir com o 

solicitado. Os Grupos de Trabalho serão compostos por trabalhadores da 

Administração Pública232, definindo-se, como critério de constituição, que a maioria 

                                                                                                                                      
estatutos são elaborados pelo próprio instituto, ainda que sujeitos a aprovação ou homologação 
governamental, a qual revestirá a forma de despacho normativo.” 
232 Na sua quase maioria, com o estatuto de funcionários públicos. 
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dos seus elementos seja oriunda de organismos externos ao Ministério em análise. 

Estes Grupos terão um presidente (o seu coordenador) que será, também ele, oriundo 

de outro ministério233. O disposto na RCM configura determinadas soluções a aplicar 

pelos Grupos de Trabalho, designadamente a desconcentração de serviços regionais 

em conformidade com as NUTS II e a desconcentração de serviços sub-regionais e 

locais considerando a ideia de balcão único e de polivalência de serviços públicos. 

Nos serviços centrais, a ferramenta a aplicar na reestruturação, encarada como 

possível solução para uma maior racionalidade, são os “serviços de partilha de 

funções e actividades comuns”. Faz-se ainda menção à possibilidade de recurso a 

serviços de consultadoria, por parte da Comissão Técnica (o que virá a acontecer). E 

procede-se à calendarização do PRACE, estabelecendo como data de início, Julho de 

2005, e de conclusão (elaboração dos diplomas e demais instrumentos), Junho de 

2006. 

 

À RCM nº 124/2005, de 4 de Agosto, veio juntar-se o Decreto-Lei nº 194/2005, de 7 

de Novembro, um diploma que reitera alguns dos aspectos explanados na RCM, 

desenvolve outros e que visa definir as condições de funcionamento e de 

financiamento do PRACE. 

 

No texto do Decreto-Lei nº 194/2005, de 7 de Novembro, exprime-se a necessidade 

de cumprir a calendarização estabelecida234, dando corpo à “intenção do Governo de 

redimensionar a Administração Pública, com o objectivo não só de reduzir os níveis 

de despesa pública mas, fundamentalmente, de melhorar a qualidade do serviço 

prestado”. 

 

O respeito pelo calendário imposto será um dos grandes constrangimentos e, 

simultaneamente, um dos objectivos do Programa PRACE. 

 

 

                                                
233 Na prática, houve uma ou outra excepção a esta regra. 
234 No Decreto-Lei nº 192/2005, de 7 de Novembro, pode-se ler que “o cumprimento dos calendários 
previstos [na RCM nº 124/2005, e 4 de Agosto] é determinante para a prossecução da firme intenção 
do Governo de redimensionar a Administração Pública (...)”. 
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7.2 ACTORES DA REESTRUTURAÇÃO 
 

O nosso estudo de caso, nomeadamente a observação participante, recaiu sobre o 

plano técnico do PRACE, já que teve por foco, como já mencionámos, a Comissão 

Técnica e dois Grupos de Trabalho. A estes actores, há que acrescentar um outro, 

também situado no plano técnico, os consultores externos chamados para prestar 

assistência à Comissão (nº 22, da RCM nº 124/2005, de 4 de Agosto). 

 

 

7.2.1 Comissão Técnica 
 

A Comissão Técnica é composta por seis elementos – individualidades de 

“reconhecido mérito nos domínios da gestão e organização e da gestão dos recursos 

humanos” – , escolhidos pelos Secretários de Estado com intervenção directa no 

PRACE e designados pelo Ministro de Estado e da Administração Interna e pelo 

Ministro de Estado e das Finanças; são eles (Despacho conjunto nº 734/2005, de 8 de 

Setembro, publicado no Diário da República nº 184, de 23 de Setembro, 2ª série): 

• Prof. Doutor João Abreu de Faria Bilhim (presidente); 

• Prof. Doutor Carlos Alberto Alves Marques; 

• Prof. Doutor Miguel Pina e Cunha; 

• Prof. Doutor Paulo Trigo Cortez Pereira; 

• Mestre Eugénio Manuel de Lima Antunes; 

• Dr. Luís António da Silva Barraquero235. 

 

Funciona com o apoio logístico e orçamental da Secretaria-Geral do Ministério das 

Finanças e da Administração Pública (art. 2º, nº 1, do Decreto-Lei nº 194/2005, de 7 

de Novembro). 

 

                                                
235 Todos os membros da Comissão Técnica, com excepção do Dr. Luís Barraquero, consultor da PT no 
domínio da gestão de pessoal, são também docentes no ensino superior nos domínios da gestão pública, 
sociologia e comportamento organizacional e finanças públicas. Dois deles tinham ainda assento em 
outras duas comissões: um, na Comissão Técnica de Revisão do Sistema de Carreiras e Remunerações 
da Administração Pública e, outro, no Grupo de Trabalho para a Revisão da Lei das Finanças Locais 
(como responsável pela coordenação). 
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No art. 2º, nº 2, do Decreto-Lei nº 194/2005, de 7 de Novembro, prevê-se que a 

Direcção-Geral de Administração Pública236 dê apoio técnico à Comissão, podendo o 

seu director-geral ser chamado a participar em reuniões da Comissão, se esta assim 

entender. 

 

Segundo o art. 2º, nº 5, Decreto-Lei nº 194/2005, de 7 de Novembro, todos os 

organismos e serviços da Administração Pública têm o dever de prestar a colaboração 

que lhes for solicitada pela Comissão. 

 

 

7.2.2 Grupos de Trabalho 
 

Os Grupos de Trabalho (GT) são constituídos pela Comissão Técnica que, entre os 

seus membros, indica o respectivo coordenador (art. 3º, nº 1, Decreto-Lei nº 

194/2005, de 7 de Novembro). De acordo com o art. 3º, nº 2, do Decreto-Lei nº 

194/2005, de 7 de Novembro, os funcionários ou agentes (não se mencionam 

trabalhadores sujeitos a um regime de contrato individual de trabalho mas, em pelo 

menos um caso, tal aconteceu) que compõem os GT “são indicados pelos membros do 

Governo sob cuja direcção ou tutela está o serviço público em que se encontram a 

exercer funções e são afectos aos grupos de trabalho pela comissão técnica.” 

 

Funcionam com o apoio logístico das secretarias-gerais ou serviços equiparados dos 

Ministérios alvo da sua avaliação e redefinição organizacional. Os seus elementos 

deverão exercer funções no PRACE a tempo completo (art. 3º, nº 4 e nº 5, Decreto-

Lei nº 194/2005, de 7 de Novembro). 

 

De acordo com o art. 3º, nº 3, Decreto-Lei nº 194/2005, de 7 de Novembro, os seus 

coordenadores são colocados na dependência do Presidente da Comissão Técnica que, 

por sua vez, poderá delegar o acompanhamento dos Grupos em outros membros da 

Comissão. 

 

                                                
236 Actual Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público. 



 

 202 

Como já referimos anteriormente, a RCM nº 124/2005, de 4 de Agosto, definiu, no nº 

6, alínea b), que os grupos deveriam ser constituídos maioritariamente por elementos 

oriundos de outros Ministérios e a escolha do coordenador deveria obedecer a 

idêntico critério. Em regra, os grupos eram compostos por cinco elementos, três 

externos ao Ministério objecto de avaliação (incluindo o coordenador) e dois de 

dentro. 

 

 

7.2.3 Consultores 
 

O nº 22, da RCM nº 124/2005, de 4 de Agosto, abre a possibilidade da Comissão 

Técnica recorrer a entidades privadas na constituição dos grupos de trabalho e na 

concepção das metodologias de avaliação organizacional. O Decreto-Lei nº 194/2005, 

de 7 de Novembro, volta a mencionar o recurso a entidades privadas e a justificar a 

opção com os prazos “apertados” definidos, com a dimensão e complexidade da tarefa 

propostas, com o carácter transversal das intervenções a efectuar e com os 

compromissos que Portugal assumiu no âmbito do Programa de Estabilidade e 

Crescimento, para o período de 2005-2009. Estes factores, segundo o Decreto-Lei, 

impõem “a adopção de mecanismos que permitam adquirir contributos de vários 

sectores, e que se colha a partir deles uma visão também exterior à Administração 

Pública”237. 

 

Entendeu-se, assim, que seria oportuno contratar uma empresa privada de 

consultadoria para coadjuvar a Comissão Técnica no desenvolvimento do PRACE. 

 

A intervenção dos consultores tinha como limite temporal Março de 2006. Estavam 

consequentemente afastados, à partida, de participar nas últimas etapas do Programa, 

designadamente as que estavam calendarizadas até Junho de 2006. 

 

Aos consultores pedia-se que: 

                                                
237 Embora no nº 4, do art. 2º , do Decreto-Lei nº 194/2005, de 7 de Novembro, se mencione a possível 
celebração de protocolos “e outras formas de colaboração com estabelecimentos de ensino superior”, 
remetendo para o número 22 da RCM nº 124/2005, de 4 de Agosto, tal via não chegou a ser explorada. 
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• Providenciassem um acompanhamento técnico à gestão e execução do 

PRACE; 

• Dessem apoio técnico ao nível metodológico: fornecer e melhorar os 

documentos metodológicos definidos pela Comissão Técnica, elaborar os 

instrumentos de recolha de informação, bem como as grelhas para a sua 

análise e tratamento dos dados; 

• Prestassem apoio à Comissão Técnica na formação a ministrar aos membros 

dos Grupos de Trabalho; 

• Acompanhassem os Grupos de Trabalho, prestando-lhes apoio técnico no 

levantamento e análise das estruturas organizacionais e na preparação do 

relatório;  

• Elaborassem um modelo de relatório (template), a ser seguido pelos Grupos de 

Trabalho; 

• Colaborassem com a Comissão Técnica na análise e avaliação das propostas 

veiculadas pelos Grupos de Trabalho e na redacção do relatório que ela deverá 

apresentar. 

 

O contributo dos consultores, ao nível metodológico, recaiu sobretudo na execução 

dos instrumentos de análise e não tanto na sua concepção. Esta respeitou, sobretudo, à 

Comissão Técnica. Tiveram, porém, um papel assinalável no acompanhamento e 

controlo da progressão do trabalho dos Grupos, estimulando-os, em conjunto com o 

membro da Comissão Técnica responsável pela sua supervisão directa, a, dentro do 

prazo fixado, conhecerem a realidade em estudo, questionarem-na e fundamentarem 

as  propostas de manutenção e mudança estrutural no Ministério. 

 

 

7.3 PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO 
 

Se atendermos às fases enumeradas na RCM nº 124/2005, de 4 de Agosto, o nosso 

estudo de caso contempla a fase de avaliação e redefinição organizacional de 
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estruturas e recursos da administração central, pelo que as demais fases não serão 

tratadas nesta instância.  

 

 

7.3.1 Arranque 
 

O factor tempo revelou-se uma variável crucial pelo que, após a tomada de posse dos 

membros da Comissão Técnica e da constituição dos Grupos de Trabalho, havia que 

partir para o terreno e, sem demoras, iniciar o trabalho de análise e avaliação às 

estrutural, sob pena de se não cumprir os objectivos já calendarizados. 

 

A Comissão Técnica, a par da concepção da componente operacional do PRACE, 

começou por se reunir com os Ministros e Secretários de Estado, para uma primeira 

abordagem ao Programa e às expectativas que nele recaíam. 

 

Em Novembro, os Grupos de Trabalho, após uma reunião geral com os responsáveis 

políticos pelo PRACE e com os membros da Comissão Técnica, onde lhes foi 

apresentado o projecto, delineados os seus objectivos e traçadas algumas linhas de 

orientação, instalaram-se nos Ministérios objecto da sua análise e deram 

prosseguimento à fase de avaliação e redefinição organizacional de estruturas e 

recursos da administração central. 

 

Nem todos encontraram as melhores condições para o desenrolar do trabalho: a 

documentação relativa ao Ministério, suas estruturas e serviços238 tardava, muitas 

vezes, em chegar; algumas Secretarias-Gerais não conseguiram, inicialmente, 

acomodar devidamente os Grupos239, a metodologia concebida pela Comissão 

Técnica ainda estava a ser ultimada (embora tivesse sido distribuída uma versão 

preliminar, sob aviso de posteriores alterações) e não se sabia muito sobre a formação 

                                                
238 Os Grupos de Trabalho deveriam ler e conhecer os as leis orgânicas e outros diplomas tidos como 
pertinentes, os planos e relatórios de actividades, balanços sociais, relatórios – como os relatórios da 
Inspecção-Geral de Finanças, da Inspecção-Geral da Administração Pública, das Inspecções Sectoriais 
e do Tribunal de Contas – e estudos anteriores – como os relativos à Caracterização das Funções do 
Estado (CFE), à Comissão para a Reavaliação dos Institutos Públicos (CRIP) e aos Sistemas de 
Informação da Administração Financeira do Estado (SIAFE). 
239 Um dos Grupos de Trabalho não tinha sequer, de início, ligações telefónicas ou electrónicas com o 
exterior; problema que acabou por ser sanado. 
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que lhes seria dada, referida na alínea b), do nº 8, da RCM nº 124/2005, de 4 de 

Agosto. O encetar da análise dos organismos e serviços dos Ministérios teve que 

assentar nas orientações da RCM citada, na experiência pessoal dos seus membros, na 

leitura dos relatórios já disponíveis e no exame dos diplomas (leis orgânicas e 

estatutos) que definiam a missão, atribuições e competências das estruturas em 

avaliação, em conformidade com as instruções metodológicas já delineadas e a 

direcção dos membros da Comissão Técnica designados para os acompanhar. 

 

O calendário acordado era para cumprir e a RCM nº 124/2005 indicava que, entre 

Novembro de 2005 e Fevereiro de 2006, se teria de proceder à avaliação e redefinição 

organizacional dos ministérios. 

 

Dada a complexidade do projecto e a premência de elaborar uma metodologia que, 

pragmaticamente, fosse capaz de orientar a análise, recolhendo a informação 

necessária não só à avaliação das estruturas, mas, sobretudo, à fundamentação das 

propostas, determinou-se que os Grupos de Trabalho programariam a sua actividade 

do seguinte modo: 

• Início de Janeiro de 2006: definição de um primeiro esboço da nova 

macroestrutura (entendida como o conjunto de organismos e serviços) do 

Ministério, o que implicaria: conhecer a macroestrutura existente, desenhar a 

nova macroestrutura, assinalar as mudanças propostas e justificar, num 

relatório a apresentar à Comissão Técnica, as opções tomadas. 

• Fevereiro de 2006: elaboração de um relatório com o desenho das 

microestruturas, ou seja, com as estruturas organizacionais dos organismos e 

serviços do Ministério (tendo em conta a nova macroestrutura). 

• Março de 2006: Avaliar qualitativa e quantitativamente os recursos humanos 

necessários à prossecução das atribuições e competências em cada estrutura. 

 

Quer a Comissão Técnica, quer os Grupos de Trabalho estavam cientes da delicadeza 

da tarefa de que estavam incumbidos e tinham plena noção das resistências e medos 

levantados por processos de mudança como o presente, de que eram parte activa. A 
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confidencialidade era uma obrigação a respeitar. A discrição e profissionalismo, 

qualidades a cultivar. 

 

Tendo em conta a relevância da adopção de um comportamento que se coadunasse 

com a sensibilidade do Programa de Reestruturação, de modo a não instigar posturas 

defensivas por parte dos funcionários e, em especial, dos dirigentes nos diferentes 

Ministérios, conceberam-se, entre outros, os seguintes princípios de actuação: 

• Manter estrita confidencialidade quanto aos trabalhos que estavam a ser 

desenvolvidos; 

• Ter extremo cuidado na forma como se formulam perguntas, como se expõem 

hipóteses ou como se dão opiniões; 

• Se se quiser apresentar e testar soluções junto de funcionários, fazê-lo como 

meras hipóteses de trabalho, após autorização do membro da Comissão 

Técnica responsável pela reorganização do Ministério; 

• Ser prudente, atender à tradição e não programar revoluções em grande escala 

que impliquem acções impossíveis de concretizar. A prudência deverá ser 

equilibrada com uma visão arrojada. 

 

Também se procurou clarificar algumas questões metodológicas, mediante 

orientações como: 

• Conhecer, com a profundidade que o tempo e a metodologia permitirem, a 

realidade administrativa do Ministério; 

• Estudar o máximo de informação já tratada e existente sobre o Ministério; 

• Dar prioridade ao método da entrevista, sabendo perguntar e sabendo ouvir; 

• Dar toda a atenção ao pensamento dos membros do Governo sobre a 

organização do Ministério; 

• Acatar a coordenação estabelecida pelo respectivo coordenador. 
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Os Grupos de Trabalho deveriam atender permanentemente aos objectivos do PRACE 

e não esquecer que o resultado final esperado consistia na redução da despesa pública. 

 

Foi-lhes solicitado que conhecessem, entre outros elementos: 

• relativamente a cada Ministério: a missão; o organograma real (direcções-

gerais, institutos públicos, serviços e organismos equiparados, comissões, 

grupos de trabalho, etc.); o número total de funcionários; 

• relativamente a cada estrutura: o respectivo organograma (assinalando 

eventuais disparidades entre a organização real e a formal); as atribuições; a 

natureza jurídica e orçamental; o âmbito territorial dos serviços 

desconcentrados (quando tal se aplicasse); o número de funcionários; o 

orçamento. 

 

As interacções estruturais intra e inter Ministérios deveriam ser consideradas, bem 

como eventuais redundâncias. Os Grupos tinham ainda que identificar as repetições 

estruturais dentro de cada Ministério, já que estas seriam possivelmente alvo de um 

processo de “serviços comuns ou partilhados” ou de uma mera concentração numa 

mesma unidade orgânica. 

 

Ao questionarem a realidade, era essencial que fizessem uma comparação entre as 

missões e funções do Ministério e a sua macroestrutura, tendo em conta que esta 

deveria submeter-se a critérios de eficácia, eficiência e economia. O respeito pelos 

critérios enunciados poderia passar ainda pela descentralização, desconcentração ou 

externalização, hipóteses a merecerem uma ponderação cuidada previamente ao 

desenho da nova macroestrutura. 

 

O desenho da nova macroestrutura do Ministério tinha de se conformar a algumas 

orientações, nomeadamente: 

• Fazer a destrinça entre as funções de suporte e as funções operacionais de cada 

Ministério. 
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• As estruturas que iriam executar as funções operacionais deveriam ser 

designadas por Direcção-Geral ou por Instituto Público, aplicando os critérios 

expressos nas Leis Quadro respectivas. As excepções deveriam ser 

devidamente fundamentadas. 

• As funções de apoio à governação (que contemplam funções como 

planeamento, gestão estratégica, apoio à definição de políticas públicas, 

relações internacionais, controlo financeiro e auditoria) são consideradas 

funções de suporte, devendo-se desenhar estruturas para o seu cabal exercício. 

Estas estruturas deveriam ser designadas por Departamento (sendo equiparado 

a Direcção-Geral). 

• A Secretaria-Geral seia a estrutura que poderia ter um papel especial na 

execução das demais funções de suporte, sem que isso implique que não 

possam existir outras estruturas para o seu desempenho. Pede-se, no entanto, 

que se justifique tal existência com a criticidade das funções ou com a 

quantidade de recursos envolvidos. Caso se proponham outras estruturas, para 

além da Secretaria-Geral, estas deverão designar-se Departamentos. 

• Em alternativa ou complemento a um papel acrescido das Secretarias-Gerais 

no desempenho das funções de suporte (excepcionando as de apoio à 

governação), havia ainda que conceber o cenário de um possível 

desenvolvimento de uma lógica de serviços partilhados240 (dando seguimento 

ao enunciado na RCM nº 124/2005, de 4 de Agosto). 

 

 

7.3.2 Redesenho das Macroestruturas 
 

Os Grupos programaram as suas actividades num quadro de prazos exíguos: 

analisaram a informação disponível nos documentos e, em seguida, marcaram e 
                                                
240 Os serviços partilhados não podem ser reduzidos a uma mera concentração de funções numa única 
unidade organizacional, para efeitos de economias de escala. Visam ganhos de eficiência e eficácia, 
através da especialização na prestação de determinados serviços a organizações clientes, mediante a 
celebração de “Service Level Agreements”, em que se contratualizam níveis de qualidade e quantidade, 
mediante contrapartidas financeiras, para um determinado período. A unidade fornecedora terá de se 
revelar competitiva no seu negócio, sob pena de se anularem quaisquer benefícios que pudessem ser 
retirados da adopção deste modelo organizacional e de gestão. Há ainda um conjunto de condições 
propícias e outras detrimentais à sua implementação, que deverão ser devidamente ponderadas. 
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realizaram um conjunto de entrevistas que abrangeram os “senadores” (em cada 

Ministério, foi indicada uma pessoa, ou mais pessoas, com um conhecimento 

profundo e transversal241 sobre o dito) e os dirigentes máximos dos organismos, 

procurando reunir informação pertinente que lhes permitisse elaborar propostas 

conformes às recomendações emanadas da Comissão Técnica. Quase todo este 

processo decorreu em Dezembro, numa altura em que um outro conjunto de actores 

tinha sido chamado a intervir: os consultores. 

 

Os consultores reuniram-se primeiramente com a Comissão Técnica e com o 

Secretário de Estado da Administração Pública, tendo sido postos ao corrente de todo 

o trabalho já desenvolvido. 

 

Na segunda semana de Dezembro, realizou-se uma espécie de reunião de 

“arranque”242, conduzida pelos consultores, com todos os Grupos de Trabalho e com 

os membros da Comissão Técnica. Foram abordados, de forma esquemática, os 

princípios metodológicos a seguir no PRACE, as principais milestones e os produtos 

esperados. Face à expectativa de um workshop de “formação”, em que se pudesse dar 

respostas concretas a algumas orientações ainda ambíguas, porque carentes de maior 

sistematização e operacionalização, o resultado da reunião ficou um tanto aquém do 

aguardado. Serviu, contudo, para que os Grupos ficassem a conhecer os consultores 

que, a partir desse momento, iriam prestar-lhes apoio técnico. 

 

Cada consultor acompanhava três Grupos de Trabalho, mediante a realização de  

reuniões semanais, nas quais participava igualmente um membro da Comissão 

Técnica. A equipa de consultadoria243 tinha reuniões semanais com a Comissão 

Técnica e estavam também presentes aquando das reuniões dos Grupos de Trabalho 

com os Ministros e Secretários de Estado. 

 

Chegados ao final de Dezembro, já praticamente todos os grupos tinham feito o 

diagnóstico dos seus Ministérios e o desenho da nova macroestrutura, baseados no 

tratamento da informação congregada através, como já referimos, da análise da 
                                                
241 Na expressão de um documento interno, “a personalidade conhecedora do Ministério”. 
242 O kickoff do projecto, na prática, já tinha ocorrido, como assinalámos. 
243 Equipa composta, ao nível operacional, por oito elementos: cinco consultores que acompanhavam 
os Grupos de Trabalho, coordenados e liderados por outros três. 
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documentação disponibilizada, das entrevistas com os dirigentes, bem como ainda na 

experiência e conhecimentos dos seus membros. Em alguns casos, outros contributos 

foram sendo acolhidos, acomodando designadamente as percepções políticas 

veiculadas por alguns responsáveis. 

 

No início de Janeiro, a Comissão Técnica começou a receber os relatórios 

preliminares dos Grupos de Trabalho e, no dia 16, cada Grupo apresentou 

sinteticamente, através do seu coordenador, as respectivas propostas para as novas 

macroestruturas dos Ministérios244 a uma audiência composta, entre outros, pelos seus 

pares, Comissão Técnica, consultores, coordenadora da UCMA, Secretário de Estado 

da Administração Pública, Ministro de Estado e da Administração Interna e Ministro 

de Estado e das Finanças. Foi a primeira vez que os Grupos ficaram a conhecer todas 

as novas macroestruturas (até aí as conversas laterais, ainda que entre membros do 

PRACE, não eram encorajadas, como garante da confidencialidade). Os 

coordenadores foram confrontados com algumas perguntas por parte da coordenadora 

da UCMA e dos Ministros de Estado. A meio do encontro, na presença dos media, os 

Ministros de Estado fizeram breves comentários sobre o PRACE e esboçaram, para a 

opinião pública, alguns dos resultados esperados do Programa. As primeiras notícias 

antecipavam o que se preparava: a extinção de dezenas de organismos245. 

 

A partir deste momento, as notícias começaram a aparecer com relativa frequência na 

imprensa escrita, relatando supostas mudanças na máquina administrativa. A quebra 

da confidencialidade até então respeitada culminou na publicação de supostos 

extractos do Relatório Intercalar da Comissão Técnica, em meados de Março de 

2006246. 

 

Enquanto os Grupos procediam ao trabalho de análise estrutural de cada Ministério, a 

Comissão Técnica concentrava-se na definição das questões metodológicas e, 

                                                
244 Pressupunha-se que os Ministros e os Secretários de Estado, sobretudo aqueles que foram 
designados para acompanhar o PRACE a nível sectorial, conhecessem a nova macroestrutura. 
245 Por exemplo, as notícias saídas, no dia 16 e 17 de Janeiro de 2006, no Diário Económico, tinham 
como título: “Programa de Reestruturação prevê extinção ou fusão de dezenas de organismos” e 
“Governo vai extinguir dezenas de organismos”, respectivamente. 
246 As revelações sobre o Relatório Intercalar da Comissão Técnica foram feitas na edição de 11 de 
Março de 2006 do Jornal de Notícias, merecendo maior detalhe na edição do Diário Económico de 13 
de Março. Entre os participantes no PRACE surgia a dúvida: quem seria o responsável pela fuga de 
informação? 
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sobretudo, na concepção de orientações para questões transversais aos Ministérios, 

que teriam implicações no desenho das macroestruturas, numa primeira fase, e das 

microestruturas, na fase seguinte. Com a ajuda da equipa de consultores, a Comissão 

Técnica procurou operacionalizar guidelines quanto aos seguintes temas: 

• Desenvolvimento de um modelo organizacional a ser aplicado na adopção dos 

serviços partilhados e delimitação das áreas mais susceptíveis à sua 

implementação; 

• Prossecução de uma estratégia coerente para as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), que pudesse coarctar uma certa visão de silo, em 

detrimento do todo, e que conjugasse o pensamento sobre as TIC com o 

planeamento estratégico das organizações, reflectindo-se numa prestação de 

serviços mais eficaz, eficiente e com maior qualidade; 

• Robustecimento das funções de controlo, nomeadamente a nível sectorial, 

incitando, deste modo, o reforço de uma cultura de avaliação e de prestação de 

contas (accountability), o que passaria, entre outros elementos, por uma 

reorganização das actividades de inspecção e auditoria, que desse ênfase não 

só ao controlo da legalidade, mas também à criação e monitorização de 

indicadores de gestão;  

• Incremento das “funções cerebrais”, isto é, das funções de apoio à governação, 

através da criação de uma estrutura direccionada para o cumprimento desse 

fim; 

• Modelo de desconcentração e implicações da conformidade às NUT II, em 

cada Ministério; 

• Destino a dar aos conselhos consultivos, às auditorias jurídicas, aos serviços 

sociais, etc.; 

• Nomenclatura: as designações dos organismos deveriam estar sujeitas a 

alguma uniformização que pusesse termo à diversidade247 e confusão248 

existente. 

                                                
247 Sem querermos ser exaustivos, vejamos algumas das designações que normalmente aparecem, para 
além das habituais direcções-gerais, secretarias-gerais, institutos públicos e inspecções: departamentos, 
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A partir da segunda quinzena de Janeiro, as energias da Comissão Técnica 

concentraram-se na análise e uniformização formal e substantiva (quando tal não 

fosse contrário à natureza das actividades sectoriais) das primeiras versões dos 

relatórios enviados pelos Grupos de Trabalho, embora não tivesse ficado esquecida a 

necessidade de melhorar a metodologia a seguir na avaliação e redesenho 

organizacional das microestruturas. 

 

A Comissão procurou assegurar que as propostas dos Grupos estivessem devidamente 

fundamentadas, para evitar dar abertura à emergência de contestações e resistências, à 

partida, expectáveis. 

 

Havia também uma preocupação, em maior ou menor grau, dependendo do perfil dos 

membros da Comissão, em acomodar as percepções políticas nas propostas dos GT, 

como meio de facilitar um posterior assentimento. Esta concepção do papel da 

Comissão Técnica de “ponte” entre o nível político e o nível técnico não era 

consensual. Alguns membros entendiam que estes dois níveis deveriam estar 

claramente separados, no tocante à redacção dos relatórios dos Grupos de Trabalho. 

Consideravam que, se houvesse discordância face ao proposto pelos Grupos, esta 

deveria reverter no que era recomendado no Relatório da Comissão Técnica e não 

antes. Ou seja, uns optaram por dar inteira liberdade de decisão aos Grupos sob a sua 

orientação, limitando-se a verificar se as indicações da Comissão eram acolhidas. 

Outros preferiram percorrer um caminho de maior proximidade com os responsáveis 

políticos, persuadindo os Grupos de Trabalho a alterarem as suas propostas em função 

das sugestões recebidas. No final, deu-se uma aproximação dos pólos, já que todos os 

relatórios dos Grupos foram sofrendo maiores ou menores ajustamentos em função 

das recomendações superiores249. Fica a observação de que só os intervenientes 

directos no Programa são conhecedores das diferenças entre o que se pensava propor, 

o que foi efectivamente proposto e em função de quê. 

 
                                                                                                                                      
gabinetes, agências, secretariados, conselhos, comissões, autoridades, fundos, fundações, equipas de 
projecto, estruturas de projecto, estruturas de missão, unidades de missão, etc. 
248 Confusão porque, para além da multiplicidade de designações, estas também não remetem, de modo 
linear, para uma determinada natureza jurídica ou conjunto de atribuições. 
249 Estas recomendações poderiam ter origem na Comissão, nos responsáveis políticos pelo PRACE ou 
nos seus congéneres a nível sectorial. 
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A Comissão Técnica tinha de entregar o seu Relatório Intercalar, com as propostas 

das macroestruturas, em Fevereiro, para apreciação política. O referido Relatório 

decorreu de um processo de argumentação no seio da Comissão. Quando as soluções 

propostas pelos Grupos de Trabalho fugiam às linhas de orientação estabelecidas 

previamente, pedia-se ao membro da Comissão, sob cuja alçada ocorreu a 

dissonância, para justificá-la. Se a explicação fosse considerada plausível, aceitava-se 

a solução; quando tal não acontecia, tinha-se de encontrar uma alternativa que 

pudesse merecer o acordo de todos os membros ou da maioria. Os consultores 

também deram o seu input, reforçando os fundamentos de uns, em detrimento de 

outros e, como tal, contribuíram para o processo argumentativo em que se basearam 

as decisões. 

 

Uma vez redigidos e estabilizados os relatórios dos Grupos de Trabalho e da 

Comissão Técnica, iniciou-se um processo de negociação, no plano político250, que 

resultou na aprovação, em Conselho de Ministros, a 30 de Março de 2006, das novas 

macroestruturas dos Ministérios. Segundo uma notícia do Diário Económico, 

publicado nesse mesmo dia, “as decisões do Governo estarão muito próximas das 

sugestões da Comissão Técnica, merecendo apenas alguns ajustamentos. Isto porque 

o trabalho que foi feito pelo grupo liderado por João Bilhim foi um trabalho 

interactivo com a equipa governativa”. O especial cuidado em denotar a proximidade 

entre as propostas da Comissão Técnica e a decisão governamental – ainda que 

reconhecendo a interacção entre os planos político e técnico que antecedeu as 

propostas da Comissão – poderá ser uma forma de aumentar a legitimidade da decisão 

do Governo (e a sua capacidade para garantir o consentimento dos destinatários), 

dando a percepção de que a decisão resulta fundamentalmente de uma lógica técnica, 

assente em critérios gestionários precisos e quantitativos. 

 

Numa cerimónia realizada no Salão Nobre do Ministério das Finanças e da 

Administração Pública, nesse mesmo dia, foram apresentados, de forma sintética, os 

resultados preliminares do PRACE (o documento com a apresentação oficial poderá 

ser consultado em anexo). 

 
                                                
250 Encontramos aqui a nossa caixa negra: conhecemos alguns dos inputs (os relatórios), ficámos a 
conhecer os outputs, sob a forma de diplomas legais, mas ignoramos o processo de transformação. 
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Na Tabela 7.1. faz-se menção ao número total de estruturas existente antes do PRACE 

e aquele que resulta da reestruturação, tal como expresso na referida apresentação 

oficial, organizando os Ministérios por ordem descendente, em relação ao número de 

alterações previstas ao nível das macroestruturas. 

 

Tabela 7.1 - Os Números Oficiais da Reestruturação, por Ministério (30 de Março, de 2006) 

Ministério Número de Estruturas 
Pré-PRACE 

Número de Estruturas 
Aprovadas em Conselho 

de Ministros 
Variação 

PCM 73 35 - 38 

MEI 51 22 - 29 

MAI 57 34 - 23 

MS 48 26 - 22 

MTSS 44 24 - 20 

MC 36 26 - 10 

MADRP 25 17 - 8 

MCTES 20 13 - 7 

MAOTDR 31 25 - 6 

MDN 21 16 - 5 

MOPTC 21 16 - 5 

ME 20 15 - 5 

MJ 22 18 - 4 

MNE 28 25 - 3 

MFAP 21 19 - 2 

Total 518 331 - 187 
 
Fonte: Dados apresentados pelo XVII Governo Constitucional, a 30 de Março de 2006 (Dados 
disponíveis no site do Ministério das Finanças e da Administração Pública (http://www.min-
financas.pt/default_PRACE.asp); documento em anexo). 
 

 

Os números revelados indiciam, numa primeira leitura, que estamos na presença de 

uma decisão de impacte elevado: de uma só vez, o XVII Governo Constitucional 

alterou o mapa estrutural da Administração Central do Estado, que passou a ser 

constituído por 331 estruturas, ao invés das 528 anteriores. A Tabela 7.2. arruma a 

informação disponibilizada na altura, por tipo de estrutura251.  

                                                
251 Como explicado em documento disponibilizado pelo Governo (consultado em www.min-
financas.pt/inf_geral/PRACE_Modelo_final.pdf), os órgãos consultivos incluem conselhos, comissões 
e estruturas semelhantes; os serviços centrais incluem serviços de administração directa e indirecta do 
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Tabela 7.2 - Os Números Oficiais da Reestruturação, por Tipo de Estrutura (30 de Março, de 
2006) 

Tipo de Estrutura 
Situação 

pré -
PRACE 

Estruturas 
Extintas 

Estruturas 
Mantidas 

Estruturas 
Criadas 

Nova 
Situação Variação 

Órgãos Consultivos 78 38 39 5 44 - 34 

Serviços Centrais 254 98 156 37 193 - 61 

Serviços Desconcentrados 157 101 56 14 70 - 87 

Estruturas de Missão 7 1 6 4 10 - 3 

Outros 22 8 14 0 14 - 8 

Total 518 246 271 60 331 - 187 

 
Fonte: Dados disponíveis no site do Ministério das Finanças e da Administração Pública 
(http://www.min-financas.pt/default_PRACE.asp); documento em anexo. 
 

 

7.3.3 Redesenho das Microestruturas 
 

A aprovação da Resolução do Conselho de Ministros – RCM nº 39/2006, de 21 de 

Abril de 2006 – iria pôr fim a um certo impasse nas actividades dos Grupos de 

Trabalho no que respeitava a segunda fase, ou seja, análise das microestruturas e dos 

recursos a elas afectos e o (re)desenho dela decorrente. Como desenhar os organismos 

de cada Ministério, se não se tem a certeza sobre a decisão final quanto à 

macroestrutura? Que recomendações foram ou não aceites? Que organismos serão 

mantidos, extintos, transferidos ou objecto de externalização? Quais serão os 

organismos a incluir na administração directa ou indirecta do Estado? 

 

Simultaneamente, a RCM veio reiterar, através das orientações gerais nela expressas, 

os princípios inicialmente estabelecidos para a análise das macro e microestruturas e 

que deveriam ser respeitados aquando do redesenho estrutural dos Ministérios. No 

que se refere aos serviços centrais, contempla-se (nº 4, 5 e 6):  

                                                                                                                                      
Estado; os serviços desconcentrados incluem serviços desconcentrados na dependência directa dos 
membros do Governo e unidades desconcentradas de serviços dependentes de membros do Governo; as 
estruturas de missão incluem, tal como o nome indica, estruturas de missão ou equivalentes; e “outros” 
incluem instituições do Ensino Superior, academias, fundações e todas as estruturas não enquadráveis 
nas categorias anteriores. 
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• a criação do GPEARI, isto é, do Gabinete de Planeamento, Estratégia, 

Avaliação e Relações Internacionais252, um departamento com a missão de 

prestar apoio técnico na formulação de políticas sectoriais, de proceder ao 

planeamento estratégico e operacional do Ministério e avaliação dos 

resultados obtidos e de enquadrar as políticas prosseguidas ao nível 

internacional e, particularmente, ao nível comunitário; 

• a consagração, em cada Ministério, de um serviço de inspecção e auditoria, 

usualmente designado por inspecção-geral, com a missão de apreciar a 

legalidade dos actos e a boa gestão dos serviços e organismos do Ministério; 

• o reiterar da presença de um controlador financeiro, tal como previsto no 

Decreto-Lei nº 33/2006, de 17 de Fevereiro; 

• o reforço do papel das Secretarias-Gerais quanto à coordenação e 

concentração de informação relativa às actividades de suporte e à gestão de 

recursos; 

• o desencadear de uma estratégia de criação de unidades de serviços 

partilhados253, com a missão de prestar serviços nas áreas da gestão de 

recursos financeiros, humanos, materiais e patrimoniais a serviços e 

organizações clientes, segundo níveis de serviço contratualizados e actuando 

segundo as regras de mercado; 

• o repartir de funções no domínio das tecnologias de informação e 

comunicação: a definição da estratégia e das políticas transversais à 

Administração Pública fica a cargo da Agência para a Modernização 

Administrativa, I. P.; a segurança nas transacções electrónicas respeitará à 

Entidade de Certificação Electrónica do Estado – Infra-estrutura de Chaves 

Públicas, em articulação com o Centro de Gestão da Rede Informática do 

Governo; a definição das políticas e estratégias de TIC, ao nível sectorial, será 
                                                
252 Embora se pretendesse uma uniformização da nomenclatura dos departamentos ministeriais com a 
missão de apoiar tecnicamente a formulação de políticas públicas, tal não foi conseguido (embora esta 
seja uma questão menor; na prática, qual o seu impacto no cumprimento dos objectivos do PRACE?), 
sendo as excepções a regra. Aprovadas as leis orgânicas (Decretos-Lei do nº 202/2006 a 215/2006, de 
27 de Outubro) constata-se que só o MFAP, o MCTES e o MC adoptaram a designação inicialmente 
proposta e que, supostamente, deveria estender-se a todos os Ministérios. 
253 Aqui podemos encontrar um elemento de continuidade nas ideias tidas como soluções para os 
problemas da Administração Pública: os serviços partilhados eram apontados como uma das 
ferramentas fundamentais para a modernização administrativa na RCM nº 53/2004, de 21 de Abril, do 
XV Governo Constitucional. 
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da responsabilidade do serviço consagrado às referidas tecnologias, em cada 

Ministério; 

• a concentração de órgãos de natureza consultiva ou de coordenação 

interministerial. 

 

Foram ainda feitas recomendações gerais quanto à organização dos serviços 

desconcentrados (vide nº 8 da RCM citada) e quanto à descentralização de funções 

(n.º 9 e nº 10). 

 

O final do mês de Março marca uma outra alteração no processo de reestruturação: o 

término do contrato com os consultores. A partir deste momento, a coordenação e 

monitorização do trabalho realizado ao nível dos Grupos de Trabalho desenrolar-se-ia 

directamente entre os coordenadores e a Comissão Técnica, mediante a realização de 

uma reunião semanal (o que não invalidava que cada membro da Comissão Técnica 

continuasse a acompanhar de perto as propostas dos Grupos). 

 

Na fase de redesenho das microestruturas, o papel a desempenhar pela Comissão 

Técnica e pelos Grupos de Trabalhos sofreu ligeiras alterações. Repare-se que 

enquanto a RCM nº 124/2005, de 4 de Agosto, estabelece que os Grupos de Trabalho 

elaboram um relatório que será “objecto de análise e avaliação” pela Comissão, e esta 

irá elaborar um Relatório Final a ser entregue aos Ministros de Estado, a RCM nº 

39/2006, de 21 de Abril, determina que os Grupos de Trabalho apresentem as 

sugestões de reorganização dos serviços aos membros do Governo, em cada 

Ministério. 

 

Um processo de reestruturação como o PRACE, com a sua inerente amplitude e 

complexidade, dificilmente poderia depender apenas das intervenções dos actores 

expressamente designados (quer no plano técnico, quer político). De facto, chegados a 

Abril, o palco do PRACE estendeu-se e as fronteiras do Programa tornaram-se mais 

fluidas: em cada Ministério, tinham sido formadas equipas para elaborar os diplomas 

orgânicos do Ministério, bem como dos seus organismos e serviços. Isto significa que 

para além das sugestões dos Grupos de Trabalho do PRACE, que os responsáveis 

políticos no plano sectorial deveriam agora supervisionar (numa sobreposição com o 
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papel até então assumido pela Comissão Técnica), outras propostas estavam a ser 

concebidas. 

 

Ao nível da interacção Comissão Técnica/Grupos de Trabalho, as energias estavam 

concentradas em: 

• definir os elementos centrais – missão, atribuições, áreas organizacionais e 

competências – às organizações que, em princípio, existiriam em todos os 

Ministérios, nos quais desempenhariam funções idênticas; estamo-nos a 

reportar à Secretaria-Geral, ao departamento de apoio à governação, o 

designado GPEARI, à Inspecção-Geral e ao organismo que poderia vir a 

concentrar a formulação das políticas e estratégia quanto às tecnologias de 

informação e comunicação, bem como o controlo da sua implementação; 

• debater como introduzir uma maior flexibilidade organizacional nos 

organismos e os seus reflexos no desenho organizacional a sugerir; 

• constituir uma lista das actividades a descentralizar, externalizar ou findar. 

 

Os constrangimentos que se tinham feito sentir na fase de levantamento, análise e 

redesenho das macroestruturas ressurgiam e, porventura, com maior intensidade: 

• uma calendarização com prazos apertados, que não possibilitava um estudo 

minucioso das organizações, repousando, sobretudo, no exame do 

organograma real, no levantamento dos recursos afectos às unidades 

orgânicas, na leitura dos relatórios disponibilizados, na análise da informação 

recolhida durante as entrevistas e no conhecimento e experiência dos membros 

dos Grupos de Trabalho e Comissão Técnica; 

• dúvidas quanto à obtenção da informação necessária para a elaboração de 

recomendações devidamente fundamentadas; 

• dificuldades no diálogo com os dirigentes dos organismos, nomeadamente 

aqueles que se sentiam como potenciais perdedores (porque já tinham tido 

conhecimento de que as suas organizações seriam extintas, porque o papel a 

desempenhar pelo organismo na nova macroestrutura não correspondia às suas 

expectativas, porque parte das atribuições dos organismos seriam transferidas, 
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porque as organizações teriam de ser objecto de uma dieta estrutural forçada – 

menos unidades organizacionais, menos cargos de direcção – e/ou porque 

sentiam que não tinham sido devidamente envolvidos no processo de 

reestruturação); 

• incerteza quanto à aceitação das propostas e quanto ao impacte final do 

trabalho feito (se existiam grupos internos nos Ministérios a conceber as novas 

leis orgânicas, paralelamente à Comissão Técnica e aos Grupos de Trabalho, 

qual seria o valor acrescentado da componente técnica do PRACE?). 

 

Contudo, os Grupos de Trabalho conseguiram corresponder ao que lhes tinha sido 

solicitado e, a partir de meados de Maio, começaram a entregar à Comissão Técnica 

os seus relatórios, nos quais recomendavam um redesenho das microestruturas que se 

plasmava numa redução das unidades orgânicas existentes. A Comissão Técnica 

analisou os relatórios e, mais uma vez, coligiu e adaptou as  sugestões dos Grupos de 

Trabalho, elaborando o seu relatório final, a entregar aos responsáveis políticos pelo 

PRACE, em Junho de 2006. 

 

No final, os decisores políticos puderam tomar as suas decisões, tendo em conta 

contributos com origens diversas: a Comissão Técnica e os Grupos de Trabalho do 

PRACE, os grupos constituídos internamente para elaborar os diplomas orgânicos, os 

dirigentes dos diferentes serviços (designadamente os de direcção superior) e o 

entendimento do seu próprio staff. O resultado final resultou de um processo de 

negociação e compromisso que, muito provavelmente, não correspondeu inteiramente 

ao desejado por qualquer uma das parte envolvidas, mas que acabou por gerar um 

consenso, ao nível de topo, que permitia a sua aceitação e implementação, minorando 

resistências.  

 

Em Julho, a Comissão Técnica do PRACE e os Grupos de Trabalho cessaram a sua 

actividade254 (Despacho n.º 17455/2006, de 29 de Agosto de 2006), após o Governo 

                                                
254 Segundo o nº 4, do Despacho n.º 17455/2006, de 29 de Agosto de 2006, “cumpriu-se, no essencial, 
a programação inicialmente prevista”, sendo de realçar “a qualidade do trabalho produzido sob a 
liderança da comissão técnica e com o contributo de todos os grupos de trabalho”. 
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ter aprovado, na generalidade, as leis orgânicas dos Ministérios, em 29 de Junho de 

2006255.  

 

 

7.4 CONSEQUÊNCIAS DO PRACE 
 

Não é fácil avaliar os primeiros impactes do PRACE, embora se possa afirmar que 

estes foram consideráveis. Não houve um Ministério em que não se tenham registado 

fusões. Estas fusões deram origem a novos organismos ou ocorreram em organismos 

já existentes, sendo que alguns destes mudaram a sua denominação (nas Tabelas 6.3. 

a 6.16., apresentam-se as principais modificações advindas da aprovação das novas 

leis orgânicas dos Ministérios). 

 

O redesenho que os diplomas sancionam tem implicações reais na vida das 

instituições e dos seus membros, pelo que dificilmente se poderia afirmar que nada se 

alterou com o PRACE. Fica apenas a dúvida em saber se mudou o que deveria ter 

sido mudado, mas a resposta à mesma dependeria sempre da definição dos critérios 

segundo os quais faríamos esse julgamento e nós abster-nos-emos de fazer qualquer 

comentário a esse respeito, por não ser esse o objectivo do nosso estudo. 

 

 

 

                                                
255 A aprovação das leis orgânicas, na especialidade, deu-se no Conselho de Ministros de 20 de Julho 
de 2006. Como referido em Comunicado, do elenco de diplomas aprovados estava excluída a lei 
orgânica do Ministério da Defesa Nacional que, segundo o texto citado, “segue um procedimento e 
calendário próprios”. As leis orgânicas foram publicadas em Diário da República, a 27 de Outubro. 
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T
abela 7.3 - N

ova M
acroestrutura da Presidência do C

onselho de M
inistros 

M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 202/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

Adm
inistração D

irecta do Estado: 

• 
G

abinete de Estudos, Planeam
ento e A

valiação 
• 

Secretaria-G
eral da Presidência do C

onselho de M
inistros 

• 
C

entro Jurídico 
• 

C
entro de G

estão da R
ede Inform

ática do G
overno  

• 
C

om
issão para a C

idadania e Igualdade de G
énero 

• 
Inspecção-G

eral da A
dm

inistração Local 
• 

D
irecção-G

eral das A
utarquias Locais 

• 
G

abinete para os M
eios de C

om
unicação Social 

 Adm
inistração Indirecta do Estado: 

• 
Instituto N

acional de Estatística, I.P. 
• 

A
gência para a M

odernização A
dm

inistrativa, I.P. 
• 

A
lto C

om
issariado para a Im

igração e D
iálogo Intercultural, I.P. (junto 

funcionam
 o C

onselho C
onsultivo para os A

ssuntos da Im
igração e a 

C
om

issão para a Igualdade e C
ontra a D

iscrim
inação R

acial). 
• 

Instituto Português da Juventude, I.P. 
• 

Instituto do D
esporto de Portugal, I.P. (junto funciona o C

onselho N
acional 

do D
esporto) 

 Ó
rgãos C

onsultivos: 

• 
C

onselho Superior de Segurança Interna 
• 

C
onselho Superior de Inform

ações 
 O

utras Estruturas: 

• 
Sistem

a de Inform
ações da R

epública Portuguesa (integra o Serviço de 
Inform

ações Estratégicas de D
efesa e o Serviço de Inform

ações de Segurança) 
• 

G
abinete C

oordenador de Segurança (integra o G
abinete N

acional 
SIR

EN
E). Junto deste G

abinete irá funcionar a A
utoridade N

acional de 

• 
C

riação: 
o 

G
abinete de Estudos, Planeam

ento e A
valiação 

o 
C

om
issão para a C

idadania e para a Igualdade de G
énero 

o 
A

lto C
om

issariado para a Im
igração e D

iálogo Intercultural, I.P. 
o 

A
gência para a M

odernização A
dm

inistrativa, I.P. 
o 

C
onselho N

acional do D
esporto 

 

• 
É extinto, sem

 transferência de atribuições, o Secretariado de A
poio ao Jovem

 Em
presário 

 

• 
São extintos, sendo objecto de fusão no A

lto C
om

issariado para a Im
igração e D

iálogo Intercultural, 
I.P.: 

o 
A

lto C
om

issariado para a Im
igração e M

inorias Étnicas 
o 

Program
a Escolhas 

o 
Estrutura de M

issão para o D
iálogo com

 as R
eligiões 

o 
Secretariado Entreculturas 

 

• 
É extinto, sendo objecto de fusão no IPJ, I.P., o G

abinete do Serviço C
ívico dos O

bjectores de 
C

onsciência 
 

• 
São extintos os Serviços Sociais da PC

M
, sendo as suas atribuições integradas nos Serviços Sociais da 

A
dm

inistração Pública (M
FA

P) 
 

• 
É extinto o Instituto para a G

estão das Lojas do C
idadão (atribuições integradas na A

M
A

, I.P.) 
 

• 
É extinta a C

om
issão N

acional de Protecção C
ivil, por fusão na A

utoridade N
acional de Protecção C

ivil 
(M

A
I) 

 

• 
São extintos o C

onselho N
acional C

ontra a V
iolência no D

esporto, o C
onselho Superior do D

esporto e o 
C

onselho N
acional A

ntidopagem
, por fusão no C

onselho N
acional do D

esporto (a funcionar junto do ID
P, 

I.P.) 
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M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 202/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

Segurança 
• 

C
onselho N

acional de Planeam
ento C

ivil de Em
ergência 

  

 

• 
São extintas a C

om
issão para a Igualdade e para os D

ireitos das M
ulheres e a Estrutura de M

issão contra 
a V

iolência D
om

éstica, por fusão na C
om

issão para a C
idadania e a Igualdade de G

énero 
 

• 
São objecto de reestruturação: 

 

o 
A

 Inspecção-G
eral da A

dm
inistração do Território, que passa a designar-se Inspecção-G

eral da 
A

dm
inistração Local; 

o 
O

 Instituto da C
om

unicação Social, que passa a designar-se G
abinete para os M

eios de 
C

om
unicação Social, integrando a A

dm
inistração D

irecta do Estado; 
o 

O
 C

onselho N
acional de Planeam

ento C
ivil de Em

ergência, dado que as suas atribuições 
relativas ao sistem

a de protecção civil serão integradas na A
utoridade N

acional de Protecção C
ivil 

(M
A

I); 
 

• 
O

 G
abinete N

acional de Segurança passa a funcionar no âm
bito do G

abinete C
oordenador de 

Segurança. 
 • 

A
 C

om
issão de A

com
panham

ento das R
eprivatizações é transferida para o M

FA
P (onde já estava, aliás, 

integrada no C
onselho Superior de Finanças) 

 

• 
O

 C
onselho N

acional do C
om

bate à D
roga e à Toxicodependência é transferido para o M

S. 
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 T
abela 7.4 - N

ova M
acroestrutura do M

inistério da A
dm

inistração Interna 

M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 203/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

Adm
inistração D

irecta do Estado: 

• 
Polícia de Segurança Pública 

• 
G

uarda N
acional R

epublicana 
• 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
• 

A
utoridade N

acional de Protecção C
ivil 

• 
A

utoridade N
acional de Segurança 

R
odoviária 

• 
D

irecção-G
eral de A

dm
inistração 

Interna 
• 

Inspecção-G
eral da A

dm
inistração 

Interna 
• 

Secretaria-G
eral 

• 
D

irecção-G
eral de Infra-estruturas e 

Equipam
entos 

• 
G

overnos C
ivis 

• 
C

riação: 
o 

A
utoridade N

acional de Segurança R
odoviária 

o 
D

irecção-G
eral da A

dm
inistração Interna 

o 
D

irecção-G
eral de Infra-estruturas e de Equipam

entos 
 

• 
É extinta a A

uditoria Jurídica, sendo as suas atribuições integradas na Secretaria-G
eral 

 

• 
São extintos o G

abinete de A
ssuntos Europeus e o Secretariado Técnico dos A

ssuntos para o Processo Eleitoral, sendo as respectivas 
atribuições integradas na D

irecção-G
eral da A

dm
inistração Interna 

 

• 
É extinto o G

abinete de Estudos e de Planeam
ento de Instalações. A

s suas atribuições relativas à segurança interna, asilo e im
igração e 

em
ergências são integradas na D

irecção-G
eral da A

dm
inistração Interna; as atribuições ligadas à gestão de equipam

entos e instalações passam
 

a integrar a D
irecção-G

eral de Infra-estruturas e de Equipam
entos 

 

• 
É extinta a D

irecção-G
eral de V

iação. Sendo as suas atribuições repartidas pela A
utoridade N

acional de Segurança R
odoviária (atribuições 

no dom
ínio da prevenção e segurança rodoviária e contra-ordenações de trânsito), pelo Instituto da M

obilidade e dos Transportes Terrestres, 
I.P., do M

O
PTC

 (atribuições relativas a veículos e condutores) e pelo Instituto das Infra-estruturas R
odoviárias, igualm

ente do M
O

PTC
 (as 

restantes atribuições). 
 

• 
É extinto o C

ofre de Previdência da Polícia de Segurança Pública, por integração das suas atribuições nos Serviços Sociais da Polícia de 
Segurança Pública. 

 

• 
São objecto de reestruturação: 

o 
O

 Serviço N
acional de B

om
beiros e Protecção C

ivil, que passa a designar-se A
utoridade N

acional de Protecção C
ivil 

o 
A

 Secretaria-G
eral, sendo que as suas atribuições relativas ao reconhecim

ento de fundações serão integradas na Secretaria-G
eral da 

PC
M

 e as relacionadas com
 a segurança privada passarão para a Polícia de Segurança Pública. 

 

• 
O

 G
abinete SIR

EN
E passa a estar integrado no G

abinete C
oordenador de Segurança (PC

M
) 
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  T
abela 7.5 - N

ova M
acroestrutura do M

inistério dos N
egócios E

strangeiros 

M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 204/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

Adm
inistração D

irecta do Estado: 

• 
Secretaria-G

eral (integra os seguintes serviços: Protocolo de Estado; D
epartam

ento 
G

eral de A
dm

inistração; D
epartam

ento de A
ssuntos Jurídicos; Instituto D

iplom
ático; 

G
abinete de Inform

ação e Im
prensa). 

• 
D

irecção-G
eral de Política Externa (junto desta D

G
 funcionam

 o C
onselho 

C
oordenador Político-D

iplom
ático; a C

om
issão Interm

inisterial de Política Externa; a 
A

utoridade N
acional para a C

onvenção sobre a Proibição do D
esenvolvim

ento, 
Produção, A

rm
azenam

ento e U
tilização de A

rm
as Q

uím
icas; a A

utoridade N
acional 

para efeitos do Tratado de Proibição Total de Ensaios N
ucleares). 

• 
 Inspecção-G

eral D
iplom

ática e C
onsular 

• 
D

irecção-G
eral dos A

ssuntos Europeus (junto funciona a C
om

issão 
Interm

inisterial para os A
ssuntos Europeus) 

• 
D

irecção-G
eral dos A

ssuntos Técnicos e Económ
icos 

• 
D

irecção-G
eral dos A

ssuntos C
onsulares e das C

om
unidades Portuguesas (junto 

funcionam
 a C

om
issão Interm

inisterial para as C
om

unidades Portuguesas e a 
C

om
issão O

rganizadora do R
ecenseam

ento Eleitoral dos Portugueses no Estrangeiro) 
• 

Em
baixadas 

• 
M

issões e representações perm
anentes e m

issões tem
porárias 

• 
Postos consulares 

 Adm
inistração Indirecta do Estado: 

• 
Fundo para as R

elações Internacionais, I.P. 
• 

Instituto C
am

ões, I.P. 
• 

Instituto Português de A
poio ao D

esenvolvim
ento, I.P. (junto funciona a C

om
issão 

Interm
inisterial para a C

ooperação) 
 Ó

rgãos C
onsultivos: 

• 
C

onselho das C
om

unidades Portuguesas 

• 
C

riação: 
o 

D
irecção-G

eral dos A
ssuntos Técnicos e Económ

icos 
o 

C
om

issão Interm
inisterial de Lim

ites e B
acias H

idrográficas Luso-Espanholas 
 

• 
É extinto, sem

 qualquer transferência de atribuições, o C
onselho C

onsultivo para a C
ooperação 

Económ
ica e Em

presarial 
 

• 
É extinta a D

irecção-G
eral dos A

ssuntos M
ultilaterais (atribuições no dom

ínio dos assuntos 
políticos integradas na D

irecção-G
eral de Política Externa e no dom

ínio dos assuntos económ
icos 

científicos e técnicos integradas na D
irecção-G

eral dos A
ssuntos Técnicos e Económ

icos) 
 

• 
É extinta a D

irecção-G
eral das R

elações B
ilaterais (atribuições no dom

ínio dos assuntos 
políticos integradas na D

irecção-G
eral de Política Externa, excepção para as ligadas à U

E que 
transitam

 para a D
irecção-G

eral dos A
ssuntos Europeus, e atribuições no dom

ínio dos assuntos 
económ

icos, científicos e técnicos integradas na D
irecção-G

eral dos A
ssuntos Técnicos e 

Económ
icos) 

 

• 
São extintas, por integração das suas atribuições na C

om
issão Interm

inisterial de Lim
ites e 

B
acias H

idrográficas Luso-Espanholas, a C
om

issão Internacional de Lim
ites entre Portugal e 

Espanha, a C
om

issão Internacional sobre as B
acias H

idrográficas Luso-Espanholas e a C
om

issão 
para a A

plicação da C
onvenção de A

lbufeira 
 

• 
É extinto o G

abinete de O
rganização, Planeam

ento e A
valiação, sendo as suas atribuições 

integradas na Secretaria-G
eral 

 

• 
É objecto de reestruturação a D

irecção-G
eral dos A

ssuntos C
om

unitários que passa a denom
inar-

se D
irecção-G

eral dos A
ssuntos Europeus 
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M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 204/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

 O
utras Estruturas: 

• 
C

om
issão N

acional da U
N

ESC
O

 
• 

C
om

issão Interm
inisterial de Lim

ites e B
acias H

idrográficas Luso-Espanholas 
 

• 
 R

eforço do papel da Secretaria-G
eral, nom

eadam
ente ao nível da centralização das funções 

com
uns de carácter logístico, tal com

o previsto na Lei 4/2004, de 15 de Janeiro. 
 

• 
D

im
inuição de estruturas directam

ente dependentes do M
inistro. 

 

• 
É transferido do M

FA
P para o M

N
E o Instituto Português de Santo A

ntónio em
 R

om
a 
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 T
abela 7.6 - N

ova M
acroestrutura do M

inistério das Finanças e da A
dm

inistração Pública 

M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 205/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

Adm
inistração D

irecta do Estado: 

• 
G

abinete de Planeam
ento, Estratégia, A

valiação e R
elações 

Internacionais 
• 

Inspecção-G
eral de Finanças 

• 
Secretaria-G

eral 
• 

D
irecção-G

eral do O
rçam

ento 
• 

D
irecção-G

eral do Tesouro e Finanças 
• 

D
irecção-G

eral dos Im
postos 

• 
D

irecção-G
eral das A

lfandegas e dos Im
postos Especiais sobre o 

C
onsum

o 
• 

D
irecção-G

eral de Protecção Social aos Funcionários e A
gentes 

da A
dm

inistração Pública 
• 

D
irecção-G

eral da Inform
ática e A

poio aos Serviços Tributários e 
A

duaneiros 
• 

Instituto de Inform
ática 

• 
Serviços Sociais da A

dm
inistração Pública 

 Adm
inistração Indirecta do Estado: 

• 
C

aixa G
eral de A

posentações, I.P. 
• 

Instituto N
acional de A

dm
inistração, I.P. 

• 
Instituto de G

estão do C
rédito Público, I.P. 

 Ó
rgãos C

onsultivos: 

• 
C

onselho Superior de Finanças 
 O

utras Estruturas: 

• 
C

om
issão de A

com
panham

ento das R
eprivatizações 

• 
C

riação: 
o 

G
abinete de Planeam

ento, Estratégia, A
valiação e R

elações Internacionais 
o 

Serviços Sociais da A
dm

inistração Pública 
 

• 
É extinta a D

irecção-G
eral de Estudos e Previsão, sendo as suas atribuições integradas no G

abinete de 
Planeam

ento, Estratégia, A
valiação e R

elações Internacionais 
 

• 
É extinta a D

irecção-G
eral dos A

ssuntos Europeus e R
elações Internacionais, sendo as suas atribuições integradas 

no G
abinete de Planeam

ento, Estratégia, A
valiação e R

elações Internacionais, com
 excepção das atribuições ligadas 

à cooperação financeira internacional (que passam
 para a D

irecção-G
eral do Tesouro e Finanças) e das relacionadas 

com
 a negociação do orçam

ento das C
om

unidades Europeias (integradas na D
irecção-G

eral do O
rçam

ento) 
 

• 
É extinta a D

irecção-G
eral do Patrim

ónio, sendo as suas atribuições integradas na D
irecção-G

eral do Tesouro e 
Finanças 

 

• 
É extinta a Inspecção-G

eral da A
dm

inistração Pública, sendo as suas atribuições integras na Inspecção-G
eral de 

Finanças 
 

• 
São extintos os Serviços Sociais do M

inistério das Finanças e da A
dm

inistração Pública, sendo as suas atribuições 
integradas nos Serviços Sociais da A

dm
inistração Pública 

 

• 
São objecto de reestruturação os seguintes serviços e organism

os: 
o 

A
 D

irecção-G
eral do Tesouro, que passa a designar-se D

irecção-G
eral do Tesouro e Finanças, sendo as 

suas atribuições relacionadas com
 a gestão das disponibilidades da tesouraria do Estado transferidas para o 

Instituto de G
estão do C

rédito Público, I.P. 
o 

A
 D

irecção-G
eral da A

dm
inistração Pública, que passa a designar-se D

irecção-G
eral da A

dm
inistração e 

do Em
prego Público 

o 
O

 Instituto de Inform
ática que passa a integrar a adm

inistração directa do Estado. 
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M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 205/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

• 
C

onselho de G
arantias Financeiras à Exportação e ao 

Investim
ento 

 

 

• 
O

 Instituto Português de Santo A
ntónio em

 R
om

a é transferido para o M
N

E 
 

• 
A

 Fundação R
icardo Espírito Santo Silva é transferida para o M

C
 

 

• 
A

 nova Lei O
rgânica do M

FA
P reforça a aposta na “filosofia de partilha de serviços”, com

o produtora de 
“significativos acréscim

os de eficiência” e refere que esta partilha poderá estender-se às TIC
 através de um

a 
“actuação concertada” entre a D

G
ITA

 e o Instituto de Inform
ática. 
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 T
abela 7.7 - N

ova M
acroestrutura do M

inistério da Justiça 

M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 206/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

Adm
inistração D

irecta do Estado: 

• 
D

irecção-G
eral da Política de Justiça (integra um

 G
abinete de 

R
elações Internacionais) 

• 
Inspecção-G

eral dos Serviços de Justiça 
• 

Secretaria-G
eral (assegura o funcionam

ento da C
om

issão da 
Liberdade R

eligiosa) 
• 

Polícia Judiciária 
• 

D
irecção-G

eral da A
dm

inistração da Justiça 
• 

D
irecção-G

eral dos Serviços Prisionais 
• 

D
irecção-G

eral da R
einserção Social 

• 
G

abinete para a R
esolução A

lternativa de Litígios 
 Adm

inistração Indirecta do Estado: 

• 
Instituto de G

estão Financeira e de Infra-estruturas da Justiça, 
I.P 
• 

Instituto dos R
egistos e do N

otariado, I.P. 
• 

Instituto das Tecnologias de Inform
ação na Justiça, I.P. 

• 
Instituto N

acional de M
edicina Legal, I.P. 

• 
Instituto N

acional da Propriedade Industrial, I.P. 
 Ó

rgãos C
onsultivos: 

• 
C

onselho C
onsultivo da Justiça 

 O
utras Estruturas: 

• 
C

entro de Estudos Judiciários 
• 

C
om

issão de Protecção às V
ítim

as de C
rim

es 
• 

C
om

issão de Program
as Especiais de Segurança 

• 
C

riação da D
irecção-G

eral da Política de Justiça 
 

• 
É extinto, sem

 qualquer transferência de com
petências, o C

onselho de D
irigentes do M

J. 
 

• 
São extintos o G

abinete para as R
elações Internacionais, Europeias e de C

ooperação e o G
abinete de Política 

Legislativa e de Planeam
ento, sendo as respectivas atribuições integradas na D

irecção-G
eral da Política de Justiça 

 

• 
É extinta a A

uditoria Jurídica, sendo as suas atribuições integradas na Secretaria-G
eral 

 

• 
São extintos os Serviços Sociais do M

inistério da Justiça, sendo as suas atribuições relativas ao subsistem
a de saúde 

da Justiça e à organização da acção social com
plem

entar integradas na Secretaria-G
eral e as dem

ais atribuições 
integradas nos Serviços Sociais da A

dm
inistração Pública (M

FA
P). 

 

• 
São objecto de reestruturação: 

o 
O

 Instituto de G
estão Financeira e Patrim

onial, que passa a designar-se Instituto de G
estão Financeira e das 

Infra-Estruturas da Justiça, I.P. 
o 

A
 D

irecção-G
eral dos R

egistos e do N
otariado, que passa a integrar a adm

inistração indirecta do Estado, com
 

a designação de Instituto dos R
egistos e do N

otariado, I.P. 
o 

O
 Instituto de R

einserção Social, que passa a integrar a adm
inistração directa do Estado, sob a designação de 

D
irecção-G

eral da R
einserção Social 

o 
A

 D
irecção-G

eral da A
dm

inistração Extrajudicial, que passa a designar-se G
abinete para a R

esolução 
A

lternativa de Litígios. 
 

• 
Prevê-se a extinção do C

onselho do N
otariado, após a revisão do Estatuto do N

otariado. 
 

• 
Transferem

-se para o Instituto de Segurança Social, I.P. (M
TSS), as atribuições de apoio técnico aos tribunais no 

âm
bito dos processos tutelares cíveis e os correspondentes recursos 
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M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 206/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 
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 T
abela 7.8 - N

ova M
acroestrutura do M

inistério do A
m

biente, do O
rdenam

ento do T
erritório e do D

esenvolvim
ento R

egional 

M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 207/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

Adm
inistração D

irecta do Estado: 

• 
D

epartam
ento de Prospectiva e Planeam

ento e R
elações Internacionais (integra o 

G
abinete de R

elações Internacionais) 
• 

Inspecção-G
eral do A

m
biente e do O

rdenam
ento do Território 

• 
Secretaria-G

eral 
• 

A
gência Portuguesa do A

m
biente 

• 
D

irecção-G
eral do O

rdenam
ento do Território e D

esenvolvim
ento U

rbano 
• 

Instituto G
eográfico Português 

• 
C

om
issão de C

oordenação e D
esenvolvim

ento R
egional do N

orte 
• 

C
om

issão de C
oordenação e D

esenvolvim
ento R

egional do C
entro 

• 
C

om
issão de C

oordenação e D
esenvolvim

ento R
egional de Lisboa e V

ale do Tejo 
• 

C
om

issão de C
oordenação e D

esenvolvim
ento R

egional do A
lentejo 

• 
C

om
issão de C

oordenação e D
esenvolvim

ento R
egional do A

lgarve 
 Adm

inistração Indirecta do Estado: 

• 
Instituto da Á

gua, I.P. 
• 

Instituto da C
onservação da N

atureza e da B
iodiversidade, I.P. 

• 
Instituto da H

abitação e da R
eabilitação U

rbana, I.P. 
• 

Instituto Financeiro para o D
esenvolvim

ento R
egional, I.P. 

• 
Entidade R

eguladora dos Serviços das Á
guas e R

esíduos, I.P. 
• 

A
dm

inistração de R
egião H

idrográfica do N
orte, I.P. 

• 
A

dm
inistração de R

egião H
idrográfica do C

entro, I.P. 
• 

A
dm

inistração de R
egião H

idrográfica do Tejo, I.P. 
• 

A
dm

inistração de R
egião H

idrográfica do A
lentejo, I.P. 

• 
A

dm
inistração de R

egião H
idrográfica do A

lgarve, I.P. 
 Ó

rgãos C
onsultivos: 

• 
C

onselho N
acional da Á

gua 

• 
C

riação: 
o 

D
epartam

ento de Prospectiva e Planeam
ento e R

elações Internacionais 
o 

A
gência Portuguesa do A

m
biente 

 

• 
São extintos o Instituto do A

m
biente, I.P. e o Instituto dos R

esíduos, I.P., sendo as suas 
atribuições integradas na A

gência Portuguesa do A
m

biente 
 

• 
São extintos o D

epartam
ento de Prospectiva e Planeam

ento, o G
abinete de Estudos e o 

G
abinete de R

elações Internacionais, sendo as suas atribuições integradas no D
epartam

ento 
de Prospectiva e Planeam

ento e R
elações Internacionais (excepção para as atribuições do 

D
PP relativas ao PID

D
A

C
, a integrar na D

G
O

 – M
FA

P) 
 

• 
É extinto o Instituto de G

estão e A
lienação do Patrim

ónio H
abitacional do Estado, I.P., 

sendo as suas atribuições integradas no Instituto da H
abitação e R

eabilitação U
rbana, I.P. 

 

• 
É extinta a D

irecção-G
eral dos Edifício e M

onum
entos N

acionais, sendo as suas 
atribuições integradas no Instituto da H

abitação e R
eabilitação U

rbana, I.P., com
 excepção 

das relacionadas com
 o patrim

ónio nacional classificado, que são integradas no Instituto de 
G

estão do Patrim
ónio A

rquitectónico e A
rqueológico, I.P. (M

C
) 

 

• 
São objecto de reestruturação: 

o 
O

 Instituto de C
onservação da N

atureza, I.P., que passa a designar-se Instituto da 
C

onservação da N
atureza e da B

iodiversidade, I.P. 
o 

O
 Instituto G

eográfico Português, I.P., que passa a integrar a adm
inistração directa 

do Estado 
o 

O
 Instituto N

acional da H
abitação, I.P., que passa a designar-se Instituto da 

H
abitação e da R

eabilitação U
rbana, I.P. 

o 
A

 D
irecção-G

eral do D
esenvolvim

ento R
egional, que passa a integrar a 

adm
inistração indirecta do Estado, com

 a designação de Instituto Financeiro para o 
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M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 207/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

• 
C

onselho N
acional do A

m
biente e do D

esenvolvim
ento Sustentável 

• 
C

om
issão de A

com
panham

ento da G
estão de R

esíduos 
 O

utras Estruturas: 

• 
C

om
issão para as A

lterações C
lim

áticas 
• 

C
om

issão N
acional da R

eserva Ecológica N
acional 

D
esenvolvim

ento R
egional, I.P. 

o 
O

 Instituto R
egulador das Á

guas e dos R
esíduos, que passa a designar-se Entidade 

R
eguladora dos Serviços de Á

guas e dos R
esíduos, I.P. 

 

• 
É extinto o Fundo R

em
anescente do C

hiado 
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 T
abela 7.9 - N

ova M
acroestrutura do M

inistério da E
conom

ia e da Inovação 

M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 208/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

Adm
inistração D

irecta do Estado: 

• 
G

abinete de Estratégia e Estudos 
• 

Secretaria-G
eral 

• 
D

irecção-G
eral das A

ctividades Económ
icas 

• 
D

irecção-G
eral de Energia e G

eologia (assegura o funcionam
ento da 

C
om

issão de Planeam
ento Energético de Em

ergência) 
• 

D
irecção-G

eral do C
onsum

idor (junto funciona o C
onselho N

acional de 
D

efesa do C
onsum

idor e a C
om

issão de Segurança de Serviços e B
ens de 

C
onsum

o) 
• 

A
utoridade de Segurança A

lim
entar e Económ

ica 
• 

D
irecção R

egional da Econom
ia do N

orte 
• 

D
irecção R

egional da Econom
ia do C

entro 
• 

D
irecção R

egional da Econom
ia de Lisboa e V

ale do Tejo 
• 

D
irecção R

egional da Econom
ia do A

lentejo 
• 

D
irecção R

egional da Econom
ia do A

lgarve 
 Adm

inistração Indirecta do Estado: 

• 
Instituto de A

poio às Pequenas e M
édias Em

presas e ao Investim
ento, I.P. 

• 
Instituto de Turism

o de Portugal, I.P. (integra a Inspecção-G
eral de Jogos, 

com
 autonom

ia técnica e funcional) 
• 

Instituto Português da Q
ualidade, I.P. 

• 
Laboratório N

acional de Energia e G
eologia, I.P. (integra dois 

departam
entos com

 autonom
ia científica e técnica: o Laboratório de Energia e o 

Laboratório de G
eologia e M

inas) 
 O

utras Estruturas: 

• 
C

om
issão Perm

anente de C
ontrapartidas 

• 
C

om
issão de A

plicação de C
oim

as em
 M

atéria Económ
ica e de Publicidade 

• 
C

riação: 
o 

D
irecção-G

eral das A
ctividades Económ

icas 
o 

Laboratório N
acional de Energia e G

eologia, I.P. 
 

• 
São extintos, sem

 qualquer transferência de atribuições: 
o 

O
 C

onselho G
eral para a D

inam
ização Em

presarial 
o 

O
 C

onselho para a D
inam

ização do Turism
o 

o 
A

 C
om

issão N
acional de G

astronom
ia 

 

• 
É extinta a Secretaria-G

eral do M
inistério do Turism

o, sendo as suas atribuições integradas na 
Secretaria-G

eral 
 

• 
É extinto o G

abinete de C
oordenação dos A

ssuntos Europeus e R
elações Internacionais, sendo as suas 

atribuições integradas na D
irecção-G

eral das A
ctividades Económ

icas 
 

• 
É extinto o Instituto de Form

ação Turística, I.P., sendo as suas atribuições integradas no Instituto de 
Turism

o de Portugal, I.P. 
 

• 
É extinta a D

irecção-G
eral do Turism

o, sendo as suas atribuições de carácter norm
ativo integradas na 

D
irecção-G

eral das A
ctividades Económ

icas e as restantes no Instituto de Turism
o de Portugal, I.P. 

 

• 
É extinta a Inspecção-G

eral de Jogos, sendo as suas atribuições integradas no Instituto de Turism
o de 

Portugal, I.P. 
 

• 
É extinto o IC

EP Portugal, I.P., sendo as suas atribuições integradas na A
gência Portuguesa para o 

Investim
ento, E.P.E. que, por sua vez, passa a denom

inar-se A
gência para o Investim

ento e C
om

ércio 
Externo de Portugal, E.P.E. 
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M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 208/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

• 
C

om
issão de A

valiação e A
com

panham
ento de Projectos de Interesse 

N
acional 

 

 

• 
É extinta a D

irecção-G
eral da Em

presa, sendo as suas atribuições integradas na D
irecção-G

eral das 
A

ctividades Económ
icas 

 

• 
É extinto o Instituto N

acional de Engenharia, Tecnologias e Inovação, sendo as suas atribuições 
distribuídas pelo Laboratório N

acional de Energia e G
eologia, I.P., Instituto Português de Q

ualidade, 
Instituto N

acional de R
ecursos B

iológicos, I.P. (M
A

D
R

P), Instituto N
acional de Saúde R

icardo Jorge, I.P. 
(M

S) e pelo Instituto de M
eteorologia, I.P. (M

C
TES) 

 

• 
São objecto de reestruturação: 

o 
O

 Instituto do C
onsum

idor, que passa a integrar a adm
inistração directa do Estado, passando a 

designar-se D
irecção-G

eral do C
onsum

idor; 
o 

A
 D

irecção-G
eral de G

eologia e Energia, que passa a designar-se D
irecção-G

eral de Energia e 
G

eologia; 
o 

O
 Instituto de A

poio às Pequenas e M
édias Em

presas e ao Investim
ento, I.P., sendo as suas 

atribuições relativas aos C
entros de Form

alidades das Em
presas e a estrutura de gestão da respectiva 

rede nacional transferidas para a A
gência da M

odernização A
dm

inistrativa, I.P. (PC
M

). 
 

• 
 O

 Instituto N
acional da Propriedade Industrial é transferidos para o M

J. 
 

• 
O

 C
onselho de G

arantias Financeiras é transferido para o M
FA

P, passando a designar-se C
onselho de 

G
arantias Financeiras à Exportação e ao Investim

ento. 
 

• 
São externalizados, deixando de integrar o M

EI e saindo da adm
inistração central do Estado: 

o 
O

 Instituto Português de A
creditação, I.P., em

 term
os a regulam

entar. 
o 

A
s R

egiões de Turism
o, em

 term
os a regulam

entar. 
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 T
abela 7.10 - N

ova M
acroestrutura do M

inistério da A
gricultura, do D

esenvolvim
ento R

ural e das Pescas 

M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 209/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

Adm
inistração D

irecta do Estado: 

• 
G

abinete de Planeam
ento e Políticas 

• 
Inspecção-G

eral da A
gricultura e Pescas 

• 
Secretaria-G

eral 
• 

D
irecção-G

eral da A
gricultura e D

esenvolvim
ento R

ural 
• 

D
irecção-G

eral das Pescas e A
quicultura (junto funciona o 

Fundo de C
om

pensação Salarial dos Profissionais da Pesca) 
• 

D
irecção-G

eral dos R
ecursos Florestais 

• 
D

irecção-G
eral de V

eterinária 
• 

5 D
irecções R

egionais (D
irecções R

egionais de A
gricultura e 

Pescas correspondentes às N
U

T II) 
 Adm

inistração Indirecta do Estado: 

• 
Instituto de Financiam

ento da A
gricultura e Pescas, I.P. 

• 
Instituto da V

inha e do V
inho, I.P. 

• 
Instituto dos V

inhos do D
ouro e Porto, I.P. 

• 
Instituto N

acional de R
ecursos B

iológicos, I.P. (integra três 
departam

entos dotados de autonom
ia científica e técnica 

orientados, respectivam
ente, para a investigação agrária, para a 

investigação sobre pescas e recursos do m
ar e para a investigação 

veterinária). 

• 
C

riação: 
o 

G
abinete de Planeam

ento e Políticas 
o 

D
irecção-G

eral da A
gricultura e D

esenvolvim
ento R

ural 
o 

D
irecção R

egional de A
gricultura e Pescas do N

orte 
o 

D
irecção R

egional de A
gricultura e Pescas do C

entro 
o 

Instituto N
acional de R

ecursos B
iológicos, I.P. 

 

• 
São extintos o G

abinete de Planeam
ento e Política A

gro-A
lim

entar e o A
uditor do A

m
biente, sendo as suas 

atribuições integradas no G
abinete de Planeam

ento e Políticas. 
 

• 
É extinta a A

uditoria Jurídica, sendo as suas atribuições integradas na Secretaria-G
eral. 

 

• 
É extinta a D

irecção-G
eral de Protecção de C

ulturas, sendo as suas atribuições integradas na D
irecção-G

eral de 
A

gricultura e D
esenvolvim

ento R
ural, com

 excepção das ligadas à investigação, que serão integradas no Instituto 
N

acional de R
ecursos B

iológicos, I.P. 
 

• 
É extinto o Instituto do D

esenvolvim
ento R

ural e H
idráulica, repartindo-se as suas atribuições pelo G

abinete de 
Planeam

ento e Políticas e pela D
irecção-G

eral de A
gricultura e D

esenvolvim
ento R

ural 
 

• 
É extinto o Instituto N

acional de Intervenção e G
arantia A

grícola, sendo as suas atribuições integradas no Instituto 
de Financiam

ento da A
gricultura e Pescas, I.P., com

 excepção das relativas as controlos ex-post, a integrar na 
Inspecção-G

eral de A
gricultura e Pescas, e das relativas ao planeam

ento de fundos, a integrar no G
abinete de 

Planeam
ento e Políticas 

 

• 
É extinta a Escola de Pesca e da M

arinha do C
om

ercio. A
s suas atribuições no dom

ínio da certificação serão 
integradas na D

irecção-G
eral das Pescas e A

quicultura. A
s atribuições no dom

ínio da form
ação profissional serão 

externalizadas em
 entidade a definir em

 diplom
a próprio. 
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• 
São extintas a D

irecção R
egional de A

gricultura de Entre D
ouro e M

inho e a D
irecção R

egional de A
gricultura de 

Trás-os-M
ontes, sendo as suas atribuições integradas na D

irecção R
egional de A

gricultura e Pescas do N
orte. 

 

• 
 São extintas a D

irecção R
egional de A

gricultura da B
eira Litoral e a D

irecção R
egional de A

gricultura da B
eira 

Interior, sendo as suas atribuições integradas na D
irecção R

egional de A
gricultura e Pescas do C

entro 
 

• 
São objecto de fusão no Instituto N

acional de R
ecursos B

iológicos, I.P., m
antendo a sua identidade: 

o 
O

 Instituto N
acional de Investigação A

grária e Pescas, I.P. 
o 

O
 Laboratório N

acional de Investigação V
eterinária, I.P. 

 

• 
São objecto de reestruturação: 

o 
A

 Inspecção-G
eral de A

uditoria de G
estão, que passa a designar-se Inspecção-G

eral de A
gricultura e Pescas 

o 
A

 Secretaria-G
eral, cujas atribuições ao nível das TIC

 serão integradas no Instituto de Financiam
ento da 

A
gricultura e Pescas, I.P. e as relativas à elaboração e acom

panham
ento da execução do orçam

ento serão 
integradas no G

abinete de Planeam
ento e Políticas 

o 
A

 D
irecção-G

eral de V
eterinária, vendo integradas as suas atribuições ao nível da área alim

entar no G
abinete 

de Planeam
ento e Políticas. 

o 
A

 D
irecção R

egional de A
gricultura do R

ibatejo e O
este passa a designar-se D

irecção R
egional de 

A
gricultura e Pescas de Lisboa e V

ale do Tejo. 
o 

A
 D

irecção R
egional de A

gricultura do A
lentejo passa a designar-se D

irecção R
egional de A

gricultura e 
Pescas do A

lentejo. 
o 

A
 D

irecção R
egional de A

gricultura do A
lgarve passa a designar-se D

irecção R
egional de A

gricultura e 
Pescas do A

lgarve. 
 

• 
São objecto de externalização: 

o 
O

 Serviço N
acional C

oudélico, com
 excepção das atribuições relativas aos recursos genéticos anim

ais, que 
são integradas no Instituto N

acional de R
ecursos B

iológicos, I.P. (a regulam
entar em

 diplom
a próprio) 

o 
A

s atribuições no dom
ínio da elaboração dos projectos de prom

oção da obra hidráulica agrícola, seu 
acom

panham
ento e fiscalização, tam

bém
 deixam

 de estar no M
A

D
R

P (em
 term

os a regulam
entar em

 diplom
a 

próprio) 
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 T
abela 7.11 - N

ova M
acroestrutura do M

inistério das O
bras Públicas, T

ransportes e C
om

unicações 

M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 210/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

Adm
inistração D

irecta do Estado: 

• 
G

abinete de Planeam
ento Estratégico e R

elações Internacionais 
• 

Inspecção-G
eral das O

bras Públicas, Transportes e C
om

unicações 
• 

Secretaria-G
eral 

 Adm
inistração Indirecta do Estado: 

• 
Instituto da C

onstrução e do Im
obiliário, I.P. 

• 
Instituto N

acional de A
viação C

ivil, I.P. 
• 

Instituto Portuário e dos Transportes M
arítim

os, I.P. 
• 

Instituto da M
obilidade e dos Transportes Terrestres, I.P. (integra 

um
a estrutura com

 funções de regulação técnica e económ
ica no 

dom
ínio do transporte ferroviário, dotada de autonom

ia técnica) 
• 

Instituto de Infra-estruturas R
odoviárias, I.P. 

• 
Laboratório N

acional de Engenharia C
ivil, I.P. 

 Autoridade Adm
inistrativa Independente: 

• 
IC

P – A
utoridade N

acional de C
om

unicações 
 Ó

rgãos C
onsultivos: 

• 
C

onselho C
onsultivo das O

bras Públicas 
 O

utras Estruturas: 

• 
G

abinete de Prevenção e Investigação de A
cidentes com

 A
eronaves 

• 
G

abinete de Investigação de Segurança e de A
cidentes Ferroviários 

• 
C

om
issão Técnica do R

egisto Internacional de N
avios da M

adeira 
 

• 
C

riação: 
o 

C
onselho C

onsultivo das O
bras Públicas, Transportes e C

om
unicações 

o 
G

abinete de Planeam
ento Estratégico e R

elações Internacionais 
o 

Instituto da M
obilidade e dos Transportes Terrestres, I.P. 

o 
Instituto das Infra-estruturas R

odoviárias, I.P. 
o 

G
abinete de Investigação de Segurança e de A

cidentes Ferroviários 
 

• 
São extintos o G

abinete de Estudos e Planeam
ento, a A

uditoria A
m

biental e o G
abinete de A

ssuntos Europeus e 
R

elações Externas, sendo as suas atribuições integradas no G
abinete de Planeam

ento Estratégico e R
elações 

Internacionais. 
 

• 
São extintos a D

irecção-G
eral dos Transportes Terrestres e Fluviais e o Instituto N

acional do Transporte 
Ferroviário, I.P., sendo as suas atribuições integradas no Instituto da M

obilidade e dos Transportes Terrestres, I.P. 
 

• 
É extinta a A

utoridade de Segurança da Ponte de 25 de A
bril, passando as suas com

petências para a EP – 
Estradas de Portugal, E.P.E. e para a R

EFER
 – R

ede Ferroviária N
acional, E.P.E. 

 

• 
São extintos o C

onselho Superior de O
bras Públicas e o C

onselho N
acional dos Portos e dos Transportes 

M
arítim

os, sendo as suas com
petências integradas no C

onselho C
onsultivo das O

bras Públicas, Transportes e 
C

om
unicações. 

 

• 
É extinta a O

bra Social do M
inistério das O

bras Públicas, I.P., sendo as suas atribuições integradas nos Serviços 
Sociais da A

dm
inistração Pública (M

FA
P). 

 

• 
A

 Escola N
áutica Infante D

. H
enrique é transferida para o M

C
TES 

 

• 
O

 Instituto dos M
ercados de O

bras Públicas e Particulares e do Im
obiliário passa a designar-se Instituto da 

C
onstrução e do Im

obiliário, I.P. 
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 T
abela 7.12 -N

ova M
acroestrutura do M

inistério do T
rabalho e da Solidariedade Social 

M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 211/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

Adm
inistração D

irecta do Estado: 

• 
G

abinete de Estratégia e Planeam
ento 

• 
Inspecção-G

eral 
• 

Secretaria-G
eral 

• 
A

utoridade para as C
ondições de Trabalho 

• 
D

irecção-G
eral do Em

prego e das R
elações de Trabalho (junto 

funciona a C
om

issão Perm
anente de C

ertificação Profissional) 
• 

D
irecção-G

eral da Segurança Social 
 Adm

inistração Indirecta do Estado: 

• 
Instituto de Inform

ática, I.P. 
• 

Instituto de G
estão do Fundo Social Europeu, I.P. 

• 
Instituto do Em

prego e da Form
ação Profissional, I.P. 

• 
Instituto da Segurança Social, I.P. 

• 
Instituto de G

estão Financeira da Segurança Social, I.P. 
• 

Instituto de G
estão de Fundos de C

apitalização da Segurança 
Social, I.P. 
• 

Instituto N
acional para a R

eabilitação, I.P. 
• 

C
asa Pia de Lisboa, I.P. 

• 
A

gência N
acional para a Q

ualificação, I.P. (tutela conjunta dos 
m

em
bros do G

overno responsáveis pelas áreas da Educação e do 
Em

prego e Form
ação Profissional) 

 Ó
rgãos C

onsultivos: 

• 
C

onselho N
acional para a Prom

oção do V
oluntariado 

• 
C

onselho N
acional da Form

ação Profissional 
• 

C
onselho N

acional da H
igiene e Segurança no Trabalho 

• 
C

onselho N
acional de Segurança Social 

• 
C

riação: 
o 

G
abinete de Estratégia e Planeam

ento 
o 

A
utoridade para as C

ondições de Trabalho 
 

• 
São extintos, sem

 qualquer transferência de atribuições: 
o 

C
onselho N

acional para a Fam
ília e C

riança 
o 

C
om

issariado N
acional para os A

ssuntos da Fam
ília e da C

riança 
o 

C
om

issão N
acional para a Política da Terceira Idade 

o 
C

om
issão de G

estão do Program
a de A

poio à Iniciativa Privada 
o 

Fundo de A
poio ao Investim

ento no A
lentejo 

o 
Fundação do C

artão do Idoso 
 

• 
São extintos a D

irecção-G
eral de Estudos, Estatística e Planeam

ento, o G
abinete para os A

ssuntos Europeus e 
R

elações Internacionais e o G
abinete para a C

ooperação, sendo as suas atribuições integradas no G
abinete de 

Estratégia e Planeam
ento. 

 

• 
São extintos os Serviços Sociais do M

inistério do Trabalho e da Solidariedade Social, I.P., sendo as suas 
atribuições integradas nos Serviços Sociais da A

dm
inistração Pública (M

FA
P) 

 

• 
É extinto o Instituto para a Q

ualidade na Form
ação, I.P., repartindo-se as suas atribuições pelos seguintes 

organism
os: Instituto do Em

prego e da Form
ação Profissional, I.P., A

gência N
acional para a Q

ualificação, I.P. 
(M

E/M
TSS) e D

irecção-G
eral do Em

prego e das R
elações de Trabalho. 

 

• 
São extintos a Inspecção-G

eral do Trabalho, o Instituto para a Segurança, H
igiene e Saúde no Trabalho, I.P., o 

Program
a para a Prevenção e Elim

inação da Exploração do Trabalho Infantil e o C
onselho N

acional para a 
Prevenção e Elim

inação do Trabalho Infantil, sendo as suas atribuições e com
petências integradas na A

utoridade para 
as C

ondições de Trabalho. 
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M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 211/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

• 
C

om
issão N

acional do R
endim

ento Social de Inserção 
• 

C
onselho N

acional para a R
eabilitação e Integração das Pessoas 

com
 D

eficiência 
• 

C
onselho C

onsultivo das Fam
ílias 

• 
C

om
issão para a Prom

oção de Políticas de Fam
ília 

 O
utras Estruturas: 

• 
C

om
issão N

acional de Protecção de C
rianças e Jovens em

 R
isco 

• 
C

om
issão para a Igualdade no Trabalho e no Em

prego 
• 

Santa C
asa da M

isericórdia de Lisboa 
• 

C
aixas de Previdência Social 

  

• 
É extinto o D

epartam
ento de A

cordos Internacionais da Segurança Social, I.P., sendo as suas atribuições 
repartidas pela D

irecção-G
eral da Segurança Social (as de carácter técnico-norm

ativo) e pelo Instituto da Segurança 
Social, I.P. (as de natureza operacional). 

 

• 
É extinto o C

entro N
acional de Protecção contra os R

iscos Profissionais, I.P., sendo as suas atribuições repartidas 
pela D

irecção-G
eral da Segurança Social (as de carácter técnico-norm

ativo), pelo Instituto da Segurança Social, I.P. 
(as de natureza operacional) e pelo Instituto de G

estão Financeira da Segurança Social, I.P. (gestão de fundos). 
 

• 
São extintas a C

om
issão do M

ercado Social de Em
prego e a C

om
issão N

acional para a Prom
oção dos O

fícios e 
das M

icro-Em
presas A

rtesanais, sendo as suas atribuições integradas no Instituto do Em
prego e da Form

ação 
Profissional, I.P. 

 

• 
A

s C
aixas de Previdência Social serão progressivam

ente extintas, nos term
os a definir em

 diplom
a próprio. 

 

• 
São objecto de reestruturação: 

o 
A

 D
irecção-G

eral da Segurança Social, da Fam
ília e da C

riança, que passa a designar-se D
irecção-G

eral da 
Segurança Social 
o 

O
 Instituto de Inform

ática e Estatística da Segurança Social, I.P., que passa a designar-se Instituto de 
Inform

ática, I.P. 
o 

A
 C

asa Pia de Lisboa, I.P., nos term
os e nos prazos definidos na R

C
M

 nº 2/2006, de 6 de Janeiro 
o 

A
 C

om
issão para a Igualdade no Trabalho e no Em

prego, sendo as suas atribuições relacionadas com
 a 

prom
oção da igualdade transferidas para a C

om
issão para a C

idadania e a Igualdade de G
énero (PC

M
) 

 

• 
São externalizados: 

o 
O

 O
bservatório do Em

prego e Form
ação Profissional: transferido para o C

onselho Económ
ico e Social (no 

term
os a definir em

 diplom
a próprio) 

o 
O

 Instituto A
ntónio Sérgio do Sector C

ooperativo, deixa de estar integrado na A
dm

inistração C
entral do 

Estado, através da aprovação de novo enquadram
ento jurídico 

o 
O

 Instituto N
acional para o A

proveitam
ento dos Tem

pos Livres dos Trabalhadores deixa de estar integrado 
na A

dm
inistração C

entral do Estado, através da aprovação de novo enquadram
ento jurídico (fundação de 

direito privado de utilidade pública) 
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 T
abela 7.13 - N

ova M
acroestrutura do M

inistério da Saúde 

M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 212/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

Adm
inistração D

irecta do Estado: 

• 
A

lto C
om

issariado da Saúde 
• 

Inspecção-G
eral das A

ctividades em
 Saúde 

• 
Secretaria-G

eral (presta apoio logístico e adm
inistrativo à A

utoridade para os Serviços de 
Sangue e da Transplantação) 
• 

D
irecção-G

eral da Saúde 
• 

A
utoridade para os Serviços de Sangue e da Transplantação 

 Adm
inistração Indirecta do Estado: 

• 
A

dm
inistração C

entral do Sistem
a de Saúde, I.P. 

• 
IN

FA
R

M
ED

 – A
utoridade N

acional do M
edicam

ento e Produtos de Saúde, I.P. 
• 

Instituto N
acional de Em

ergência M
édica, I.P. 

• 
Instituto Português do Sangue, I.P. 

• 
Instituto da D

roga e da Toxicodependência, I.P. (junto funciona o C
onselho N

acional do 
C

om
bate à D

roga e à Toxicodependência) 
• 

Instituto N
acional de Saúde D

r. R
icardo Jorge, I.P. 

• 
A

dm
inistração R

egional de Saúde do N
orte, I.P. 

• 
A

dm
inistração R

egional de Saúde do C
entro, I.P. 

• 
A

dm
inistração R

egional de Saúde de Lisboa e V
ale do Tejo, I.P. 

• 
A

dm
inistração R

egional de Saúde do A
lentejo, I.P. 

• 
A

dm
inistração R

egional de Saúde do A
lgarve, I.P. 

 Entidade Adm
inistrativa Independente: 

• 
Entidade R

eguladora da Saúde 
 Serviços e Estabelecim

entos do Serviço N
acional de Saúde 

 Ó
rgão C

onsultivo: 

• 
C

riação: 
o 

A
utoridade para os Serviços de Sangue e da Transplantação 

o 
A

dm
inistração C

entral do Sistem
a de Saúde, I.P. 

 

• 
São extintos a D

irecção-G
eral das Instalações e Equipam

entos da Saúde e o Instituto de 
G

estão Inform
ática e Financeira da Saúde, sendo as suas atribuições relativas aos serviços 

não integrados no Serviço N
acional de Saúde entregues à Secretaria-G

eral e as restantes à 
A

dm
inistração C

entral do Sistem
a de Saúde, I.P. 

 

• 
É extinto o Instituto da Q

ualidade em
 Saúde, sendo as suas atribuições relacionadas com

 a 
qualidade clínica transferidas para a D

irecção-G
eral de Saúde e as restantes para a 

A
dm

inistração C
entral do Sistem

a de Saúde, I.P. 
 

• 
É extinto o Instituto de G

enética M
édica D

r. Jacinto de M
agalhães, sendo as suas 

atribuições integradas no Instituto N
acional de Saúde D

r. R
icardo Jorge, I.P. 

 

• 
São extintos os C

entros R
egionais de A

lcoologia, sendo as respectivas atribuições 
integradas no Instituto da D

roga e da Toxicodependência, I.P. 
 

• 
São extintos os C

entros R
egionais de Saúde Pública, sendo as respectivas atribuições 

integradas nas A
dm

inistrações R
egionais de Saúde, I.P. 

 

• 
O

s C
entros de H

istocom
patibilidade do N

orte, C
entro e Sul são integrados nas 

A
dm

inistrações R
egionais de Saúde, I.P., com

o entidades públicas prestadoras de cuidados 
de saúde, m

antendo as suas atribuições. 
 

• 
Extinguem

-se progressivam
ente as sub-regiões de saúde, por diplom

a próprio. 
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M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 212/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

• 
C

onselho N
acional de Saúde 
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 T
abela 7.14 - N

ova M
acroestrutura do M

inistério da E
ducação 

M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 213/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

Adm
inistração D

irecta do Estado: 

• 
G

abinete de Estatística e Planeam
ento da Educação (integra um

 
departam

ento dedicado às relações internacionais) 
• 

Inspecção-G
eral da Educação 

• 
Secretaria-G

eral (integra o G
abinete C

oordenador da Segurança nas 
Escolas) 
• 

G
abinete de G

estão Financeira 
• 

D
irecção-G

eral dos R
ecursos H

um
anos da Educação 

• 
D

irecção-G
eral de Inovação e de D

esenvolvim
ento C

urricular (integra 
o Júri N

acional de Exam
es) 

• 
G

abinete de A
valiação Educacional 

• 
D

irecção R
egional de Educação do N

orte 
• 

D
irecção R

egional de Educação do C
entro 

• 
D

irecção R
egional de Educação de Lisboa e V

ale do Tejo 
• 

D
irecção R

egional de Educação do A
lentejo 

• 
D

irecção R
egional de Educação do A

lgarve 
 Adm

inistração Indirecta do Estado: 

• 
A

gência N
acional para a Q

ualificação, I.P. (tutela conjunta 
M

E/M
TSS) 

 Ó
rgãos C

onsultivos: 

• 
C

onselho N
acional de Educação 

• 
C

onselho das Escolas 
 O

utras Estruturas: 

• 
G

abinete C
oordenador do Sistem

a de Inform
ação do M

inistério da 
Educação 

• 
C

riação: 
o 

G
abinete e Estatística e Planeam

ento da Educação 
o 

G
abinete C

oordenador do Sistem
a de Inform

ação do M
inistério da Educação 

o 
C

onselho das Escolas 
 
• 

É extinto, sem
 qualquer transferência de com

petências, o C
onselho C

oordenador da A
dm

inistração 
Educativa. 

 

• 
São extintos o G

abinete de A
ssuntos Europeus e R

elações Internacionais e o G
abinete de Inform

ação e 
A

valiação do Sistem
a Educativo, sendo as suas atribuições integradas no G

abinete de Estatística e Planeam
ento 

da Educação. 
 
• 

É extinto o C
onselho C

oordenador do Ensino Particular e C
ooperativo, sendo as suas atribuições integradas 

no C
onselho N

acional de Educação. 
 
• 

São extintos os Serviços Sociais do M
E, sendo as suas atribuições integradas nos Serviços Sociais da 

A
dm

inistração Pública (M
FA

P) 
 
• 

É extinta a Equipa de M
issão para o Sistem

a de Inform
ação do M

inistério da Educação, sendo os seus 
objectivos integrados no G

abinete C
oordenador do Sistem

a de Inform
ação do M

inistério da Educação 
 
• 

É extinta a Equipa de M
issão C

om
putadores, R

ede e Internet na Escola, sendo os seus objectivos integrados 
na D

irecção-G
eral de Inovação e de D

esenvolvim
ento C

urricular 
 São objecto de reestruturação: 

o 
A

 D
irecção-G

eral de Form
ação V

ocacional, que passa a integrar a adm
inistração indirecta do Estado, 

passando a designar-se A
gência N

acional para a Q
ualificação, I.P. 

o 
A

 D
irecção R

egional da Educação de Lisboa, que passa a designar-se D
irecção R

egional de Educação 
de Lisboa e V

ale do Tejo 
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 T
abela 7.15 - N

ova M
acroestrutura do M

inistério da C
iência, T

ecnologia e E
nsino Superior 

M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 214/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

Adm
inistração D

irecta do Estado: 

• 
G

abinete de Planeam
ento, Estratégia, A

valiação e R
elações Internacionais 

(assegura o funcionam
ento do O

bservatório da C
iência e do Ensino Superior) 

• 
Inspecção-G

eral 
• 

Secretaria-G
eral 

• 
D

irecção-G
eral do Ensino Superior 

 Adm
inistração Indirecta do Estado: 

• 
Fundação para a C

iência e Tecnologia, I.P. 
• 

U
M

IC
 – A

gência para a Sociedade do C
onhecim

ento, I.P. (assegura o 
funcionam

ento do Fórum
 para a Sociedade da Inform

ação) 
• 

C
entro C

ientífico e C
ultural de M

acau, I.P. 
• 

Instituto de Investigação C
ientífica Tropical, I.P. 

• 
Instituto Tecnológico e N

uclear, I.P. 
• 

Instituto de M
eteorologia, I.P. 

 Estabelecim
entos do Ensino Superior (Público) 

 Ó
rgãos C

onsultivos: 

• 
C

onselho N
acional de Educação 

• 
C

onselho C
oordenador da C

iência e Tecnologia 
• 

C
onselho C

oordenador do Ensino Superior 
 O

utras Estruturas: 

• 
A

cadem
ia das C

iências de Lisboa 

• 
C

riação: 
o 

G
abinete de Planeam

ento, Estratégia, A
valiação e R

elações Internacionais 
o 

C
onselho C

oordenador do Ensino Superior 
 

• 
É extinto o G

abinete de G
estão Financeira da C

iência e Ensino Superior, repartindo-se as suas atribuições 
pelo G

abinete de Planeam
ento, Estratégia, A

valiação e R
elações Internacionais (atribuições relacionadas 

com
 questões orçam

entais), pela Secretaria-G
eral (atribuições relacionadas com

 questões orçam
entais) e 

pela D
irecção-G

eral do Ensino Superior (atribuições relativas a instalações e equipam
entos). 

 
• 

É extinto o O
bservatório da C

iência e Ensino Superior, sendo as suas atribuições integradas no G
abinete 

de Planeam
ento, Estratégia, A

valiação e R
elações Internacionais. 

 
• 

É extinto o G
abinete de R

elações Internacionais da C
iência, Inovação e Ensino Superior, repartindo-se as 

suas atribuições pelo G
abinete de Planeam

ento, Estratégia, A
valiação e R

elações Internacionais (relações 
internacionais e coordenação da cooperação internacional), pela D

irecção-G
eral do Ensino Superior 

(cooperação internacional no dom
ínio do ensino superior), pela Fundação para a C

iência e a Tecnologia, I.P. 
(cooperação científica e tecnológica internacional) e pela U

M
IC

 – A
gência para a Sociedade do 

C
onhecim

ento, I.P. (cooperação internacional no dom
ínio da sociedade da inform

ação e do conhecim
ento). 

 
• 

É extinto o C
onselho C

onsultivo do Ensino Superior e o C
onselho N

acional de A
cção Social do Ensino 

Superior, sendo as respectivas atribuições integradas no C
onselho C

oordenador do Ensino Superior. 
 
• 

É extinto o C
onselho N

acional de A
valiação do Ensino Superior, que se m

antém
 em

 funcionam
ento até à 

criação de um
a agência de acreditação e avaliação do ensino superior. 

 

• 
São objecto de reestruturação: 

o 
O

 C
onselho Superior da C

iência, Tecnologia e Inovação, que passa a designar-se C
onselho 

C
oordenador da C

iência e Tecnologia 
o 

A
 U

M
IC

 – A
gência para a Sociedade do C

onhecim
ento, I.P., sendo as suas atribuições no dom

ínio 
da adm

inistração electrónica transferidas para a A
gência da M

odernização A
dm

inistrativa, I.P. (PC
M

) 
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 T
abela 7.16 - N

ova M
acroestrutura do M

inistério da C
ultura 

M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 215/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

Adm
inistração D

irecta do Estado: 

• 
G

abinete de Planeam
ento, Estratégia, A

valiação e R
elações Internacionais 

• 
Inspecção-G

eral das A
ctividades C

ulturais 
• 

Secretaria-G
eral (assegura a gestão do Fundo de Fom

ento C
ultural) 

• 
B

iblioteca N
acional de Portugal 

• 
D

irecção-G
eral das A

rtes 
• 

D
irecção-G

eral do Livro e das B
ibliotecas 

• 
D

irecção-G
eral de A

rquivos 
• 

5 D
irecções R

egionais: 
o 

D
irecção R

egional de C
ultura do N

orte 
o 

D
irecção R

egional de C
ultura do C

entro 
o 

D
irecção R

egional de C
ultura de Lisboa e V

ale do Tejo 
o 

D
irecção R

egional de C
ultura do A

lentejo 
o 

D
irecção R

egional de C
ultura do A

lgarve 
 Adm

inistração Indirecta do Estado: 

• 
C

inem
ateca Portuguesa – M

useu do C
inem

a, I.P. 
• 

Instituto do C
inem

a e do A
udiovisual, I.P. 

• 
Instituto de G

estão do Patrim
ónio A

rquitectónico e A
rqueológico, I.P. 

• 
Instituto dos M

useus e da C
onservação, I.P. 

 Ó
rgão C

onsultivo: 

• 
C

onselho N
acional de C

ultura 
 O

utras Estruturas: 

• 
A

cadem
ia Internacional de C

ultura Portuguesa 
• 

A
cadem

ia N
acional de B

elas A
rtes 

• 
C

riação: 
o 

G
abinete de Planeam

ento, Estratégia, A
valiação e R

elações Internacionais 
o 

D
irecção-G

eral de A
rquivos 

o 
Instituto de G

estão do Patrim
ónio A

rquitectónico e A
rqueológico, I.P. 

o 
Instituto dos M

useus e da C
onservação, I.P. 

o 
C

onselho N
acional de C

ultura 
o 

D
irecção R

egional de C
ultura de Lisboa e V

ale do Tejo 
 

• 
É extinta, sem

 qualquer transferência de atribuições, a O
rquestra N

acional do Porto. 
 

• 
São extintos o Instituto dos A

rquivos N
acionais/ Torre do Tom

bo e o C
entro Português de 

Fotografia, sendo as suas atribuições integradas na D
irecção-G

eral de A
rquivos (excepção 

feita às relativas ao apoio e à difusão da fotografia, que são integradas na D
irecção-G

eral das 
A

rtes). 
 

• 
São extintos o G

abinete do D
ireito de A

utor e o G
abinete de R

elações C
ulturais 

Internacionais, sendo as suas atribuições integradas no G
abinete de Planeam

ento, Estratégia, 
A

valiação e R
elações Internacionais. 

 

• 
São extintos o Instituto Português de A

rqueologia e o Instituto Português do Patrim
ónio 

A
rquitectónico, sendo as suas atribuições integradas no Instituto de G

estão do Patrim
ónio 

A
rquitectónico e A

rqueológico, I.P. 
 

• 
São extintos o Instituto Português de C

onservação e R
estauro, o Instituto Português de 

M
useus e a Estrutura de M

issão “R
ede Portuguesa de M

useus”, sendo as suas atribuições 
integradas no Instituto dos M

useus e da C
onservação, I.P. 

 

• 
São extintos o C

onselho Superior de B
ibliotecas, o C

onselho Superior de A
rquivos, o 
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M
acroestrutura decorrente do 

D
ecreto-L

ei nº 215/2006, de 27 de O
utubro 

Principais A
lterações 

• 
A

cadem
ia Portuguesa de H

istória 
 Fundações: o M

C
 exerce tutela sobre as Fundações que prossigam

 fins culturais de que é 

instituidor 

 

C
onselho N

acional do D
ireito de A

utor e o C
onselho de M

useus, sendo as suas com
petências 

integradas no C
onselho N

acional de C
ultura. 

 

• 
São objecto de reestruturação: 

o 
A

s D
elegações R

egionais de C
ultura do N

orte, do C
entro, do A

lentejo e do 
A

lgarve, que passam
 a designar-se, respectivam

ente, D
irecções R

egionais de C
ultura 

do N
orte, do C

entro, do A
lentejo e do A

lgarve. 
o 

O
 Instituto das A

rtes, que passa a integrar a adm
inistração directa do Estado com

 a 
designação de D

irecção-G
eral das A

rtes 
o 

O
 Instituto Português do Livro e das B

ibliotecas que passa a integrar a 
adm

inistração directa do Estado com
 a designação de D

irecção-G
eral do Livro e das 

B
ibliotecas. 

o 
O

 Instituto do C
inem

a, A
udiovisual e M

ultim
édia, que passa a denom

inar-se 
Instituto do C

inem
a e A

udiovisual, I.P., sendo as suas atribuições na área do 
m

ultim
édia transferidas para a D

irecção-G
eral das A

rtes. 
 

• 
São objecto de transform

ação: 
o 

O
 Teatro N

acional de S. João passa a entidade pública em
presarial, denom

inando-
se Teatro N

acional de S. João, E.P.E. 
o 

O
 Teatro N

acional de S. C
arlos e a C

om
panhia N

acional de B
ailado passam

 a 
integrar a entidade pública em

presarial O
PA

R
T – O

rganism
o de Produção 

A
rtística, E.P.E. 
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Em geral, os organogramas dos Ministérios passaram a ter menos unidades 

organizacionais, o que não surpreende, tendo em consideração as linhas de orientação 

que estruturavam o PRACE. Vejamos os seguintes exemplos: 

• a recomendação de criar um departamento de apoio à formulação de políticas 

públicas, planeamento, avaliação e relações internacionais resultou na criação 

de 11 novos organismos, 10 dos quais resultantes de processos de fusão e na 

reconversão de 3 organismos já existentes. Ou seja, foram extintos 29 

organismos, num processo que desembocou na existência de 14, como se 

poderá verificar na Tabela 7.17.; 

• a fusão dos diferentes serviços sociais nos Serviços Sociais da Administração 

Pública, a criar no Ministério das Finanças e Administração Pública, resultou 

da extinção, a montante, de 6 organismos (Serviços Sociais da PCM, MFAP, 

MJ, MOPTC256, MTSS e ME); 

• A concentração de órgãos de natureza consultiva ou de coordenação 

interministerial gerou um menor número de unidades organizacionais; vide o 

que se verificou na PCM. 

 

 

Tabela 7.17 - Processo de Formação do Departamento de Apoio à Governação 

Ministérios Formação do GPEARI 

PCM 

 

Gabinete de Estudos, 
planeamento
e avaliação

 
 

                                                
256 Obra Social do Ministério das Obras Públicas, I.P. 
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Ministérios Formação do GPEARI 

MAI 

 

Direcção-Geral da 
Administração Interna 

Gabinete de 
assuntos 
europeus

STAPE

Gabinete de 
Estudos e 

Planeamento de 
Instalações

 
 

MNE 

 

Direcção-Geral da Política 
Externa

DG dos 
Assuntos 

Multilaterais

DG dos 
Assuntos 
Bilaterais

DG de Política 
Externa

 
 

MFAP 

 

Gabinete de Planeamento, 
Estratégia, Avaliação e Relações 

Internacionais

DG dos Assuntos 
Europeus e Rel. 
Internacionais

DG de Estudos e 
Previsão

 
 

MJ 

 

Direcção-Geral da 
Política de Justiça

Gab. para as Relações 
Internacionais, 
Europeias e de 

Cooperação

Gab. de Política 
Legislativa e de 

Planeamento
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Ministérios Formação do GPEARI 

MAOTDR 

 

Departamento de Prospectiva e 
Planeamento e Relações 

Internacionais

Departamento 
de Prospectiva 
e planeamento

Gab. de Estudos
Gab. de 

Relações 
Internacionais

 
 

MEI 

 

Gabinete de 
Estratégia e Estudos

 
 

MADRP 

 

Gabinete de 
planeamento e políticas

Gab. de 
Planeamento e 
Política Agro-

Alimentar

Auditor do 
Ambiente

Inst. de 
desenv. rural 
e Hidráulica

Secretaria-
Geral

DG de 
Veterinária

Inst. Nac. de 
Intervenção e 

Garantia 
Agrícola

 
 

MOPTC 

 

Gabinete de planeamento 
estratégico e relações 

internacionais

Gab. de estudos 
e planeamento

Auditoria 
Ambiental

Gab. de Assuntos 
Europeus e Rel. 

Externas
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Ministérios Formação do GPEARI 

MTSS 

 

Gabinete de Estratégia 
e Planeamento

DG de Estudos, 
Estatística e 
planeamento

Gab. para os 
Assuntos 

Europeus e Rel. 
Internacionais

Gab. para a 
Cooperação

 
 

MS 

 

Alto Comissariado da 
Saúde

 
 

ME 

 

Gabinete de Estatística 
e Planeamento da 

Educação

Gab. de Assuntos 
Europeus e Rel. 
Internacionais

Gab. de Informação 
e Avaliação do Sist. 

Educativo

 
 

MCTES 

 

Gab. de Gestão 
Financeira da 

Ciência e Ensino 
Superior

Gabinete de Planeamento, 
Estratégia, Avaliação e 

Relações Internacionais 

Observatório da 
Ciência e Ensino 

Superior

Gab. de Relações 
Internacionais da 
Ciência, Inovação 
e Ensino Superior
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Ministérios Formação do GPEARI 

MC 

 

Gabinete de Planeamento, 
Estratégia, Avaliação e 

Relações Internacionais

Gab. do Direito 
de Autor

Gab. de Rel. 
Culturais 

Internacionais

 
 

 
Legenda: 
 

 Organismo extinto, com atribuições totalmente integradas no organismo de destino. 

 Organismo extinto, com atribuições parcialmente integradas no organismo de destino. 

 Organismo mantido, ainda que sujeito a reestruturação. 

 Organismo mantido, com atribuições parcialmente integradas no organismo de destino. 

 Novo organismo  

 

 

Verifica-se que o número de organismos extintos257 é reduzido, como se poderá 

observar na Tabela 7.18., ficando muito longe das quase duas centenas anunciadas a 

30 de Março (na altura estava-se igualmente a incluir os organismos que seriam 

sujeitos a um processo de fusão). 

 

Tabela 7.18 - Organismos Extintos pelas Novas Leis Orgânicas 

Ministério Organismos Extintos 
(sem transferência de atribuições) 

PCM • Secretariado de Apoio ao Jovem Empresário 

MNE • Conselho Consultivo para a Cooperação Económica e Empresarial 

MJ 
• Conselho de Dirigentes do Ministério da Justiça 

• Conselho do Notariado (após revisão do Estatuto do Notariado) 

MAOTDR • Fundo Remanescente do Chiado 

                                                
257 Lembramos que, segundo o art. 3º, do DL nº 200/2006, “a extinção de serviços ocorre quando, por 
determinação de diploma próprio, o serviço cessa todas as suas actividades sem qualquer transferência 
das suas atribuições ou competências para outro serviço.” 
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Ministério Organismos Extintos 
(sem transferência de atribuições) 

MEI 

• Conselho Geral para a Dinamização Empresarial 

• Conselho para a Dinamização do Turismo 

• Comissão Nacional de Gastronomia 

MTSS 

• Conselho Nacional para a Família e Criança 

• Comissariado Nacional para os Assuntos da Família e da Criança 

• Comissão Nacional para a Política da Terceira Idade 

• Comissão de Gestão do Programa de Apoio à Iniciativa Privada 

• Fundo de Apoio ao Investimento no Alentejo 

• Fundação do Cartão do Idoso 

ME • Conselho Coordenador da Administração Educativa 

MC • Orquestra Nacional do Porto 

 

 

Do PRACE resultou ainda a decisão de externalizar alguns organismos e atribuições, 

cuja concretização está dependente, antes de mais, da aprovação de diplomas que 

configurem a situação (vide Tabela 7.19.). 

 

Tabela 7.19 - Organismos e Atribuições  a Externalizar 

Ministério Organismos e Atribuições a Externalizar 

MEI 
• Instituto Português de Acreditação, I.P. 

• 19 Regiões de Turismo 

MADRP 

• Serviço Nacional Coudélico (excepção para as atribuições relativas aos recursos 
genéticos) 

• Atribuições no domínio da elaboração dos projectos de promoção da obra hidráulica 
agrícola, seu acompanhamento e fiscalização (que estavam no extinto Instituto do 
Desenvolvimento Rural e Hidráulica) 

MTSS 

• Observatório do Emprego e Formação Profissional: transferido para o Conselho 
Económico e Social 

• Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo 

• Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores 
(criação de uma fundação de direito privado de utilidade pública) 

 

 

Muitos dos efeitos do Programa, ao nível de cortes na despesa pública, não vão 

depender directamente do exercício de reestruturação, mas sim do sucesso de outros 
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projectos de reforma, nomeadamente da agilização efectiva dos mecanismos de 

mobilidade e racionalização de efectivos e dos hipotéticos ganhos de eficiência 

advindos da introdução dos serviços partilhados. O que significa que caberá à 

Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da Administração Pública, E.P.E. 

(GeRAP)258 o ónus de explorar as janelas de oportunidade deliberadamente criadas 

pelo PRACE. Para já, a única contabilidade que se poderá fazer com algum grau de 

certeza respeita à diminuição dos cargos de direcção superior patente nas novas leis 

orgânicas e ao número de unidades organizacionais antes e pós PRACE. 

 

 

7.5 RACIONALIDADE TÉCNICA, RACIONALIDADE POLÍTICA 
 

As reformas, por mais que se lhes tente incutir um pendor gestionário, são sempre, 

inabalavelmente, exercícios políticos259, em que as decisões fogem a uma lógica de 

optimização, para se submeterem a uma lógica mais condizente com os mecanismos 

de convívio na Polis. Não estamos a querer implicar com esta afirmação que as 

decisões assim geradas sejam piores. Como já referimos anteriormente, a decisão 

objectiva, racional, óptima, é um ideal que dificilmente se poderá aplicar à complexa 

e ambígua realidade social. É também um ideal que ensombra o espírito democrático 

que se deseja que prevaleça na nossa sociedade. 

 

Face à natureza da realidade social, a racionalidade política e o processo de decisão 

que dela decorre oferecem vantagens não despiciendas: a principal consiste no 

encontrar consensos num mundo intrinsecamente conflitual e, deste modo, conseguir 

alcançar uma plataforma em que é possível progredir, ainda que com pequenos 

                                                
258 Vide Decreto-Lei nº 25/2007, de 7 de Fevereiro. No art. 3º, nº1, do referido diploma pode ler-se “1 
– A GeRAP tem por objecto: a) A prestação de serviços de suporte à Administração Pública, os quais 
recebem a designação de serviços partilhados; b) A gestão do pessoal em situação de mobilidade 
especial (...)”. A mobilidade especial refere-se aos funcionários ou agentes cujos serviços foram alvo 
de processos de extinção, fusão e reestruturação ou que foram abrangidos por uma racionalização de 
efectivos (Capítulo III, da Lei nº 53/2006, de 7 de Dezembro). 
259 É falacioso pensar que os processos de modernização se prendem apenas com o desenho e 
implementação de uma solução para um dado problema. As mudanças que se queira introduzir na 
Administração Pública têm sobretudo a ver com o controlo do poder e todas as medidas que ataquem 
os poderes instituídos serão alvo de resistências (Barata,1998: 14; 2000: 12), pelo que é necessário ter 
habilidade para gerir as questões técnicas e, quiçá até mais, as questões políticas. 
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passos, porque se conseguiu evitar antagonizar os actores cujas decisões e acções são 

essenciais à concretização de um dado fim. 

 

O nosso estudo de caso focou o desenrolar do processo de reestruturação no plano que 

o nº 6, da RCM nº 124/2005, de 4 de Agosto, denomina “técnico”. O que poderá 

justificar esta adjectivação? Ambiciona-se que a Comissão e os Grupos de Trabalho 

procedam à análise e avaliação das organizações da Administração Central do Estado 

isoladas de uma visão política que possa desvirtuar uma suposta decisão racional? 

Pretende-se legitimar as decisões tomadas, por terem pretensamente origem em fontes 

desligadas do Poder político, que baseiam as suas recomendações numa análise 

sistemática, objectiva e neutra da realidade? 

 

Tido como uma peça central na estratégia de desenvolvimento do Governo, o 

Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado acabou por se 

revelar uma janela de oportunidade para que diferentes grupos e indivíduos pudessem 

fazer vingar as suas representações dos problemas de organização e funcionamento do 

aparelho administrativo e as alternativas para a sua resolução. Esta janela de 

oportunidade é particularmente consistente porque resulta de uma iniciativa do XVII 

Governo Constitucional, um Governo que dispõe, como já assinalámos, de condições 

propícias para empreender com sucesso políticas de inovação administrativa260.  

 

O Programa apresenta um conjunto de características que o tornam apto a uma análise 

através do Modelo de Fluxos Múltiplos, entre as quais destacamos: 

• Calendário exíguo: o tempo era um objectivo a cumprir e, simultaneamente, 

um constrangimento ao cumprimento dos demais objectivos261. Não é 

necessário ser um profundo conhecedor da Ciência da Administração Pública 

e áreas afins para se perceber que as condições ditadas pela RCM nº 124/2005, 

de 4 de Agosto, eram inexequíveis face ao quadro temporal estabelecido: por 

                                                
260 Dispõe da abertura de duas janelas preponderantes, uma no fluxo político (um mandato assente 
numa maioria parlamentar) e outra no fluxo de problemas (o risco de incumprimento dos critérios 
estabelecidos pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento). 
261 O tempo é uma variável essencial no processo de decisão, em contexto político. Como lembra 
Zahariadis (2003: 6): “Policymakers operate under significant time constraints. These people often do 
not have the luxury of taking their time to make a decision. (...) There is a sense of urgency in 
addressing [decisions]. In effect, time constraints limit the range and number of alternatives to which 
attention can be given.”  
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exemplo, não era possível analisar as organizações ao nível dos processos e 

procedimentos, muito menos pensar na sua reengenharia e automatização, o 

que excluiu, do quadro das metas, a modernização e automatização de 

processos e tornou inútil o princípio de reestruturação “simplificação, 

racionalização e reengenharia de procedimentos administrativos”; o mesmo 

poderia ser dito para a hipotética contemplação de uma perspectiva de 

qualidade dos serviços (nº 19, da RCM nº 124/2005). Os limites temporais 

tiveram ainda especial repercussão ao nível da informação recolhida e da sua 

análise, criando uma situação propícia à manifestação dos mecanismos de 

decisão num contexto ambíguo e incerto, retratados em capítulos precedentes. 

• Complexidade ao nível da tarefa a realizar e complexidade colateral na 

hierarquia constituída. Ao nível da tarefa, visou-se reestruturar a 

Administração Central do Estado, mediante a análise de mais de cinco 

centenas de organismos, repartidos por quinze ministérios. Ao nível 

hierárquico, a referida análise ficou a cargo de quinze grupos de trabalho, 

constituídos por funcionários públicos, tendo sido coordenada e dirigida por 

uma Comissão Técnica, constituída por personalidades escolhidas pelo Poder 

político. A Comissão Técnica respondia perante os responsáveis políticos do 

PRACE. Os Grupos de Trabalho respondiam perante a Comissão Técnica. 

Deveriam também informar os responsáveis políticos a nível sectorial. Se 

estes responsáveis se mostrassem contrários às suas sugestões, como deveriam 

agir, nomeadamente quando havia uma coincidência entre esse responsável e o 

seu superior hierárquico nos organismos de origem? A própria Comissão 

Técnica não pensava com uma só cabeça. Os seus membros deveriam 

responder apenas aos responsáveis políticos do PRACE ou também aos 

responsáveis sectoriais? Onde se traçavam os limites262? 

• Incerteza: a informação necessária para uma análise rigorosa tardou a estar 

disponível e, em alguns casos, sequer chegou a estar, pelo que muitas das 

recomendações se baseavam em informação incompleta e, como tal, 

comportavam algum risco quanto à sua correcção. 

                                                
262 A complexidade nas relações hierárquicas também está ligada a uma outra característica: a 
ambiguidade. 
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• Ambiguidade: os constrangimentos de tempo, a complexidade e a incerteza 

contribuíram para o reforçar desta característica. A ambiguidade é, como já foi 

referido, a condição exibida por uma realidade sujeita a múltiplas 

interpretações, o que afectará a leitura que se possa ter das relações de 

causalidade e intencionalidade existentes. O Programa de Reestruturação 

poderá ser visto como um jogo de múltiplas plataformas, em que cada 

organismo e cada ministério se constituem em palcos onde os actores podem 

confrontar e conciliar interesses e forças, segundo as suas próprias construções 

da realidade; esta visão poderá ser estendida a cada Grupo de Trabalho, à 

Comissão Técnica, aos membros do Governo que intervieram directamente no 

Programa e ao Governo, enquanto órgão colegial. Neste ambiente, a 

manipulação da informação torna-se um instrumento essencial e apetecível, 

dado o seu potencial para influenciar o processo de decisão. Por exemplo: 

entendeu-se que os Grupos de Trabalho deveriam ser compostos por uma 

maioria de elementos externos ao Ministério em análise, no pressuposto de 

que este critério facultaria um olhar mais distante e potencialmente mais 

crítico em relação à realidade organizacional, minimizando fenómenos de 

possível captura e enviesamento. Contudo, o reverso deste critério abre espaço 

a uma outra possibilidade: os elementos designados para estudar os seus 

próprios Ministérios poderiam ter um conhecimento mais profundo das 

organizações em avaliação e, assim, dependendo da sua capacidade de 

argumentação, currículo, posição hierárquica e relações de proximidade ao 

poder político, poderiam conduzir os restantes membros do Grupo a aderirem 

ao seu racional. 

• Apresentação apriorística de soluções: determinadas soluções tinham sido 

desde logo inscritas quer na RCM nº 124/2005, de 4 de Agosto, quer nas 

próprias notas metodológicas que conduziram o desenrolar do PRACE. Por 

exemplo, quando se definem as directrizes para a reestruturação dos serviços 

(nº 11, 12 e 13, da RCM citada), apontam-se como soluções os serviços 

partilhados, para os serviços centrais, a desconcentração segundo as NUT II, 

para os serviços desconcentrados, de nível regional, e a criação de balcões 

únicos, para os serviços desconcentrados sub-regionais e locais. Outras 

soluções foram sendo consolidadas à medida que o Programa seguia o seu 
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decurso, como, por exemplo, a criação do departamento de apoio à 

governação. Sendo assim, quando os grupos e a Comissão procedem ao 

diagnóstico estrutural dos Ministérios e elaboram as recomendações para os 

problemas têm simultaneamente de atender ao modo como poderão 

implementar uma solução que lhes é aduzida antecipadamente e saber 

justificar a opção pela dita263. 

 

Poderíamos equiparar o dispositivo montado para a prossecução do PRACE e os 

mecanismos de decisão nele prevalecentes a uma anarquia organizada, em que muitos 

dos actores manifestaram preferências problemáticas ao não conseguirem, não 

poderem ou não quererem definir de forma clara os seus objectivos, sendo que outros, 

os empreendedores políticos, actores imbuídos de objectivos precisos e consistentes, 

adoptaram um comportamento estratégico e tentaram manipular os acontecimentos 

(Zahariadis, 2003: 158). Os seus membros tinham dificuldade em perceber o que se 

estava a passar para além do seu campo de acção e em controlar o que ocorria dentro 

do dito, o que revela uma tecnologia imprecisa. E, finalmente, emergiu uma 

participação fluida, tendo em conta que os limites no processo de decisão nem sempre 

eram claros (realidade particularmente visível na fase de definição das 

microestruturas). 

 

O modelo de fluxos múltiplos assenta numa concepção do indivíduo como um ser 

detentor de uma racionalidade limitada (Schlager, 1999: 244), que tem de ser capaz de 

tomar decisões satisfatórias num contexto ambíguo, complexo e incerto. Esta 

concepção aplica-se a todos os interventores nas políticas públicas. Como refere 

Simon (1985), o homo politicus age segundo um modelo de racionalidade limitada, ou 

                                                
263 O mesmo é dizer que, nalguns casos, ocorreu uma inversão do processo sequencial de decisão que 
foi, posteriormente, mascarada com as justificações concebidas pelos Grupos de Trabalho e Comissão 
Técnica. O PRACE tem assim um valor simbólico assinalável, ao cimentar a imagem de que se estava 
a proceder a uma auditoria objectiva, baseada numa racionalidade técnica inabalável, imagem essa de 
grande utilidade para a acção política, como realçam Edelman (1988: 115) e Fischer (2003: 61). 
Mesmo que esta racionalidade tivesse prevalecido nas recomendações feitas, ela não triunfou, tendo 
sido apenas um dos elementos considerados no momento da decisão e da elaboração dos intrumentos 
legais que a sancionaram, o que não deverá causar estranheza, já que, em ambiente político, como já 
abordámos no início da nossa tese, os pressupostos do modelo racional de decisão não colhem. 
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seja, adoptando meios relevantes para as metas estabelecidas, dentro dos limites 

cognitivos e ambientais de processamento da informação. 

 

De entre os diferentes actores do PRACE, foram os Grupos de Trabalho, em geral, 

quem, inicialmente, desempenhou funções com características propiciatórias ao 

predomínio de uma lógica problem solving assente numa racionalidade limitada: 

estava-lhes destinado o exame e avaliação da situação existente, o levantar de 

alternativas conducentes à racionalização estrutural – a adequação dos meios 

estritamente necessários, ao nível das unidades estruturais (atribuições e 

competências) e das linhas hierárquicas, aos fins (a missão), para a obtenção de 

ganhos de eficiência – e a recomendação da alternativa que se revelasse mais 

apropriada face ao objectivo primordial, a eficiência, desejando-se, preferencialmente, 

que tal pudesse ser alcançado sem sacrificar a eficácia e a qualidade dos serviços. O 

desafio era considerável, face ao calendário definido, à dimensão e complexidade do 

projecto e aos recursos empregues. Mas havia outros factores que também tinham de 

ser ponderados. 

 

Sendo o PRACE um projecto de inovação nas políticas de gestão pública que 

abrangia toda a Administração Central do Estado, dentro do sector público 

administrativo, era fundamental que a acção dos quinze Grupos fosse comandada, 

coordenada e dirigida de modo homogéneo, garantindo congruência nas sugestões 

feitas, embora se tivesse em consideração possíveis especificidades sectoriais. Era 

esta a função da Comissão Técnica. Formalmente, seguindo pressupostos de 

racionalidade gestionária, poder-se-ia julgar que a Comissão possuía um 

entendimento homogéneo dos problemas a resolver e das alternativas a recomendar e 

que agiria com uma única agenda. Porém, se pensarmos nos seus membros como 

empreendedores políticos, que poderão utilizar o PRACE para a canalização de 

propostas representativas do seu próprio racional264, esta imagem de unidade 

estilhaça-se. 

 

                                                
264 O racional referido poderá comportar variadíssimos factores (Jones, 1994: 25): “Policy 
entrepreneurs, like leaders anywhere, are not motivated solely by the rewards that will stem from the 
policy itself; they also seek the recognition that stems from accomplishment and enjoy the intrinsic 
rewards of fighting the good fight.” 
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O que acabámos de afirmar em relação à concepção dos intervenientes como 

empreendedores políticos não se limita aos membros da Comissão; poderá e deverá 

abranger todos os actores no PRACE que não revelem preferências problemáticas. 

Alguns deles serão portadores de características mais favoráveis a uma acção eficaz. 

Estas traduzem-se, recorde-se, em: a) capacidade para se fazer ouvido, devido aos 

conhecimentos demonstrados (expertise), habilidade retórica ou posição hierárquica; 

b) uma boa rede de contactos e capacidades de negociação; c) persistência (Kingdon, 

2003: 180-181). E, de entre estes, os que demonstram ser mais bem sucedidos são os 

que são decisores políticos ou possuem acesso aos ditos e estão dispostos a gastar um 

volume considerável de recursos (tempo, energia, etc.) na defesa de uma determinada 

construção da realidade (visão do problema e suas soluções) (Zahariadis, 2003: 15, 

69, 158-159). 

 

Como é natural, neste quadro há uma pulverização de racionalidades e um esgrimir de 

interesses, em que os empreendedores políticos actuam para influenciar um processo 

decisório cujo desfecho foge, em larga medida, ao seu controlo. A sua actuação 

depende muito da sua capacidade para manipular a informação265. Como refere 

Zahariadis (2003: 19), “if ambiguity is pervasive and central to politics, manipulation 

is the struggle for controlling ambiguity.” E acrescenta que (2003: 21) “the struggle 

to control ambiguity is a political struggle to create winners and losers, to provide 

meaning and identity, and to pursue self-interest.” 

 

Atendendo às características dos empreendedores políticos e aos factores que poderão 

justificar o sucesso da sua actuação, parece ser evidente que o motor responsável por 

fazer avançar o PRACE pelos sinuosos trilhos da decisão em políticas públicas só 

poderia residir no plano político. O que significa que muitas das decisões tomadas em 

relação às soluções advogadas pelos Grupos, pela Comissão Técnica e pelos 

consultores, foram influenciadas por orientações determinadas num plano que eles 

entendiam como sendo superior, o que gerava alguma propensão para a sua aceitação. 

Tal não significa que tenha havido uma transposição imediata e acrítica das sugestões 
                                                
265 Zahariadis (2003: 18) define a manipulação da informação como “(...) the systematic distortion, 
misrepresentation, or selective presentation of information by skilled policy entrepreneurs who exploit 
opportunities in a world of unclear goals, opaque technology, and fluid participation.” Jones assinala 
que (1994: 23) “(…) information is never neutral in the policy process, and that is why it is so 
fundamental.” 
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ou directrizes originadas no plano político. Todo o trabalho realizado no PRACE 

assentou num processo de argumentação entre os actores envolvidos, no qual 

procuravam persuadir os demais sobre a bondade das suas propostas. Os relatórios do 

PRACE são um seu produto e constituíram-se também como peça fundamental no 

processo de argumentação e persuasão nos demais “tabuleiros” em que o jogo teria de 

continuar a desenrolar-se, o que explica a importância dada à coerência dos relatórios 

e à qualidade das justificações prestadas. 

 

Como já mencionámos, o PRACE abriu uma janela de oportunidade para que se 

procedesse à junção de determinadas soluções com uma dada representação dos 

problemas. Nas palavras de Zahariadis (2003: 69): 

 

“(...) one can imagine coupling to consist of policy entrepreneurs seeking to 

match problems to appropriate solutions or vice versa while making the 

entire package palatable to a given political audience at an opportune time. 

These entrepreneurs constantly manipulate information by revising their 

solutions and by combining them with others in an effort to make the 

package attractive to the widest possible audience. As a result, the final 

outcome is the product of considerable and skilful compromise.” 
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8 CONCLUSÃO 

 

 
“(...) academics adore ideal models and utopian visions. They (...) take an 
intense interest at the merest whiff of a new ‘paradigm’, and tend to react by 
polishing, systematizing, and elaborating the fragmentary visions 
proclaimed by political leaders, so as to be able to analyse them – and 
subsequently often to damn or praise them. Politicians, on the other hand, 
usually have the street wisdom to cast their references to the desired future 
in rather more vague, malleable, and ambiguous terms.”  

C. Pollitt e G. Bouckaert (2004: 135) 

 

 

 

Se tivéssemos que escolher uma palavra-chave para o edifício que acabámos de erigir 

ela seria “ambiguidade”. Esta é a característica presente ao longo da nossa tese, 

influenciando a sua tecedura. É ela que mina o ideal da racionalidade técnica 

ambicionado pela concepção gestionária da Ciência da Administração Pública e por 

certas correntes das Políticas Públicas, contribuindo para uma dissociação entre os 

modelos teóricos criados, as prescrições deles decorrentes, e a realidade empírica, 

aproximando a ciência administrativa de uma espécie de ficção, cujas teorias não 

explanam o que existe, mas indicam o que deveria existir, apontando o erro à 

realidade que teima em não se conformar aos ideais coerentes e elegantes, arduamente 

concebidos. 

 

A reforma administrativa é frequentemente vítima desta ficção. 

 

O Poder político tem necessidade de demonstrar aptidão para decidir sobre os 

complexos problemas que afligem a sociedade e um desses problemas consiste na má 

imagem prevalecente da Administração Pública e da função pública. 

 

De um período de crescimento do aparelho administrativo, em que o Estado era 

chamado a intervir para socorrer a inúmeros males sociais, substituindo-se aos 

privados, passámos para uma fase em que a Administração Pública e quem nela 
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trabalha são muitas vezes retratados como os responsáveis pela inércia demonstrada 

pelos países ao nível do desenvolvimento sócio-económico e da competitividade. 

Como esta policy image é, em geral, consensual, o modelo burocrático em que 

assentou todo o desenvolvimento da Administração Pública tornou-se um alvo de 

crítica e o receituário para a solução dos seus reveses não parou de crescer, vivendo 

uma fase de esplendor nas últimas décadas, com o New Public Management e a 

exaltação dos modelos de gestão oriundos do sector empresarial. 

 

Subitamente, a especificidade da Ciência da Administração Pública começou a ser 

questionada, pela subjugação do estudo que lhe é inerente a uma genérica gestão, una 

e universal. E a aplicação prática dos modelos idealizados ou inspirados na dita 

gestão, coadjuvados por visões economicistas da realidade, começou a alterar o 

panorama da própria Administração Pública. 

 

O New Public Management consiste num conjunto de pretensas boas práticas e 

preceitos que os Governos têm assimilado no seu discurso e na sua acção. Seria 

enganoso julgar que estes componentes decorrem de estudos aturados em que se 

estudam os problemas cuidadosamente, se procede a um levantamento e avaliação das 

alternativas mais adequadas à sua resolução e, por fim, se escolhe a que oferece os 

maiores benefícios, ao menor custo, recorrendo a métodos de análise objectivos e 

neutros. Tivemos oportunidade de demonstrar no quinto capítulo desta tese que esta 

imagem não é exactamente um retrato fiel das razões que conduziram à ampla 

divulgação e adopção do NPM, embora o seu apelo persuasivo seja inegável. 

 

A moda, o trabalho de divulgação das organizações internacionais, o mimetismo, a 

pressão das policy communities e dos empreendedores políticos são factores que 

concorrem mais para o curso seguido na definição das políticas de reforma 

administrativa do que a conformidade a uma lógica problem solving e ao modelo de 

decisão racional nela implícita. O que significa que existe um ambiente propício ao 

advogar de soluções que serão posteriormente justificadas, mediante a construção de 

relações de causalidade entre a solução advogada e uma determinada representação de 

um problema, num processo de racionalização, que tem por fim aumentar a sua 

capacidade para garantir o consentimento de quem será atingido pela política pública 

prosseguida. 
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As ciências sociais, como a Ciência da Administração Pública, a Gestão, a Sociologia 

das Organizações ou a Economia, contribuem para esta racionalização à posteriori, 

porque, como lembrou Peters (1998), encerram dentro de si teorias que legitimam a 

aplicação de soluções contrárias, para um mesmo problema. Ainda que assim não 

fosse, aquilo que é racional para os actores em contexto político não se assemelha ao 

modelo da racionalidade técnica, pelo que os actores tendem apenas a escolher as 

teorias e as evidências que se adequam às opções tomadas, ignorando ou minimizando 

a relevância das teorias e provas de sinal contrário. 

 

A natureza conflitual e ambivalente do palco em que se desenrolam as políticas de 

reforma administrativa ajudam a compreender e a aceitar esta racionalização e o 

móbil que a desencadeia. 

 

A ambiguidade está enraizada no contexto político, sendo um trunfo que os actores 

podem e devem saber manejar, como um meio para assegurar a eficácia da sua acção; 

a saber: 

• A ambiguidade possibilita a construção de uma imagem da realidade, uma 

representação, que potencia a sua capacidade para gerar coligações de apoio. 

Estas coligações poderão ser formadas por actores que partilham interesses 

idênticos, mas também poderão ser compostas por actores com diferentes 

expectativas em relação à política pública, problema ou alternativa 

considerada, já que, através da manipulação da informação, é possível afirmar 

publicamente algo e fazer, na prática, outra coisa e, assim, satisfazer interesses 

múltiplos e conflituantes. 

• A ambiguidade na definição dos objectivos facilita a sua adaptação ao longo 

do processo de políticas públicas, tentando acomodar os diferentes interesses 

em jogo. 

• Como não há uma representação una e absoluta da realidade social, a 

manipulação da informação torna-se um instrumento fundamental para os 

actores. A manipulação permite, por exemplo, limitar o número e tipo de 

alternativas consideradas pelos decisores, eliminando as tidas como 
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indesejáveis e retratar a alternativa preferida como sendo a melhor entre as 

disponíveis, empurrando-a para um lugar proeminente nas agendas 

governamental e decisional. Esta redução favorável das alternativas 

ponderadas poderá ser alcançada através do “issue framing”, da construção de 

relações de causalidade propiciatórias à fundamentação de escolhas 

apriorísticas, da utilização de uma linguagem simbólica e da manipulação da 

avaliação dos custos e benefícios das alternativas consideradas. 

 

A persuasão, a negociação e o estabelecimento de consensos nascem da gestão da 

ambiguidade e não de decisões técnicas, que delimitem claramente quem ganha e 

perde. 

 

Daí que tenhamos abraçado o Modelo de Fluxos Múltiplos para estruturar a nossa 

investigação. A ambiguidade é um elemento central a todo o modelo e as suas 

proposições só se aplicam a ambientes em que ela prevalece. Não explorámos todas 

as suas proposições, apenas aquelas que nos ajudariam a alcançar os objectivos de 

pesquisa definidos, ou seja: 

• O processo de formação de políticas públicas resulta da confluência de três 

fluxos independentes: o fluxo de problemas, o fluxo político e o fluxo de 

políticas públicas (alternativas). 

• A junção dos fluxos aumenta a visibilidade de um assunto na agenda 

governamental e, principalmente, a probabilidade do mesmo ser inscrito na 

agenda de decisão. 

• A confluência dos fluxos depende da abertura de uma janela de oportunidade, 

que possibilitará que empreendedores políticos procedam à junção dos 

problemas às alternativas ou das alternativas aos problemas, mediante um 

ambiente político favorável à sua ligação. 

• A janela de oportunidade poderá abrir-se quer no fluxo de problemas, criando 

condições propícias à ocorrência do processo sequencial de decisão, em que se 

tenta encontrar uma solução para um dado problema, quer no fluxo político, 

favorecendo deste modo decisões de cariz mais doutrinário, em que se procura 
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encontrar um problema que possa auxiliar a justificar a opção por uma 

determinada alternativa. 

• Os actores intervenientes no processo de políticas públicas estão imbuídos de 

uma racionalidade limitada e, em geral, manifestam preferências 

problemáticas. Os empreendedores políticos são a excepção à regra, já que 

actuam conscientemente para manipular o curso dos acontecimentos de modo 

a aumentar a probabilidade de verem os seus interesses satisfeitos. 

 

Um dos objectivos da tese que agora encerramos consistiu no levantamento dos 

assuntos que constavam da agenda dos Governos Constitucionais, da III República, 

em Portugal. Também queríamos avaliar em que medida se verificaram padrões de 

estabilidade, interrompidos por mudanças súbitas, à semelhança do que o modelo do 

punctuated equilibrium vaticina e o Modelo de Fluxos Múltiplos deixa subentender, 

sem clarificar. Se se detectassem mudanças, estes modelos providenciariam 

explicações para as mesmas? A resposta é afirmativa. 

 

A inovação em políticas públicas depende da abertura de uma janela de oportunidade. 

Esta poderá ocorrer ou no fluxo político ou no fluxo de problemas. Um mandato para 

governar, baseado numa maioria parlamentar, traduz-se na abertura de uma janela de 

oportunidade favorável à mudança, no fluxo político. Uma situação económica e 

social tida como crítica poderá originar a abertura de uma janela de oportunidade no 

fluxo de problemas. 

 

Através da análise de conteúdo dos Programas de Governo pudemos identificar as 

agendas governamentais, no domínio das políticas de reforma administrativa, 

enumerando os temas que mereceram a atenção dos decisores ao longo de trinta anos 

de governação. Verificámos que alguns assuntos tinham presença assídua nas 

agendas:  a representação dos problemas da Administração Pública não sofreu 

alterações de monta desde 1976; a desburocratização, a qualidade, a dignificação da 

função pública, a eficiência são metas preconizadas por quase todos os Governos. 

Porém, em meados da década de oitenta, com a chegada ao poder do X Governo, mas, 

sobretudo, a partir do mandato do XI Governo Constitucional, foi possível observar 

que alguns itens desapareceram da agenda (por exemplo, a preocupação em construir 
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um edifício legal que definisse os direitos, deveres e garantias dos trabalhadores da 

Administração Pública ou a melhoria das condições de trabalho) para emergirem 

outros (a privatização, a eficácia, a avaliação de desempenho, a autonomia de gestão, 

as tecnologias da informação e comunicação e a concepção do Estado como regulador 

e não interventor). As mudanças na agenda representaram uma alteração na policy 

image referente à Administração Pública, que substituiu os ideais do serviço público 

tradicional pelos mandamentos do NPM. 

 

Houve uma conjugação de factores propícios à inovação patente nas políticas de 

reforma administrativa: 

 

• A abertura de uma janela de oportunidade no fluxo político, evidenciada no 

primeiro Governo eleito com uma maioria parlamentar (o XI Governo) e na 

entrada de Portugal para a Comunidade Europeia, em 1986 (o que conduziu ao 

acesso a fundos comunitários e à adopção de uma cartilha de cariz liberal, 

procurando eliminar os vestígios doutrinários da segunda metade da década de 

70). 

• A emergência de uma nova concepção sobre o papel do Estado na sociedade e 

sobre os moldes em que se deverá desenrolar a sua acção. 

 

Deu-se uma mudança no policy venue e na policy image e ocorreu uma súbita 

interrupção na estabilidade até então observada. 

 

Embora a eleição do XVII Governo Constitucional tenha desencadeado a abertura de 

uma nova janela de oportunidade no fluxo político que potencia a ocorrência de 

mudanças significativas nas políticas de reforma administrativa tal não se verificou, 

porque, como também já apontámos, a representação vigente sobre as maleitas da 

Administração Pública e sobre as suas curas mantém-se sensivelmente a mesma de há 

vinte anos atrás.  

 

A análise das agendas, através do Modelo de Fluxos Múltiplos, complementado pela 

teoria do punctuated equilibrium indicavam condições propícias ao surgimento de 

políticas públicas nascidas de uma visão doutrinária favorável à inversão da 
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racionalidade. Será que essa inversão ocorreria no plano concreto de um projecto de 

reforma administrativa? Atendendo ao nosso estudo do Programa de Reestruturação 

da Administração Central do Estado, mais uma vez, a resposta é afirmativa. Mas 

como estamos a ter por referência um estudo de caso, seria impensável atrevermo-nos 

a generalizar os resultados da nossa investigação. 

 

Ao longo de meses, presenciámos o desenrolar do processo de avaliação e redesenho 

estrutural da Administração Central do Estado, no plano técnico (Comissão Técnica e 

Grupos de Trabalho). Devotámos particular atenção ao modo como se tomavam as 

decisões e à argumentação empregue para conseguir arregimentar apoio para uma 

dada opção. Observámos e anotámos. No final, concluímos que dificilmente as 

Comissões Técnicas conseguem fazer um trabalho assente numa racionalidade 

técnica, quando o ambiente em que se movem é ambivalente, incerto e complexo. 

Mesmo que conseguissem, para que esta racionalidade técnica imperasse, ter-se-ia 

que solicitar aos empreendedores políticos para prescindirem de uma das suas armas 

manipulativas: a interferência nas alternativas consideradas, eliminando as 

indesejáveis e seleccionando aprioristicamente aquelas cuja inscrição na agenda 

decisional se procura promover. 

 

O PRACE é um projecto de reforma administrativa e é um exercício político. Poderá 

ser visto como tendo propiciado a abertura de uma janela de oportunidade para que 

determinados actores façam vingar as suas alternativas e a sua representação dos 

problemas, gerando um cosmos de múltiplas racionalidades que se poderão 

confrontar, conciliar ou complementar. 

 

Evidenciou algumas características que justificaram a sua aptidão para uma análise de 

acordo com o Modelo de Fluxos Múltiplos: o calendário exíguo, a complexidade das 

tarefas a realizar, as dificuldades em traçar os limites da coexistência do plano técnico 

com o plano político, a incapacidade para reunir informação completa sobre os 

fenómenos a tratar, a ambiguidade e a inerente manipulação da informação, de que a 

apresentação apriorística de soluções é exemplo. 

 

De entre os diferentes actores do PRACE, como já referimos, foram os Grupos de 

Trabalho, quem, inicialmente, desempenhou funções com traços propiciatórios ao 
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predomínio de uma lógica problem solving assente numa racionalidade limitada. 

Tinham contacto com o terreno e coube-lhes o papel de diagnosticar a situação, 

detectar problemas e sugerir soluções. No entanto, esta lógica racional foi sujeita a 

algumas cambiantes. O trabalho desenvolvido pelos Grupos de Trabalho foi 

acompanhado e orientado pelos membros da Comissão Técnica e estes, por estarem 

mais próximos do Poder político, perante o qual, aliás, respondiam, foram 

acomodando as sugestões e directrizes que este veiculava, transmitindo-as aos 

Grupos. Os relatórios dos Grupos de Trabalho são o produto do seu trabalho de 

avaliação, condicionado pelas soluções apresentadas na RCM nº 124/2005, de 4 de 

Agosto, pelo caminho traçado nas Notas Metodológicas e pelo acolhimento das 

percepções políticas. O relatório da Comissão Técnica é o resultado da ponderação 

das recomendações dos Grupos, ponderação esta muito dependente da argumentação 

que os seus membros apresentavam quanto às opções tomadas pelos Grupos de 

Trabalho que estavam a acompanhar e quanto à plausibilidade da sua posterior 

aceitação pelo Poder político. 

 

O PRACE foi um palco em que os actores denotaram que a argumentação, a 

persuasão e a negociação são elementos intrínsecos ao contexto político. A 

transmissão da imagem de um grupo de sábios, que decide objectivamente sobre a 

solução ideal para um determinado problema, tem valor enquanto elemento de 

persuasão e negociação, mas é um fraco espelho da realidade. Além disso, o decisor 

imbuído de racionalidade técnica, no âmbito das políticas públicas, tende a ser um 

déspota que troca a negociação pela imposição, esquecendo-se que a autoridade 

legitima-se através do consentimento. Não há decisores omniscientes, não há certezas 

absolutas. Face à incerteza e à ambiguidade, o modelo de decisão em contexto 

político que Kingdon afirma permear o processo de formação de políticas públicas e 

que se pôde observar no PRACE revela-se, no mínimo, sensato e a sensatez não é um 

valor descurável. 
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