
 1 

Índice 

 

Introdução....................................................................................................................5 

 

Parte I 

A Avaliação de Políticas Públicas numa Administração Pública em constante 
mudança.......................................................................................................................8 

 

Capítulo I 

A Avaliação de Políticas Públicas ................................................................................9 

O surgimento de um sector de investigação autónomo ..................................................... 10 

A Avaliação de Políticas Públicas........................................................................................ 23 

 

Capítulo II 

A Avaliação de Políticas Públicas nas mudanças de paradigmas das reformas 
administrativas ...........................................................................................................33 

As mudanças de paradigma das reformas administrativas: da segunda metade do século 
XX aos nossos dias ................................................................................................................ 34 

A Avaliação de Políticas Públicas no contexto das mudanças de paradigma das 
reformas administrativas ..................................................................................................... 50 

 

Capítulo III  

A Avaliação de Políticas Públicas no contexto português: factores para discussão ...54 

 

Parte II 

Evolução e factores de incorporação da Avaliação de Políticas Públicas no discurso 
político português .......................................................................................................75 

 

Capítulo IV 

A Avaliação de Políticas Públicas nas reformas administrativas portuguesas ...........76 

As reformas administrativas no período da Ditadura Militar (1926-1974)..................... 88 

O caminho até à consolidação democrática (1974-1982)................................................. 117 

O período de estabilidade política e a Integração Europeia (1983-2005) ...................... 149 

 
 
 
 



 2 

Capítulo V 

A Avaliação de Políticas Públicas no discurso político português: discussão de 
factores .....................................................................................................................168 

O discurso e os regimes políticos ....................................................................................... 168 

O discurso e a economia ..................................................................................................... 178 

O discurso e as estruturas .................................................................................................. 180 

O discurso e a ideologia partidária dos governos ............................................................ 185 

 

Conclusão.................................................................................................................187 

 

Anexos......................................................................................................................193 

 

Anexo I 

Órgãos responsáveis pela Administração Pública nos Governos Provisórios...........194 

 

Anexo II 

Órgãos responsáveis pela Administração Pública nos Governos Constitucionais....196 

 

Bibliografia ..............................................................................................................203 



 3 

Índice de Figuras 

 

Figura 1 - Representação do modelo do sistema político ------------------------------------------ 17 

Figura 2 – Ciclo das Políticas Públicas -------------------------------------------------------------- 21 



 4 

Índice de Tabelas 

 

Tabela 1 – Ênfase dada à NGP e ideologia política na década de 80 nos países da 

OCDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 43 

Tabela 2 – Composição dos Quadros Permanente da Administração Central (1966)------- 100 

  

 

 

 



 5 

Introdução 

 

As Políticas Públicas são uma figura essencial de um Estado que se tornou cada vez 

mais intervencionista após a II Guerra Mundial, fruto de uma crise sem precedentes e de 

uma crescente consciencialização da opinião pública e dos decisores políticos de que 

seria necessária a intervenção do Estado para a introdução de melhorias nas condições 

de vida dos cidadãos. 

Consequentemente, surgiram preocupações de eficácia e eficiência de um aparelho que 

ameaçava tornar-se cada vez maior e impossível de gerir, o que introduziu preocupações 

anteriormente ligadas unicamente ao sector privado na gestão pública. É neste contexto 

que surgem medidas de cariz essencialmente de controlo de custos que mais tarde 

passam a revestir outras formas de procura de eficácia e eficiência. 

Sendo a avaliação uma forma de compreender e melhorar as Políticas Públicas levadas a 

cabo, consubstancia-se num instrumento essencial de transparência da Administração 

Pública face aos cidadãos e às outras entidades da sociedade civil, bem como face ao 

exterior, comprovando o sentido de responsabilidade de um país. 

Sendo a aproximação aos cidadãos e a responsabilização essenciais numa sociedade 

democrática cada vez mais exigente e num contexto político e económico como o que 

se impõe pela pertença à União Europeia (UE), a Avaliação de Políticas Públicas não 

pode deixar de ser considerada no estudo da Administração Pública portuguesa. Impõe-

se, de facto, perceber quais os factores estiveram na base da sua introdução no discurso 

político português, de forma a poder-se concluir da sua importância para os sucessivos 

governos no poder. 

Assim, pretende-se perceber neste estudo que evolução teve a Avaliação de Políticas 

Públicas no discurso político português e quais os factores que contribuíram para essa 

evolução. O período considerado inicia-se no regime político em que se efectivou a 

primeira Reforma da Administração Pública Central em Portugal, a Ditadura Militar, e 

acaba com o Programa do último governo em exercício, percorrendo os anos entre 1926 

e 2005. 

Será que a ideologia do governo à frente dos destinos do país influenciou a forma como 

este instrumento foi sendo utilizado? Será que as crises económicas levaram a um maior 
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controlo de eficiência e eficácia das Políticas Públicas levadas a cabo? Que papel teve a 

integração europeia na difusão de práticas avaliativas nos organismos governamentais 

portugueses? Terá sido a necessidade de consolidação democrática o grande motor para 

a introdução da Avaliação de Políticas Públicas como compromisso governamental, ou 

terá sido a obrigação de uma cada vez maior prática avaliativa imposta pela UE que 

contribuiu para uma melhoria da qualidade da democracia? Que organismos têm sido 

responsáveis por essa inclusão da Avaliação das Políticas Públicas na Administração 

Pública Estas são algumas das questões a que este trabalho pretende responder. 

Deste modo, este estudo está divido em duas partes, uma que pretende fazer a 

contextualização teórica necessária para a compreensão da pergunta de partida e a outra, 

empírica, onde se faz a análise do discurso político português desde 1926 até 2005 e se 

tiram as respectivas conclusões. 

Assim, o Capítulo I pretende dar uma definição do conceito de Avaliação de Políticas 

Públicas, não só através das suas características e razões pela qual pode ser utilizada, 

mas também pela sua localização no sistema político, tal como foi conceptualizado pela 

Ciência Política. 

No Capítulo II pretende-se fazer uma reflexão sobre as mudanças de paradigma na 

forma como os países Ocidentais têm visto a Administração Pública e as suas reformas 

desde o final da II Guerra Mundial, altura em que o Estado passou a ter funções cada 

vez mais alargadas, abordando os paradigmas do Estado burocrático, da Nova Gestão 

Pública e da Governança. Ao mesmo tempo, pretendeu-se contextualizar o instrumento 

da Avaliação de Políticas Públicas nessas mudanças e perceber de que forma aquele 

instrumento era visto pelos diferentes paradigmas abordados. 

Por sua vez, o Capítulo III percorre os principais acontecimentos políticos e económicos 

da realidade portuguesa, de forma a colocar hipóteses explicativas sobre a evolução da 

Avaliação de Políticas Públicas no discurso político dos sucessivos governos e sobre os 

factores que podem ter contribuído para essa evolução. 

Na segunda parte, o Capítulo IV faz uma análise documental no discurso político 

português desde 1926 até 2005 relativamente à Administração Pública e à Avaliação de 

Políticas Públicas, percorrendo legislação e documentos oficiais, no caso do período 

autoritário, e os Programas de Governos, a partir da implementação da democracia em 

1974. Para além disso, considerou-se também importante fazer uma pequena 
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contextualização da codificação administrativa em Portugal, desde a primeira 

codificação deste género conhecida, em 1832, até ao início da Ditadura Militar. 

Por último, o Capítulo V pretende discutir os factores que podem ter influenciado a 

evolução que se verificou no discurso político português relativamente à Avaliação de 

Políticas Públicas, ao nível social/político, económico, estrutural e ideológico, de 

acordo com as hipóteses lançadas no Capítulo III. 
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Capítulo I 

A Avaliação de Políticas Públicas 

 

O estudo das Políticas Públicas, entendidas como outputs dos sistemas políticos – ou 

seja, processos de conversão das exigências, necessidades e apoios em decisões, a 

avaliação dos seus efeitos (outcomes) e os processos de reacção (feedback) destes 

resultados sobre a estruturação da política - é relativamente recente (Pasquino, 2002), 

resultado de se ter vindo a adquirir, no seio da Ciência Política, um entendimento de que 

as políticas públicas revelam muitos aspectos da estruturação e funcionamento de um 

sistema político. 

Por outro lado, a origem da Avaliação de Políticas Públicas está na avaliação moderna 

de programas, lançada nos Estados Unidos da América por Ralph Tyler nos anos 30, 

tendo sido depois fomentada a propósito do programa federal de financiamento 

(categorical federal program funding) nos anos 60, e aprofundada nos anos 90 por uma 

“onda reformista” e de responsabilização, tal como iremos ver no Capítulo 2 

(O’Sullivan, 2004). Entretanto, nos anos 70 e 80, a avaliação cresceu enquanto campo 

de estudo e consolidou-se no seu papel actual, tendo sido criadas organizações 

profissionais de avaliadores e tendo surgido, em 1995, a American Evaluation 

Association 

Neste capítulo pretende-se dar conta do surgimento do estudo das Políticas Públicas 

como sector autónomo de investigação na Ciência Política, bem como das suas 

contribuições para o entendimento da estrutura política, percorrendo-se um caminho que 

conduzirá ao aprofundamento do conceito de Avaliação das Políticas Públicas, o 

objecto de estudo desta investigação. 
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O surgimento de um sector de investigação autónomo 

 

O estudo das políticas públicas insere-se numa abordagem a que se convencionou 

chamar de Policy Sciences. Esta abordagem foi primeiramente sistematizada por Harold 

Lasswell no seu texto The Policy Orientation (Lasswell, 1965), através de um enfoque 

segundo o qual se defendia a utilização das “ciências” a assuntos do âmbito da 

governação e do governo. Continuando o trabalho do seu professor Charles Merriam da 

Universidade de Chicago, o que aquele autor pretendia era a criação de uma ciência 

social que servisse de mediação entre os académicos, os decisores políticos e os 

cidadãos, através do fornecimento de soluções objectivas para problemas. Ao mesmo 

tempo, pretendia que esta ciência minimizasse a necessidade de debates políticos 

improdutivos sobre os assuntos políticos do dia, ao ajudar a elucidar os problemas que 

estavam a ser debatidos. 

Para além destes objectivos, o autor chama a atenção para a necessidade de interligar 

esta abordagem com a ética e os processos democráticos, chamando a esta abordagem 

Policy Sciences of democracy. Esta clara orientação democrática surgiu de uma reacção 

de Lasswell aos regimes totalitários existentes no período entre as duas guerras 

mundiais, reacção essa que realçava, sobretudo, a urgência da defesa nacional. 

Pretendia-se, então, que esta abordagem fosse vocacionada para a produção do 

conhecimento necessário à melhoria da prática da democracia (Lasswell, 1965).  

No entanto, não nos podemos esquecer que, embora a história da Ciência Política e o 

estudo académico rigoroso das políticas públicas com o objectivo de aconselhar os 

decisores políticos sejam recentes, estes conceitos não são novos. De facto, desde os 

mais antigos sistemas políticos que se conhecem formas de aconselhamento dos 

decisores políticos (deLeon, 2006). A diferença principal reside no facto de estes 

aconselhamentos não serem fruto de um estudo sistematizado, como o que propõe 

Lasswell. 

Este estudo sistematizado parte da constatação de Lasswell de que se estava a assistir, 

no período do pós-guerra, a uma deterioração da vida intelectual pela cada vez maior 

especialização da ciência, da filosofia, das ciências sociais, o que resultava na ruptura da 

harmonia entre a ciência e a prática. (Garson, 1986). O desenvolvimento de uma 

“orientação em direcção às políticas”  (policy orientation) que atravessasse todas as 
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especializações e as ultrapassasse, permitiria estabelecer uma nova ciência social 

unificadora. 

Esta nova ciência social teria duas orientações: uma, por um lado, direccionada para o 

processo da política, procurando desenvolver a ciência da elaboração e execução das 

políticas, utilizando os métodos de investigação das ciências sociais e da psicologia; a 

outra, voltada para as necessidades de conhecimento1 desse processo, tentando melhorar 

o conteúdo concreto da informação e da interpretação disponível aos que elaboram as 

políticas, ultrapassando, por isso, as fronteiras das ciências sociais e da psicologia. 

Esta orientação em direcção às políticas desenvolveu, então, uma tomada de consciência 

do processo da política em si (policy process) – a sua elaboração e realização - como 

objecto de estudo, com o intuito de aumentar a racionalidade das decisões. Policy 

Sciences é, então, a designação de Lasswell para este conteúdo específico que a 

orientação em direcção às políticas alcança num determinado momento. Estas 

“ciências” incluem os métodos de investigação do processo da política, os resultados e 

os estudos das políticas e as descobertas das várias disciplinas que podem trazer 

contribuições importantes para as necessidades de conhecimento do momento.  

No fundo “(…) the policy orientation stresses but one of the many problems which 

come within the proper scope of the social sciences, and includes the results of social, 

psychological and natural sciences in so far as they have a bearing on the policy needs 

of a given period for adequate intelligence” (Lasswell, 1965: 4).  

Por outro lado, apesar de já na viragem para o século XX se ter assistido ao início do 

estudo académico de assuntos de relevância política nas disciplinas de ciência política e 

administração pública, os percursores das Policy Sciences distanciam-se destas 

primeiras contribuições, através da combinação de três características (deLeon, 2006). 

A primeira é que as Policy Sciences são explicitamente orientadas pelos problemas, 

sendo que o estudo dos problemas das políticas públicas deve estar orientado para a sua 

solução, para a intervenção, não devendo constituir um objecto de estudo em si através 

da tentativa de responder constantemente à pergunta “so what?” – “The point is that all 

of the resources of our expanding social science need to be directed toward the basic 

conflicts in our civilization which are so vividly disclosed by the application of 

scientific method to the study of personality and culture” (Lasswell, 1965: 8). Para além 

                                                
1 Tradução do conceito de intelligence utilizado por Harold Lasswell. 
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disso, chama-se a atenção para que os problemas ocorrem num determinado contexto, 

que deve ser considerado quando se analisa os problemas e se faz as consequentes 

recomendações.  

Em segundo lugar, as Policy Sciences são também distintamente multidisciplinares nas 

suas abordagens intelectual e política, na medida em que quase todos os problemas 

sociais e políticos são constituídos por múltiplos elementos, ligados a várias disciplinas. 

Neste sentido podem ser utilizadas e integradas muitas orientações para compreender 

um fenómeno na sua totalidade. 

Por último, esta abordagem é também conscientemente orientada pelos valores, na 

maioria dos casos a ética democrática e os valores humanos. Esta orientação face aos 

valores nas ciências sociais reconhece que nenhum problema social nem a abordagem 

metodológica são livres de juízos de valor. Nesta medida, para compreender um 

problema é essencial reconhecer os seus componentes valorativos. 

Resumindo, as Policy Sciences, muito distintas das ciências sociais aplicadas, deveriam 

interessar-se pelos problemas fundamentais do homem, numa perspectiva global, 

enfatizando o contexto histórico da política e o estudo da mudança, difusão, invenção e 

revolução (Garson, 1986). 

É possível afirmar que se assistiu a uma clara primazia dos Estados Unidos da América 

no desenvolvimento desta área de investigação, na medida em que aí se assistiu ao 

surgimento dos primeiros estudos nesta área pelos “pais fundadores” da disciplina - 

Charles Merriam e Harold Lasswell, entre outros - mas também porque foi o território 

onde foi produzido o maior número de investigações, criado o maior número de revistas 

e editado o maior número de publicações.  

Por outro lado, as investigações sobre a formulação, a adopção e a implementação de 

políticas públicas difundiram-se de forma não homogénea no seio das diferentes 

tradições culturais (Regonini, 1990/1991). Do outro lado do Atlântico são de assinalar 

as iniciativas científicas neste âmbito na Grã-Bretanha, Alemanha ou Suécia e o atraso 

com que este tipo de estudos aparece como sector de investigação autónomo nos países 

“latinos” relativamente aos países anglo-saxónicos. Parte da explicação pode estar no 

facto de, nestas línguas, existir apenas uma palavra (política em português) para 

identificar todas as actividades num sistema político. 
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Por outro lado, a explicação para a clara predominância dos estudos elaborados neste 

âmbito nos EUA está relacionada com o grande crescimento que as ciências sociais 

tiveram a partir dos anos 20, o que resultou numa forte reflexão sobre o seu papel na 

solução dos grandes problemas da sociedade desse tempo. Nessa altura, Charles 

Merriam fazia um grande esforço para relacionar a investigação académica com os 

problemas concretos da gestão da coisa pública, o que ocasionou que em 1927 se 

assistisse à criação de um comité de políticas públicas no seio da American Political 

Science Association. 

Posteriormente, após a 2ª Guerra Mundial e do New Deal, surgiram grupos de 

investigadores muito qualificados, empenhados em formular modelos de análise dos 

problemas que mais afectavam a sociedade da altura.  

Para além do nível académico, as Policy Sciences passaram a integrar os departamentos 

governamentais nos anos 60 ao nível federal nos EUA (deLeon, 2006: 41). Nos anos 80 

quase todos os departamentos federais tinham uma secção dedicada à análise de 

políticas, ao mesmo tempo que quase todas as universidades norte americanas passaram 

a disponibilizar um curso em Public Affairs ou Administração Pública. 

No entanto, o estudo das políticas públicas está longe de ter sido consensual, existindo 

múltiplas abordagens, desenvolvidas ao longo dos anos, muitas delas como resultado da 

crítica a teorias anteriores. Estas diferentes facções no estudo do processo de elaboração 

de políticas provêm de diferentes concepções do poder, tal como enfatiza Michael Hill 

(2005). 

Neste contexto, importa chamar a atenção para a grande divisão entre os pluralistas, os 

que vêem o poder como sendo fragmentado mas relativamente bem distribuído, e uma 

variedade de outras teorias que identificam formas segundo as quais o poder está 

concentrado em pequenos grupos, normalmente chamados de “elites”. 

O Marxismo constitui-se como a teoria mais importante nesta última facção da 

discussão, sendo que mesmo os marxistas se dividiram entre os que identificam os 

capitalistas como actores que actuam segundo os seus próprios interesses e os que 

adoptam uma explicação mais estruturalista sobre o domínio do capitalismo. É esta 

versão estruturalista do Marxismo que continua a exercer influência, tomando a 

economia como factor determinante no processo político. 
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Por outro lado, a teoria da escolha racional aplica noções de economia à análise da 

forma como interesses pessoais dos indivíduos podem influenciar o processo político. Já 

a teoria das redes enfatiza que as redes e as comunidades funcionam de uma forma 

relativamente integrada ao longo do processo de elaboração de políticas2. 

Todas estas teorias se encaixam também em diferentes formas de conceptualização do 

Estado (Hill, 2005). Com efeito, algumas teorias vêem o Estado como uma entidade 

passiva que é influenciada, como é o caso das teorias pluralista ou marxista. Outra 

forma de conceptualizar o Estado é a de o ver como uma entidade activa com interesses 

próprios, tal como faz a teoria das elites, entre outras. Por outro lado, o Estado também 

pode ser visto como contendo actores com interesses possivelmente conflituosos, sendo 

esta a visão das teorias de redes. Por último, outras teorias perspectivaram o Estado 

como um sistema estruturado que influencia e molda a acção. É o caso da teoria 

institucionalista, que, no entanto, contém elementos da segunda e da terceira formas de 

conceptualização do Estado acima referidas. 

Assim, o processo de elaboração de políticas à luz da teoria institucionalista não só se 

desenvolve nos contextos organizados nos quais estão estabelecidos normas, valores, 

relações, estruturas de poder e procedimentos padrão, como também se preocupa em 

perceber como é que essas estruturas são formadas, até que ponto elas impõem 

constrangimentos explícitos e em que circunstâncias podem mudar. 

 

As Políticas Públicas no sistema político 

Quando falamos de Política podemos estar-nos a referir a conceitos distintos. Segundo 

J. M. Vallès (2000), podemos falar de “três dimensões da política”: a estrutura, o 

processo e o resultado. 

A política enquanto estrutura (a que a língua inglesa chama de polity) refere-se ao modo 

estável segundo o qual uma determinada comunidade organiza a sua actuação política, 

ou seja, as estruturas permanentes que constituem uma arquitectura fixa, como as 

instituições ou regras pelas quais se regem os comportamentos políticos. Neste sentido, 

é possível tomar como objecto de estudo nesta dimensão da política a análise do estado 

e outras formas de organização política, das instituições estatais e das organizações 

políticas internacionais.  
                                                
2 Para uma análise aprofundada das teorias de poder à luz do processo político v. Hill, 2005, pp. 25-109. 
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Ao longo da história foram várias as formas escolhidas para estruturar a actividade 

política - polis, império, monarquia parlamentar, estado -, que se sucederam umas às 

outras, como resultado de mudanças económicas, sociais, técnicas e culturais. Todas 

elas apresentaram distintas normas de regulação entre a economia e a política, com uma 

combinação de instituições, regras e pautas de conduta características. 

Por outro lado, quando falamos de política podemos estar-nos a referir ao processo 

(politics), isto é, à sequência de condutas, individuais e colectivas, que estão 

dinamicamente encadeadas. Numa análise que tem em conta o processo da política, 

pretende-se estudar os comportamentos dos diferentes actores (como os partidos, as 

associações ou os próprios cidadãos), examinando as suas motivações e formas de 

intervenção. 

A principal diferença entre estas duas dimensões são os seus caracteres, opostos, de 

estabilidade e dinamismo. Enquanto que a estrutura é a componente estável da política, 

já o processo constitui-se como a componente dinâmica, a “política em acção” (Vallès, 

2000: 45). 

Por último, podemos olhar para a política como resultado (policy). As respostas que a 

combinação entre a estrutura e o processo dá a cada conflito, em forma de decisões, 

constituem o produto final da política. Este produto final tem a função de regular a vida 

colectiva e as diferentes tensões que daí advêm. A análise centra-se, então, no grau de 

incidência da política nas relações sociais e nos momentos conflituosos, ou seja, o que é 

a política capaz de trazer à coesão da sociedade. Quando nos referimos a esta dimensão 

da política usamos o termo Políticas Públicas. 

A estrutura política pode, assim, ser concebida como um sistema, ou seja, uma 

organização complexa que recolhe e transmite informação, gera actividades e controla 

resultados. Tendo autonomia, não deixa de estar intimamente vinculada ao contexto em 

que se insere, do qual recebe informações e, ao mesmo tempo, sobre o qual actua. De 

facto, o conjunto de interacções de uma sociedade que constituem o contexto, sejam 

elas económicas, sociais ou culturais, reflectem situações de desigualdade de recursos e 

posições entre os indivíduos, grupos e comunidades que resultam em conflitos, sobre os 

quais é necessária uma intervenção política.  
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Assim, segundo a noção do sistema político como modelo, introduzida na análise 

política por David Easton3 (v. Figura 1), o contexto pressiona a política, seja a que nível 

for (local, estatal, internacional), através do envio de inputs, isto é diversas mensagens, 

que podem revestir diversas formas (notícias, contestações, reivindicações, apoios dos 

diferentes actores), que fazem a ligação entre o contexto e o núcleo do sistema político 

(Vallès, 2000). Tratam-se de exigências, necessidades, preferências, apoios que, através 

da participação político-eleitoral e da actividade partidária, são introduzidos pelos 

cidadãos, pelos grupos, pelas organizações, pelas associações no sistema político 

(Pasquino, 2002). 

De seguida, o sistema processa essa informação e compara-a com os valores e 

ideologias dominantes naquela sociedade, ou seja, com a predisposição para a mudança. 

Isto resulta numa reacção (outputs), isto é, ordens de intervenção, políticas públicas, que 

podem consubstanciar-se, quer em disposições circunstanciais, como em políticas 

sectoriais mais estruturais e de maior alcance. Os objectivos são, ou agir sobre a 

realidade, de forma a corrigir a situação com que se deparou, ou reforçá-la com novos 

recursos. Estes outputs são, então, o produto final do sistema político, não devendo, por 

isso, ser confundidos com os efeitos que essa resposta produz na realidade (outcomes). 

De facto, os objectivos a que se propõe uma política nem sempre são alcançados, ou 

pode mesmo acontecer serem produzidos efeitos não esperados ou não desejados. É 

então essencial, num processo de elaboração e execução das políticas, verificar se a 

reacção política modificou significativamente a realidade. 

Isto porque, o impacto desta política pública no contexto em que vai ser aplicada dará 

lugar a uma mudança das regras da realidade e esta nova situação vai gerar novas 

informações que vão, novamente, alimentar a acção do sistema político e desencadearão 

interacções posteriores (feedback). O processo recomeça do princípio, num movimento 

ininterrupto de ajuste permanente. 

                                                
3 Easton, D. (1953), The Political System, New York: Knopf; Easton, D. (1965), A Systems Analysis of Political Life; New York: 

Wiley; Easton, D. (1965), A Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall  (Hilll, 2005) 
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Figura 1 – Representação do modelo do sistema político 

 

Fonte: Vallès, 2000: 49 
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elas. Por último, este modelo sublinha o carácter dinâmico da estrutura política, que é, 

assim, obrigada a reformar-se continuamente de forma a poder exercer o seu papel de 

preservadora da coesão social. 
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entanto, as definições de política pública são muito variadas de acordo com a 

diversidade de enfoques existentes para levar a cabo a sua análise.  

De facto, existem definições mais abrangentes, como a de T. D. Dye4, que define 

política pública como aquilo que os governos decidem fazer ou não fazer, ou a de L. M. 

Mead5 que define as políticas como a aproximação ao estudo da política que analisa o 

governo à luz dos assuntos públicos mais importantes, ou ainda a de James Anderson6, 

que afirma que as políticas públicas são as que são desenvolvidas por funcionários e 

organismos governamentais. Outros autores preferem destacar o papel da autoridade e 

de legitimidade governamental, afirmando que as políticas públicas são tudo o que é 

fruto da actividade dos governos (Guy B. Peters7 Yves Meny e Jean-Claude Thoenig8). 

Em qualquer uma destas definições a intervenção governamental representa um papel 

essencial, na medida em que as políticas públicas são o resultado da sua acção. Essa 

acção supõe sempre a mobilização de recursos materiais e humanos, baseia-se num 

programa e não em actuações concretas, tem uma orientação normativa – que pode 

supor a mudança ou a manutenção do que já está estabelecido -, é levada a cabo, directa 

ou indirectamente, por uma autoridade com legitimidade pública e afecta a sociedade 

como um todo9. 

Por outro lado, na medida em que as políticas públicas provêm de uma reflexão e uma 

de uma deliberação conscienciosas, podem reflectir uma variedade de intenções e 

ideias: vagas ou concretas, conflituosas ou desarticuladas (Page, 2006). Podem ainda ser 

consequências não deliberadas de práticas profissionais e de rotinas burocráticas.  

De facto, as políticas públicas podem ser consideradas enquanto intenções ou acções, ou 

muito provavelmente como uma combinação das duas. Nesta perspectiva podemos 

especificar quatro níveis de abstracção segundo os quais podemos ver as políticas 

públicas. 

As intenções políticas podem tomar a forma de princípios, ou seja, pontos de vista 

gerais sobre como os assuntos públicos devem ser geridos e conduzidos, que podem não 

ser facilmente definidos ou coerentes, devendo, no entanto, ser um conjunto de ideias 
                                                
4 Dye, T. D. (1984), Understanding Public Policy, Englewood Cliffs (New Jersey): Prentice Hall (Bonafont, 2004) 

5 Mead, L. M. (1995), “Public policy: vision, potencial, limits”, in Policy Currents, volumen I (Bonafont, 2004) 

6 Anderson, James (1990), Public Policy-Making, Boston: Houghton-Mifflin (Pasquino, 2002) 

7 Peters, Guy B. (1986), American Public Policy, New Jersey: Chatham House (Bonafont, 2004) 

8 Meny, Yves e Thoenig, Jean-Claude (1992), Las Políticas Públicas, Barcelona: Ariel (Bonafont, 2004) 

9 idem, ibidem 
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que podem resultar em diversos tópicos políticos (privatização, desregulação, etc.); ou, 

podem tomar a forma de uma ideologia, isto é, um corpo de ideias que incorpora 

princípios ou uma ainda mais abrangente declaração de princípios (socialismo ou, 

noutro nível, o New Public Management). Por outro lado, as intenções podem também 

referir-se a objectivos relacionados com um assunto ou problema específico a que uma 

política pretende responder, chamadas de linhas de acção. 

No que diz respeito às acções, podemos também falar de dois níveis: as medidas e as 

práticas. As medidas constituem-se como os instrumentos específicos que efectivam as 

diversas linhas de acção. As práticas, por outro lado, constituem o comportamento que 

os funcionários que devem levar a cabo as medidas políticas têm, isto é, a 

implementação (Page, 2006: 20-21). 

Também Richard Wilson (2006) fala do facto do conceito de políticas públicas ser um 

conceito impreciso que tanto pode dizer respeito a um objectivo geral, como a uma 

estratégia, ou ainda a uma acção específica, levada a cabo para ajudar a atingir o 

objectivo desejado. De facto, uma política pública pode dizer respeito aos princípios e 

prioridades que um governo adopta em relação a um assunto, mas não a sua 

transposição para uma acção. Por outro lado, nem todas as políticas públicas pretendem 

levar à mudança, podendo apenas ter como objectivo a continuidade de políticas 

anteriores.  

Deste modo, este autor fala de diferentes níveis da elaboração de políticas públicas 

(Wilson, 2006: 154). O nível mais alto consubstancia-se quando os governos definem os 

seus objectivos políticos e quando eles serão atingidos. Níveis mais baixos da 

elaboração de políticas públicas podem referir-se, por outro lado, a diversas decisões 

políticas intermediárias sobre a interpretação e implementação das políticas públicas, ou 

seja, o que constitui as tarefas diárias dos departamentos governamentais.  

Outra forma de abordagem às políticas públicas é defini-las como um processo 

ordenado em etapas. Na realidade, esta abordagem cíclica ou de estágios é uma das 

formas mais comuns de caracterizar o processo da produção de políticas públicas. 

Primeiramente teorizada por Harold Lasswell, esta abordagem conheceu diversas 

propostas e revisões, para além de ter sido alvo de várias críticas. Estas críticas 

chamaram a atenção para o facto da realidade não ser tão estanque como este ciclo 

poderia fazer crer, sendo que os processos incluídos na política pública são muito 
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complexos e incluem uma grande multiplicidade de actores políticos. No entanto, para 

efeitos de análise empírica recorre-se, muitas vezes, a este modelo metodológico para 

dar conta dessa complexidade, reduzindo-a a uma forma mais manejável (Parsons, 

1995). De facto, ao longo dos anos 70 outros autores desenvolveram este modelo com o 

objectivo, não tanto de reflectir uma série de etapas com carácter prescritivo, mas sim 

de criar um instrumento que ajude a compreender a complexidade da actividade do 

governo10.  

Este ciclo inicia-se na expressão de um problema, quer tenha sido identificado pelas 

autoridades, quer tenha sido expresso pela sociedade. Uma vez identificado como 

problema entra na agenda política e a partir daí inicia-se o procedimento que leva à 

formulação de soluções, que começa com a identificação e apreciação das diversas 

alternativas para a resolução do problema. Escolhida uma das alternativas, procede-se à 

sua implementação. Chega então a altura de avaliar o sucesso das decisões tomadas. O 

ciclo encerra quando os resultados da fase da avaliação fornecem contributos para a 

redefinição do problema e das soluções encontradas (Casquino, 2002). 

É de assinalar, no entanto, que estas fases não têm limites definidos, não existe 

propriamente um princípio e um fim. Segundo o modelo do sistema político acima 

apresentado, as políticas públicas sofrem uma constante redefinição, de forma 

continuada, através do processo de retroacção e em função das mudanças ocorridas no 

contexto em que se inserem. Este processo é, na realidade, um processo complexo de 

limites incertos.  

 

                                                
10 Jones, Charles (1970), An Introduction to the Study of Public Policy, Belmont: Wadsworth; Anderson, James (1979), Public 

Policy Making, Boston: Houghton Mifflin; Brewer, Garry e Peter De Leon (1983), The Foundations of Policy Analysis, Monterrey: 

Brooks/Cole (Bonafont, 2004: 2) 
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Figura 2 – Processo de elaboração das Políticas Públicas: abordagem cíclica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Pasquino (2002) 
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Não é por acaso que muitos estudos na área das políticas públicas se debruçam sobre os 

constrangimentos institucionais nas mesmas. A afinidade histórica e teórica entre os 

estudos das políticas públicas e a teoria institucionalista é assinalada por Ellen 

Immergut, que afirma que as instituições afectaram as políticas e as políticas alteraram 

o nosso entendimento das instituições (Immergut, 2006). 

Esta afirmação leva a um outro patamar a famosa afirmação de J. Theodore Lowi – 

“policies determines politics”11, segundo a qual os modos de produção das políticas 

públicas acabam por moldar também as próprias estruturas políticas. Aliás, o modelo 

institucionalista da escolha democrática procura melhorar o conteúdo das decisões nas 

políticas públicas através da melhoria dos procedimentos usados para fazer essa escolha 

(Immergut, 2006). 

A investigação institucionalista pode, assim, fornecer estratégias para desenhar 

procedimentos políticos que envolvam não só a elaboração de leis mas também a 

tomada de decisão administrativa que inevitavelmente se lhe segue. A implicação desta 

perspectiva institucionalista é que a qualidade da tomada de decisão administrativa 

depende dos próprios processos de decisão. 

No entanto, não nos devemos esquecer que o impacto das instituições também depende 

do seu contexto social e económico. Com efeito, alguns autores defendem que as 

políticas públicas não são produto das estruturas institucionais, dos sistemas partidários 

ou da orientação ideológica dos governos12, mas sim de variáveis socio-económicas. 

Uma das teses é a de que, numa análise comparada, em situações de igualdade de 

recursos económicos disponíveis ou de desenvolvimento económico semelhante, 

sistemas políticos com estruturas institucionais e situações partidárias diferentes, terão 

tendência para produzir políticas públicas semelhantes (Pasquino, 2002). 

Desta discussão poucas são as conclusões definitivas, mas Pasquino (2002) assinala 

que, mesmo que o tipo de políticas públicas produzidas por um sistema político fosse 

determinado pelos recursos económicos disponíveis, seria possível, de qualquer das 

formas, perceber diferenças na execução das políticas públicas e na avaliação do seu 

impacto. As variáveis políticas seriam sempre importantes, quer se fale da eficiência das 

                                                
11 Lowi , Theodore J. (1964), “American Business, Public Policy, Case-studies, and Political Theory”, in World Politics, pp. 677-

715 (Pasquino, 2002). 

12 Como Castles F. G. (coord.) (1982), The Impact of Parties. Politics and Policies in Democratic Capitalist States, London-

Beverly Hills: Sage 
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máquinas burocráticas, quer da capacidade dos políticos, dos partidos e dos governos 

para rever, reformular e reformar as políticas públicas, de acordo com os conhecimentos 

adquiridos pela avaliação realizada. Por outro lado, segundo este autor, o próprio 

impacto das políticas públicas poderia levar à substituição dos políticos, dos partidos, 

do governo e até a uma reforma das instituições, dos processos de decisão e dos 

aparelhos burocráticos. E seria este então o melhor significado para a afirmação de 

Lowi, na medida em que más políticas públicas voltar-se-iam contra os que as 

decidiram e as puseram em prática e contra as estruturas que as moldaram. 

 

 

A Avaliação de Políticas Públicas 

 

Sendo através da avaliação que é possível fornecer informação aos funcionários 

públicos e à opinião pública sobre a implementação, os resultados e os efeitos das 

políticas levadas a cabo, a avaliação de políticas públicas tornou-se numa prática normal 

na maior parte das democracias modernas (Mark, et al., 2000). Ian Chalmers chama 

mesmo a atenção para o carácter essencial da prossecução da avaliação de políticas 

públicas, sob pena de não ser possível saber quais os efeitos que estas produzem na vida 

dos cidadãos ou adquirir conhecimento que conduza à melhoria das mesmas. “Because 

professionals sometimes do more harm than good when they intervene in the lives of 

other people, their policies and practices should be informed by rigorous, transparent, 

up-to-date evaluations.” (Chalmers, 2003) 

De facto, as avaliações existem porque quer quem elabora as políticas como os 

planeadores, os gestores de programas, os cidadãos e os beneficiários das políticas 

precisam de distinguir as que têm valor das que são ineficazes, para poderem lançar 

novas políticas que revejam as anteriores de forma a que se atinja os objectivos 

desejados (Rossi, et al., 2004). 

Depois de percorrermos o conceito de Políticas Públicas, torna-se essencial para este 

estudo aprofundar a componente do sistema político que se constitui como o conceito 

central desta investigação, a Avaliação de Políticas Públicas. Iremos, então, percorrer 
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várias perspectivas que, ao longo do tempo, foram sendo elaboradas sobre a sua 

definição, as suas características e a sua utilização13. 

 

O que é a Avaliação de Políticas Públicas? 

A avaliação de programas, políticas ou também chamada investigação avaliativa é uma 

actividade da ciência social que recolhe, analisa, interpreta e comunica informação 

sobre o trabalho e a eficácia de programas sociais (Rossi; et al., 2004: 2). 

A avaliação pode dizer respeito a uma série de intervenções sociais diferentes, que 

podem ser patrocinadas quer por agências governamentais de diversos níveis, quer por 

organizações internacionais, fundações privadas e filantrópicas ou corporações com fins 

lucrativos e não lucrativos. No entanto, todas elas incluem uma actividade avaliativa 

específica: o apuramento dos efeitos dos programas ou políticas. Mas a avaliação pode 

também dizer respeito à necessidade da política, à sua elaboração, à sua implementação 

e fornecimento de serviços e à sua eficiência. 

É necessário, então, ter em conta dois contextos de avaliação. O primeiro, que se refere 

ao futuro, diz respeito à formulação de programas, ou seja, às questões sobre a natureza 

e dimensão de um problema, sobre que acções devem ser levadas a cabo e sobre se os 

programas propostos são apropriados e eficientes. O segundo contexto refere-se à 

análise de programas existentes, da sua adequação e eficiência, isto é, ao passado (Berk 

e Rossi, 1990). Neste sentido, o conceito de avaliação contempla, por um lado, a 

descrição do desempenho da entidade que está a ser avaliada e, por outro, padrões e 

critérios para ajuizar sobre esse desempenho (Rossi et al, 2004). Deste modo, é 

fundamental, no exercício avaliativo, construir uma descrição válida sobre o 

                                                
13 Impõe-se, antes de mais, fazer uma pequena nota acerca do conceito de Avaliação de Políticas Públicas, na medida em que a 

avaliação pode debruçar-se sobre vários níveis do sector público. De facto, é possível fazer a avaliação de um projecto, isto é, uma 

intervenção única, indivisível e com prazos e orçamentos definidos; de um programa, sendo este um conjunto de actividades 

organizadas mas variadas (projectos, medidas e processos), direccionadas para o cumprimento de objectivos específicos, que 

normalmente também têm prazos e orçamentos definidos; ou, por último, de uma política, que se constitui como um conjunto de 

actividades, que podem ser de diferentes tipos e ter diferentes beneficiários directos e que estão direccionadas para objectivos gerais 

comuns, não sendo a política, normalmente, limitada em termos de tempo ou financiamento (Comissão Europeia, 1997).  

No entanto, apesar de parte da literatura sobre avaliação se focar essencialmente na avaliação de programas, muitos dos pontos que 

dizem respeito aos programas são também importantes para a Avaliação de Políticas Públicas (Comissão Europeia, 1997). Afinal de 

contas, como Merlin M. Mark e os seus colegas assinalaram, as políticas públicas e os programas surgem normalmente em 

contextos semelhantes, para além de terem uma fonte comum: as instituições democráticas (Mark, et al., 2000: 9-10). 

Deste modo, a avaliação de políticas e avaliação de programas serão utilizados neste capítulo indistintamente. 
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desempenho do programa, que seja detalhada e precisa, de forma a ser possível levar a 

cabo uma comparação com os critérios aplicáveis. 

Neste contexto, a metodologia desenvolvida pelas ciências sociais ganha especial 

relevância, na medida em que técnicas como a observação sistemática, a medição, a 

amostragem, o plano da investigação e a análise de dados são procedimentos altamente 

desenvolvidos que permitem a produção de uma caracterização do comportamento 

social válida, credível e precisa. A verdade é que os métodos de investigação das 

ciências sociais fornecem uma abordagem apropriada para a tarefa de descrição do 

desempenho de um programa de forma mais credível e defensável possível. Assim, os 

avaliadores utilizam os métodos de investigação para poderem estudar, analisar e ajudar 

a melhorar os programas, incluindo a forma como o problema foi diagnosticado, a 

forma como são conceptualizados e implementados, os efeitos que produzem e a sua 

eficiência. 

É importante assinalar, no entanto, que estas técnicas nem sempre respondem 

totalmente às exigências dos exercícios avaliativos. De facto, muitas vezes os 

avaliadores são obrigados a inovar e a improvisar na tentativa de encontrar as melhores 

formas de reunir informação credível e defensável sobre os programas ou políticas. Os 

avaliadores têm sido, então, contribuidores para o desenvolvimento metodológico da 

investigação social aplicada (Rossi, et al, 2004). 

Chegamos então a uma definição de avaliação segundo a qual a avaliação de programas 

é o uso dos métodos da investigação social para investigar sistematicamente a eficácia 

de programas de intervenção social de forma adaptada aos seus contextos político e 

organizacional, estando desenhada para informar a acção social de forma a melhorar as 

condições sociais (Rossi, et al, 2004) 

Segundo João Caupers (2002), o termo avaliação, que está longe de ser unívoco, no 

contexto das Políticas Públicas tem sobretudo um sentido funcional, ou seja, interessa 

ponderar até que ponto a execução de uma política pública cumpriu os objectivos que 

haviam sido fixados. A avaliação torna-se, então, um objecto de gestão, na medida em 

que afere do sucesso ou insucesso de uma política, sendo uma forma de devolver aos 

decisores políticos o conhecimento disponível sobre um certo problema e sobre a 

eficácia das decisões tomadas anteriormente para resolver esse problema.  

Outra definição de avaliação de programas mais direccionada para a prática é a que 

encontramos no Guia para a avaliação da prevenção contra a droga (European 
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Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 1998), segundo o qual avaliar um 

projecto ou um programa significa a recolha, análise e interpretação de informação, de 

forma sistemática, sobre como funciona esse projecto ou programa e quais os efeitos 

que deverá vir a ter. Esta informação pode, então, ser usada para decidir como melhorar 

a intervenção, se se deve expandi-la ou, se, por outro lado, se deve rejeitá-la por 

completo. 

Sendo a avaliação de difícil definição o Evaluation EU expenditure programmes: a 

guide (Comissão Europeia, 1997: 9 e 10) enumera os principais elementos que devem 

normalmente caracterizar as avaliações. Segundo este guia, as avaliações devem ser 

analíticas na medida em que devem assentar em técnicas de investigação reconhecidas; 

devem ser sistemáticas, ao requererem um planeamento cuidado e uma utilização 

consistentes das técnicas seleccionadas; devem ser credíveis, ou seja, os resultados de 

uma avaliação devem ser reproduzíveis por um avaliador diferente com acesso à mesma 

informação e usando a mesma metodologia de análise de dados; devem estar orientadas 

para as questões relativas ao programa, nomeadamente a sua relevância, a sua eficiência 

e a sua eficácia; por último, devem ser desenhadas de forma a fornecer informação que 

seja útil aos responsáveis pelas tomadas de decisão, tendo em conta as circunstâncias 

políticas, os constrangimentos dos programas e os recursos disponíveis. 

Pode ainda fazer-se a distinção entre avaliação interna, ou autoavaliação, que é feita no 

interior da organização responsável pela elaboração de determinada política e a 

avaliação externa, levada a cabo por uma entidade exterior à organização que elabora as 

políticas públicas (Caupers, 2002). Os avaliadores externos devem ser capazes de ter 

uma visão independente e objectiva dos programas (Comissão Europeia, 1997). 

Outra questão a ter em conta na definição da Avaliação de Políticas Públicas é que, 

embora o processo político tenha diversas fases, a avaliação, que surge neste esquema 

como sendo a fase final (v. pág. 21), está presente ao longo de todo o processo 

(Pasquino, 2002). 

De facto, ao fazer-se a escolha das alternativas apresentadas para a resolução de um 

problema, é necessário proceder a uma avaliação do problema em si e do contexto 

social em que se insere, mas também das alternativas, para saber qual delas poderá 

melhor responder ao problema em causa (avaliação ex-ante). 
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Por outro lado, ao longo da implementação, é comum a realização de avaliações 

intercalares, com duas funções específicas. A de perceber se as opções tomadas depois 

da avaliação ex-ante foram as mais adequadas e a de formular recomendações para o 

restante período de implementação, tendo, deste modo uma função essencialmente 

formativa (avaliação on going). Normalmente, estas avaliações intermédias estão 

focalizadas nos resultados do programa e não pretendem fazer uma análise sistemática 

dos seus efeitos (Comissão Europeia, 1997). 

Finalmente, será necessário proceder a uma avaliação final aquando da terminação da 

política, para aferir dos resultados e efeitos no problema que procurava resolver, 

normalmente mais direccionadas para uma função somativa (avaliação ex-post). Esta 

avaliação tem como objectivo principal analisar o impacte do programa. 

No entanto, temos de ter em atenção que, num processo político que não inclua a figura 

do programa (que se constitui como uma medida limitada no tempo), a terminação de 

uma política raramente é clara, sendo que por vezes não acontece a nível formal, pelo 

que avaliação ex-post poderá não ser levada a cabo (Pasquino, 2002). 

Neste sentido, a avaliação de um programa consubstancia-se no apuramento de pelos 

menos um de cinco domínios (Rossi, el al, 2004): a necessidade do programa; a sua 

concepção, ou seja, fornecer informação sobre o problema ao qual o programa pretende 

responder, mas também sobre a formulação e concepção do mesmo e sobre até que 

ponto a sua concepção serve os seus objectivos (Ballart, 1992); a implementação do 

programa e os serviços que fornece, isto é, perceber até que ponto o programa está a 

alcançar o grupo-alvo ou a área a que se dirige, mas também analisar da administração 

de programas, quer do ponto de vista da utilização dos recursos quer dos serviços 

disponibilizados (Ballart, 1992); o impacto do programa ou os efeitos que produz, mais 

especificamente em que medida é que o programa produz uma mudança na direcção 

desejada, o que é medido através de objectivos operacionais e separando os efeitos do 

programa de outros efeitos externos para determinar até que ponto o programa é 

responsável pelas mudanças observadas (Ballart, 1992); e a eficiência do programa, isto 

é, a capacidade do mesmo atingir os objectivos a que se propôs ao menor custo possível 

(Pasquino, 2002), ou, por outra perspectiva, a relação entre os recursos atribuídos a 

funções governamentais (inputs) e produtos, bens e serviços que saem dos 

departamentos governamentais (outputs) (Campbell, 2000), o que implica incluir as 

análises de custo-eficácia e a custo-benefício na avaliação (Ballart, 1992). 
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O apuramento destes domínios faz-se através de um conjunto de questões que ajudem a 

distinguir as políticas úteis das que são ineficazes e ineficientes: qual é a natureza e o 

enfoque do problema? quais são as intervenções que podem afectar o problema?; qual 

deve ser o grupo-alvo da intervenção?; será que a política implementada está a atingir o 

grupo alvo?; será que a intervenção está a ser implementada como planeado?; a política 

é eficaz? (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 1998). 

Devemos também, no sentido de uma definição da Avaliação de Políticas Públicas, 

fazer a distinção entre a avaliação e outros procedimentos de exame, como a 

monitorização e a auditoria. Na verdade, estes instrumentos, muitas vezes confundidos 

com a avaliação, são de cariz bem diferente (Pollitt, 2000). 

Se a monitorização pretende examinar a concretização dos resultados do programa ou 

política, tendo em vista a correcção imediata de desvios nos programas e projectos que 

estão a ser implementados, sendo um processo permanente, a avaliação pretende intervir 

numa altura determinada do programa, consistindo num estudo exaustivo (Comissão 

Europeia, 1997). Devemos, no entanto, ter em atenção que a monitorização é essencial 

para a avaliação, na medida em que, sendo esta um factor chave para a melhoria do 

desempenho do programa ou política, uma avaliação bem sucedida depende muitas 

vezes de uma monitorização bem sucedida, ou seja, da informação que esta pode 

fornecer para o exercício avaliativo. 

Também a auditoria, ao ser sobretudo um controlo da legalidade e da regularidade da 

utilização dos recursos, difere da avaliação, que, sendo mais analítica, está mais 

interessada nas cambiantes e causas do que na pura correcção (Comissão Europeia, 

1997). Conclui-se, então, que sistemas de controlo e/ou auditoria eficazes e sólidos 

fornecerão informações essenciais para a realização dos processos avaliativos, mas não 

são, eles próprios, exercícios de avaliação (Pollitt, 2000). 

Para além disso devemos também distinguir as avaliações dos estudos científicos. De 

facto, a avaliação de programas é investigação, mas é uma forma especializada de 

investigação, na medida em que se foca na eficácia de um determinado programa, num 

determinado lugar, num determinado período de tempo. Apesar de ser possível, a 

generalização de resultados não é o seu principal objectivo, ao contrário da investigação 

dita primária nas ciências sociais e aplicadas, que se foca na generalização de resultados 

para a compreensão de um dado fenómeno (O’Sullivan, 2004). 
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Embora, como já se disse, a avaliação deva utilizar técnicas científicas que devem ser 

analíticas, sistemáticas e credíveis, enquanto que os cientistas têm como objectivo 

principal o aumento do conhecimento humano e muitas vezes especializam-se numa 

determinada disciplina, as avaliações são levadas a cabo por razões de ordem mais 

prática. De facto pretende-se que as avaliações tenham uma utilização prática na tomada 

de decisões, fornecendo informação de forma a clarificar as opções e reduzir as 

incertezas (Comissão Europeia, 1997). 

Podem ainda ser apontadas outras diferenças entre a avaliação e a investigação 

científica, como o facto de os avaliadores trabalharem para um cliente, sob contrato e os 

investigadores trabalharem para eles próprios e para os seus pares, sendo que, quando 

financiados, são-no através de bolsas. Por outro lado, os avaliadores são agentes dos 

seus clientes, sendo que o seu acesso à informação é comparável ao acesso do cliente, 

enquanto que os investigadores têm mais dificuldade em aceder à informação 

(O’Sullivan, 2004). 

Devemos também fazer a distinção entre a Avaliação de Políticas Públicas e outro tipo 

de avaliação que, nos últimos anos, tem vindo a crescer de importância em muitos 

Estados-membros da União Europeia, a avaliação legislativa (Voermans, 2003). Este 

tipo de avaliação pretende colmatar o facto da utilização de um instrumento jurídico 

para atingir objectivos políticos não garantir, por si só, a sua eficácia. Só quando um 

acto normativo entra em vigor é que se torna evidente de que forma é que os objectivos 

enunciados foram ou não atingidos. 

Assim, a avaliação legislativa é a recolha e análise de dados, de forma dirigida, sobre o 

efeito prático de uma lei e a sua avaliação à luz das intenções do legislador. 

Contrariamente a outros tipos de avaliação governamental da eficácia legislativa, como 

as avaliações de políticas, o objecto explícito da avaliação legislativa é a lei e a intenção 

do legislador ao elaborá-la, não querendo isto dizer que avaliação de políticas não é 

importante. Normalmente as leis fazem parte de um conjunto de políticas e de áreas de 

políticas, pelo que as informações políticas sobre os processos na área a que pertence a 

lei em questão são de grande importância para o legislador. 
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Para que serve a Avaliação de Políticas Públicas? 

A abordagem do modelo da melhoria social (Mark, et al, 2000) afirma que as políticas 

existem para conduzir à melhoria social, ou seja, à redução ou prevenção de problemas 

sociais, à melhoria das condições sociais e ao alívio do sofrimento humano. Neste 

sentido, a avaliação de políticas ajuda à compreensão das mesmas através de uma 

inquirição sistemática que descreve e explica as suas operações, efeitos, justificações e 

implicações sociais. No fundo, a avaliação consiste num conjunto de actividades 

desenvolvidas para ajudar a corrigir, suportar e aumentar a forma como as pessoas, 

individual ou colectivamente, compreendem as políticas e os programas elaborados para 

ir de encontro às necessidades humanas (Mark, et al, 2000). 

Deste modo, para estes autores, o principal objectivo da avaliação é a melhoria social, 

para a qual pode contribuir assistindo as instituições democráticas a seleccionar, 

supervisionar e aperfeiçoar melhor as políticas públicas. 

No entanto, na prática, as razões que levam à elaboração de políticas podem não ser as 

de melhoria social, podendo, por outro lado, passar por razões simbólicas ou mesmo 

para satisfação de interesses de grupos específicos. Da mesma forma, podem também 

existir outras razões para a prossecução de uma avaliação de uma política, como o 

adiamento da acção. 

Esquematizando as razões que podem estar na origem de um exercício avaliativo, 

Carlos Carapeto e Fátima Fonseca (2005) apontam em primeiro lugar a necessidade de 

feedback, que passa pelo fornecimento de informação aos utilizadores da avaliação 

sobre como um determinado projecto está a ser utilizado e compreendido, pelo 

fornecimento de feedback para informar decisões a todos os níveis, pela determinação 

da satisfação das partes interessadas e dos grupos-alvo e pelo apuramento da taxa e 

nível de concretização dos objectivos e monitorização do desempenho. Outra razão 

apontada é o fornecimento de informação sobre a forma como um programa ou plano 

pode ser melhorado e tornado mais eficaz, identificando pontos fortes e fracos do plano 

e permitindo julgamentos sobre o valor do plano. Por outro lado também o apoio à 

afectação de recursos e à aferição do cumprimento das metas, bem como o 

posicionamento de projectos de alta qualidade para futuras oportunidades de 

financiamento, constituem a terceira razão possível para ser levada a cabo uma 

avaliação. Podemos ainda falar do desenvolvimento de políticas, ao identificar e avaliar 
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quaisquer impactos (mesmo potenciais) no processo de planeamento oriundos de 

mudanças de política ou legislativas e ajudar a tomar decisões sobre orientações futuras. 

Também o objectivo de melhoria das práticas constitui-se como uma razão para se levar 

a cabo uma avaliação, na medida em que a avaliação permite aprender quais as 

estratégias que funcionam. Por fim as preocupações com a transparência 

(accountability), ou seja, a prestação de contas sobre o que foi alcançado com o 

financiamento obtido, são também apontadas por estes autores como uma razão para a 

elaboração de avaliações. 

Intimamente ligado às razões que estão por detrás da realização de uma avaliação estão 

os objectivos que se pretende atingir quando se leva a cabo uma avaliação de políticas 

públicas. 

Existindo uma série de objectivos específicos inerentes a uma avaliação, adoptamos 

aqui a súmula que Christopher Pollitt (2000) faz das contribuições dadas por diversos 

guias de avaliação que têm vindo a ser publicados14, apontando seis objectivos 

“’oficiais’” que estão na génese da realização de exercícios de avaliação. Estes 

objectivos podem ser agrupados segundo o tipo de avaliação em que resultam, ou seja, 

uma avaliação formativa e/ou somativa. 

Ao falar-se em objectivos como a melhoria da resposta dada pelos serviços públicos aos 

utilitários, na óptica da satisfação dos destinatários; a modificação e aperfeiçoamento de 

políticas, programas ou projectos públicos a decorrer, pelo fornecimento de informações 

sobre o seu funcionamento; ou a geração de conhecimento através do estudo dos 

mecanismos causais no seio dos programas ou da avaliação da extensão dos impactos 

por aqueles causados, falamos de três objectivos que constituem as avaliações de tipo 

formativo, na medida em que fornecem informação necessária ao melhoramento do que 

pretendem avaliar. Estas avaliações preocupam-se em examinar formas de melhorar a 

gestão e a implementação dos programas, ou seja, são normalmente conduzidas para 

beneficiar as pessoas que estão envolvidas na gestão (Comissão Europeia, 1997). 

Por outro lado, objectivos ligados à fundamentação de decisões, como o início de um 

novo programa ou projecto ou a introdução de alterações num projecto em curso, o 

                                                
14 Comissão Europeia (1997), Evaluation EU expenditure programmes: a guide (1ª ed.), Bruxelas, DGXIX/02; Conseil Scientifique 

de L’Evaluation (1996), Petit Guide de l’evaluation des politiques publiques, Paris: La documentation Française; H. M. Treasury 

(1988), Policy evaluation: a guide for managers, London, HMSO; H. M. Treasury (1997), Appraisal and evaluation in central 

government: Treasury guidance, (the «Green Book»), London: H. M. Treasury 
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aperfeiçoamento de decisões relacionadas com a distribuição de recursos, a 

demonstração de responsabilidades perante a comunidade, informando as assembleias 

legislativas sobre o funcionamento dos programas e projectos ou trazendo esta 

informação a público, são os outros três objectivos para se levar a cabo uma avaliação, 

que resultam em avaliações de cariz somativo (Pollitt, 2000). Estas avaliações estão 

preocupadas com a determinação da eficácia dos programas e são normalmente 

conduzidas em benefício dos actores externos à gestão do programa, com objectivos de 

transparência ou para ajudar à alocação de recursos (Comissão Europeia, 1997). 

No entanto, segundo Pollitt (2000: 47) “(…) apesar de a avaliação poder prosseguir 

cada um destes objectivos isoladamente, é pouco provável que uma única forma de 

avaliação possa, com eficácia, prossegui-los todos simultaneamente.”. Até porque, 

quanto mais objectivos uma avaliação pretender cumprir, mais probabilidades existem 

de não os cumprir eficazmente a todos. De facto, pode ser difícil à mesma avaliação 

pretender melhorar a eficácia de um programa e evidenciar a responsabilidade do seu 

funcionamento à comunidade, uma vez que a aferição dos aspectos negativos desse 

funcionamento depende dos próprios funcionários a quem se faz o pedido de “prestação 

de contas”, que poderão não estar tão disponíveis para o fornecimento de informação se 

se sentirem ameaçados pela avaliação que está a ser levada a cabo. 

Tendo em conta as características da Avaliação de Políticas Públicas e o seu papel no 

seio do sistema político e, mais especificamente, na elaboração de políticas públicas, o 

capítulo seguinte pretende dar pistas de compreensão sobre a importância daquele 

instrumento nos processos de reformas nas Administrações Públicas ocidentais, que se 

vieram a desenvolver a partir da segunda metade do século XX: 
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Capítulo II 

A Avaliação de Políticas Públicas nas mudanças de paradigmas das 

reformas administrativas 

 

Após percorrermos o conceito de Avaliação de Políticas Públicas pretende-se, neste 

capítulo, contextualizar este instrumento nas mudanças de paradigma que ocorreram 

naquilo a que se tem vindo a entender por reformas administrativas. 

Segundo João Caupers (2002), que recorre aos estudos de Diogo Freitas do Amaral15, o 

conceito de Reforma Administrativa é um conceito de difícil definição na medida em 

que varia consoante o contexto temporal, geográfico e situacional em que é utilizado. 

No entanto avança com uma definição, segundo a qual “(…) um processo constante e 

incessante de auto e hetero-crítica da administração pública sobre as estruturas 

organizativas desta, sobre os seus processos de decisão, sobre os seus instrumentos de 

intervenção, numa procura teimosa e incansável de fazer melhor, de fazer mais barato, 

de fazer mais depressa.” (Caupers, 2002: 148-149). 

Já Geral Caiden define a Reforma Administrativa como a melhoria do desempenho do 

sector público ao nível da economia, da produtividade, da eficiência e da eficácia das 

organizações públicas e do Governo16. 

Actualmente, no entanto, o conceito de Modernização Administrativa tem-se vindo a 

assumir como sucessor do de Reforma Administrativa, na medida em que reflecte a 

redução das intenções reformadoras a um nível mais realista, sendo que a tónica é 

colocada na redução quantitativa do papel do Estado, na melhoria dos serviços 

prestados e na concorrência entre as organizações públicas e entre estas e o sector 

privado. 

Tendo em conta este contexto, compreender os movimentos reformadores das 

Administrações Públicas nos países ocidentais a partir da segunda metade do século 

XX, com os seus pressupostos e características, permitir-nos-á perceber que papel tem 

vindo a adquirir a Avaliação de Políticas Públicas nos sistemas administrativos que se 

foram constituindo. 

                                                
15 Amaral, Diogo Freitas (1973), O que é a Reforma Administrativa?, Assembleia de Guimarães (Caupers, 2002) 

16 Caiden, Gerald (1991), Administrative Reform Comes of Age, Nova Iorque (Caupers, 2002) 
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As mudanças de paradigma das reformas administrativas: da segunda metade do 

século XX aos nossos dias 

 

A Nova Gestão Pública: surgimento e difusão 

Com o final da II Guerra Mundial os Estados Ocidentais sentiram a necessidade de 

alargar as suas funções, de forma a fazer face às carências crescentes das suas 

populações, que sofriam as consequências de seis anos de guerra. Assim, na segunda 

metade do século XX, a necessidade de acompanhar o desenvolvimento do Estado, 

fruto do alargamento das suas funções, ocasionou um crescimento da Administração 

Pública em todo o mundo, bem como um acréscimo de confiança no Estado como 

grande protector da sociedade.  

Foram então desenvolvidos os Estados-Providência em todo o mundo, o que 

representou que o Estado passasse a ser o grande responsável pelo financiamento e pelo 

fornecimento de serviços em áreas como a Educação, a Saúde e a Acção Social - que 

passaram a representar entre 20 e 32% dos PIB nacionais, tanto nas economias mais 

liberais, como os Estados Unidos da América, como nas economias semi-planeadas da 

Europa (Campos, 1997). Foi adoptado um modelo de Administração burocrática, no 

qual se recorreu à racionalidade legal e de gestão burocrática que tinha presidido à 

constituição dos Estados liberais de Direito para construir os Estados em 

desenvolvimento e os grandes serviços nacionais de providência característicos do 

Estado Social (Català, 2005). 

Este movimento foi dominado, durante os anos 50 e 60 e até meados dos anos 70, por 

aquilo a que se chamou de “agenda política social-democrata” (Català, 2005). Esta 

agenda supunha que os grandes objectivos do Estado eram assegurar o pleno emprego, a 

protecção económica dos cidadãos contra as “falhas do mercado” e a promoção de uma 

cultura de responsabilidade e paz. Por outro lado, afirmava que as grandes políticas a 

serem desenvolvidas pelo Estado deveriam centrar-se nas medidas fiscais contra 

cíclicas, nas nacionalizações dos sectores económicos chave, na regulação da vida 

económica, na promoção da democracia industrial e na consideração dos direitos sociais 

como direitos de cidadania, com a consequente universalização das prestações e o 

inevitável desenvolvimento de burocracias de providência. Foi com base nesta agenda 

que se foram constituindo os Estados Europeus de Providência, levando-se a cabo 
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grandes reformas administrativas que tinham como objectivo colocar a máquina estatal 

ao serviço desta agenda, o que resultou na adição, ao Estado liberal de Direito, da 

institucionalização que caracteriza o Estado Social. Assiste-se, então, a um forte 

aumento dos gastos públicos, à universalização dos grandes serviços públicos a cargo 

das grandes burocracias nacionais e à criação de um sistema empresarial público. O 

Estado é considerado, nesta altura, como o principal motor de desenvolvimento, o que 

dotava o serviço público de prestígio e legitimidade. 

No entanto, as crises da energia de 1973 e 1979 e a instabilidade governativa 

consequente, provocaram o fim do crescimento sustentado daqueles trinta anos, o que 

fez surgir um desejo de maior estabilidade e fez crescer os apoios à contestação do peso 

do Estado social e da grande responsabilidade do Estado na gestão e produção de 

serviços (Caupers, 2002). 

Por outro lado, a abertura progressiva das economias nacionais à internacionalização, o 

crescimento dos grandes espaços económicos e a conversão ideológica das finanças 

públicas às políticas de ajustamento estrutural, cujo maior exemplo é a União Europeia, 

levaram a uma cada vez maior retracção do papel dos Estados nacionais, através de 

privatizações de sectores de produção de bens e serviços, da diversificação e 

democratização do mercado de capitais, da separação das funções de financiamento e 

prestação ao nível da protecção social, do desenvolvimento e aperfeiçoamento das 

funções reguladoras do Estado. O paradigma do Estado Regulador substituiu o do 

Estado Social. 

Para Gerald Caiden, autor com uma vasta obra sobre a reforma administrativa nos EUA, 

as primeiras preocupações com a reforma administrativa datam do princípio dos anos 

60, mas foi apenas nos anos 80 que essas preocupações se generalizaram (Caupers, 

2002). De facto, é nesta década que a reforma administrativa passa a ocupar um lugar 

importante nas agendas políticas da maior parte dos países da Europa Ocidental (Rocha, 

2001). 

Além da posta em causa do modelo de Estado-Providência, ocasionada pela crise 

económica dos anos 70, assistiu-se também a uma mudança da concepção do Estado, na 

medida em que o modelo burocrático começou a ser visto como a raiz de todos os males 

da sociedade. Assim, as organizações burocráticas foram criticadas de um ponto de 

vista gerencial, por serem consideradas ineficientes, defendendo-se uma existência de 
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unidades mais pequenas, mais descentralizadas, mais flexíveis, mais especializadas e 

mais autónomas. 

Verificou-se, deste modo, a hegemonia de uma nova agenda, que veio substituir a 

anterior, a “agenda neoliberal” (Català, 2005), sob a qual se advogava agora a aceitação 

da globalização dos mercados como um dado, sendo que o objectivo dos Estados 

passaria, então, a ser o da melhoria da competitividade das suas economias. Por outro 

lado, considerava-se que os grandes problemas que a sociedade enfrentava eram as 

“falhas do Estado” providencial e paternalista, tais como a ineficiência, o 

corporativismo, a desincentivação da responsabilidade individual e social. Impunha-se 

agora, segundo esta agenda, resituar o centro de decisões económicas no mercadoe 

reduzir e reconverter as administrações, incluindo os gastos sociais, que deviam 

orientar-se, não à promoção da igualdade, mas à criação de redes de protecção que 

ajudassem os que não conseguem sustentar-se a si próprios e as vítimas de infortúnios. 

Já no que diz respeito às principais políticas advogadas por esta agenda, estas são as 

privatizações, as desregulações, as reduções das cargas fiscais e sociais, a flexibilização 

do mercado de trabalho, a redução ou limitação das prestações sociais, as restrições à 

imigração, a desburocratização dos grandes serviços públicos, a revalorização da 

segurança jurídica económica e, nalguns países, o aumento dos gastos em segurança 

interna e defesa. 

O desenvolvimento desta agenda influiu claramente no surgimento do corpo de ideias a 

que se vulgarizou chamar de New Public Management, ou Nova Gestão Pública (NGP), 

tal como foi apelidada por M. Power e R. Laughlin em 199217, numa tentativa de 

encontrar um termo generalista que abrangesse as várias experiências que iam surgindo 

em diversos países18. Desta forma, este termo não pretendia descrever projectos de 

reforma individuais, mas uma combinação de políticas de reforma interligadas, que, no 

seu todo, enformariam uma doutrina de política administrativa (Temmes, 1998).  

Na verdade, assistiu-se a um movimento de aproximação de vários países da OCDE aos 

princípios da NGP ao longo dos anos 80, tendo sido os países Anglo-Saxónicos os que 

inicialmente encetaram este tipo de reformas, como o Reino Unido, a Nova Zelândia, a 

Austrália, o Canadá e os Estados Unidos da América. O Reino Unido é, aliás, 

                                                
17 Power, M. e Laughlin, R. (1992), “Critical Theory and Accounting” in Alveson, N. e Willmott, H. (eds.), in Critical 

Management Studies, London: Sage, pp. 113-135 

18 Como o “Projet de Service” em França, o “Next Steps” no Reino Unido ou o “Public Service 2000” no Canadá. 
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provavelmente o mais paradigmático exemplo de um serviço público gerencial, 

orientado para o cliente e competitivo. Desde 1979, altura em que Margaret Thatcher se 

tornou Primeira-Ministra daquele país, as transformações no serviço público inglês 

reflectiram claramente os princípios de gestão privada, de uma orientação para o cliente 

e de um mecanismo de tipo de mercado, característicos da NGP (Kickert, 2001). Por 

outro lado, a Nova Zelândia é considerado o exemplo mais extremo de aplicação de 

reformas de NGP. Desde meados dos anos 80, altura em que este país viveu uma 

profunda crise financeira, constitucional e ao nível do comércio externo, foram 

aplicadas reformas drásticas e urgentes, que incluíram corporizações e privatizações, 

uma gestão pelo desempenho e a incorporação de métodos de responsabilização 

patrimonial. 

Assim, relacionada com o pensamento político neoliberal, que defendia que a máquina 

do Estado-Providência era ineficiente e que este modelo de Estado seria um fardo ao 

natural desenvolvimento das economias nacionais, a NGP estava, em parte, 

cientificamente baseada na economia (Temmes, 1998). Neste sentido, a NGP é vista por 

muitos autores como uma doutrina direccionada para o desenvolvimento da sociedade19.  

As soluções desta política de reforma administrativa estavam pensadas, então, para a 

resolução de problemas de administração e para a crise do Estado-Providência, pelo que 

pressupunham uma adopção de novas doutrinas de administração pública e de 

responsabilidade, que substituíam alguns dos princípios da doutrina progressista da 

administração pública, contemporânea da era progressista de fins do século XIX e 

inícios do século XX (Hodd, 1995). Enquanto que para a doutrina progressista a 

responsabilidade em democracia tinha como objectivo limitar a corrupção, o 

desperdício e a incompetência inerentes ao sistema democrático20, os novos princípios 

na NGP clamavam por uma responsabilidade com diferentes padrões de confiança e 

centrada nos resultados. 

                                                
19 Hodd, C. (1996), “Exploring Variations in Public Management Reform of the 1980’s”, in Civil Service Systems,  Hans A.G. 

Bekke, James L. Perry e Theo A.J. Toonen (eds.), Indiana: Indiana University Press; König, Klaus (1996), On the Critique of New 

Public Management, Speyer: Forschungs-institut für öffentlique Verwaltung; Metcalfe, Les e Sue Richards (1990), Improving 

Public Management, London: Sage; Osborne, A. e Gaebler, T. (1992), Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is 

Transforming the Public Sector, Reading, MA: Addison-Wesley;  Pollit, C. (1993), Managerialism and Public Services. The Anglo-

American Experience, Oxford: Blackwell 

20 Karl, B. D. (1963), Executive Reorganization and Reform in the New Deal, Cambridge MA: Harvard University Press (Hodd, 

1995) 
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Segundo Christopher Hodd (1995), decorrem dois princípios de gestão básicos da forma 

como a doutrina progressista perspectivava a responsabilidade: o da distinção entre o 

sector público e o sector privado aos mais diversos níveis (na ética, na forma de actuar, 

no modelo organizacional, nos recursos humanos, nas retribuições e estrutura de 

carreira); e a resistência a uma discrição política e gestionária, através de uma estrutura 

complexa de regras processuais desenhadas para prevenir o favoritismo e a corrupção. 

Contrariamente, a NGP eliminou as diferenças entre os sectores público e privado e 

substituiu o cumprimento das regras pela eficácia e controlo dos custos, existindo uma 

maior preocupação com o aumento da produtividade. Neste sentido, a contabilidade 

(accounting) passou a ser bastante relevante, na medida em que este novo conceito de 

responsabilidade reflectia, por um lado, uma confiança elevada nos métodos privados e, 

por outro, uma confiança diminuta nos funcionários públicos, cujas actividades teriam 

de ser avaliadas e custeadas por meio de técnicas contabilísticas. 

Tendo presentes os dois princípios de gestão atribuídos à doutrina progressista por 

Christopher Hodd, podemos falar de sete dimensões de mudança entre o paradigma 

progressista e a NGP, ideias reformistas que formam o conjunto de reformas 

administrativas de tipo NGP levadas a cabo nos diversos países21. A NGP advogava (1) 

uma maior desagregação das organizações públicas em unidades de gestão 

“corporatizadas” para cada “produto” do sector público, cada uma com custos e uma 

estrutura organizacional próprios e com uma maior delegação de decisões sobre a 

aplicação de recursos. A autonomia das unidades de gestão estaria, então intimamente 

ligada à responsabilização, ou seja, o processo segundo o qual uma das partes de uma 

relação de autoridade tem de prestar contas da realização de tarefas ou funções (Torres, 

2000), o que torna esta característica essencial neste novo modelo de gestão pública. Por 

outro lado, a NGP perspectivava (2) uma maior competitividade, quer entre 

organizações públicas como entre estas e o sector privado e também (3) um maior uso 

de práticas de gestão no sector público desenhadas inicialmente para as organizações 

privadas. Pretendia também instituir (4) um maior rigor e disciplina no uso dos recursos 

e a procura de alternativas menos dispendiosas para levar a cabo serviços públicos, bem 

como (5) um maior controlo das organizações públicas através de gestores de topo 

visíveis, com poder discricionário. Finalmente, a NGP pretendia (6) definir padrões de 

actuação mais explícitos e mensuráveis, ou pelo menos verificáveis, para medir a 

                                                
21 Pollit, C. (1993), Managerialism and Public Services. The Anglo-American Experience, Oxford: Blackwell 
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actuação, o nível e o conteúdo dos serviços a serem prestados, em substituição de uma 

confiança nos padrões e experiência profissionais e também (7) estabelecer um controlo 

das organizações públicas pela medição de resultados (outputs) segundo padrões pré-

definidos, de que resultaria, por exemplo, o ajustamento salarial segundo o desempenho 

profissional e não pelas habilitações literárias. 

Simplificando, podemos definir a NGP como uma doutrina política que advoga a 

aplicação dos princípios da gestão privada ao fornecimento dos serviços públicos, tendo 

como principal objectivo a procura de eficiência na afectação dos recursos (Torres, 

2000). 

Em 1992, David Osborne e Ted Gaebler, sociólogos da administração, condensaram os 

princípios inspiradores do National Performance Review nos EUA, um dos pontos de 

partida para o movimento “Reinventar o Governo” protagonizado pelo Vice-Presidente 

Al Gore, sob a Administração Clinton. Os princípios enunciados eram: promover a 

competição entre serviços públicos; colocar os cidadãos em posição de controlarem a 

burocracia, levando-a para próximo da Comunidade; medir a efectividade pelos 

resultados alcançados, e não pelos recursos gastos; ser guiado por objectivos ou missão, 

e não por regras ou regulamentos; reconhecer os utentes como clientes, oferecendo-lhes 

escolhas alternativas de serviços; antecipar os problemas, em vez de oferecer soluções 

para colmatar as consequências; usar a energia individual para gerar recursos em vez de 

simplesmente os gastar; delegar a autoridade, introduzindo uma cada vez maior gestão 

participada; preferir os mecanismos do mercado aos mecanismos administrativos; 

concentrar a acção não apenas na oferta de serviços próprios, mas no fomento de outros 

sectores (público, privado, voluntário), de forma a resolver os problemas da 

Comunidade. (Campos, 1997). Aumentar a produtividade, a eficiência, levando a cabo 

as tarefas públicas com menos dinheiro, era o que era advogado pelo National 

Performance Review de Al Gore. A mensagem chave era “work better and cost less” 

(Kickert, 2001). 

Alguns autores chamaram entretanto a atenção para os limites de actuação da NGP, 

como Yehezkel Dror (2000). Segundo este autor, por detrás da procura da eficiência, da 

eficácia, do valor, dos critérios e objectivos da relação entre custos e benefícios, pode 

ser negligenciada uma das funções que considera essenciais na governação, 

nomeadamente na administração pública: o papel que esta tem de desempenhar na 
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“construção do futuro”, isto é, na definição de trajectórias para o futuro e no 

supervisionamento e regulação, se necessário, de outros intervenientes nesse processo. 

Para este autor, existe uma distinção entre tarefas de governação “’de primeiro nível’” e 

“’de nível superior’” (Dror, 2000: 45). Enquanto que as primeiras se referem a todas as 

tarefas habituais no serviço prestado aos cidadãos e na satisfação das suas necessidades, 

as segundas dizem respeito às principais políticas, decisões e acções com influência no 

futuro. As opções relativas ao regime económico e à justiça social, à segurança 

individual e colectiva, à educação, à governação global têm uma forte influência nas 

gerações futuras e, por isso, requerem que sejam assumidas pelos governos e que outros 

agentes essenciais na construção do futuro sejam submetidos à supervisão da 

governação democrática. Na verdade é que, não só os governos têm uma função 

administrativa que, segundo a NGP, se deve reger pela eficácia para atingir objectivos, 

como também têm por função a procura e clarificação desses objectivos. A NGP, diz 

Dror, não consegue levar a cabo esta última tarefa e, no caso da Inglaterra, nem sequer 

tem os conceitos necessários para reconhecer a necessidade do desenvolvimento desses 

objectivos. 

Por outro lado, tal como assinalam Carlos Carapeto e Fátima Fonseca (2005), o 

processo de adaptação das democracias a um processo de alargamento das 

responsabilidades do Estado passa também pelo afastamento das disfunções 

burocráticas do aparelho administrativo, o que não significa, no entanto, a eliminação da 

burocracia enquanto modelo de organização do Estado para amenizar as assimetrias 

introduzidas pela actuação do mercado e garantir a equidade dos cidadãos. Se por um 

lado algumas das funções do Estado podem ser privatizadas, existe um núcleo de 

funções que garantem a coesão social que o Estado deve manter na sua esfera. É então 

neste contexto que, segundo estes autores, devem ser equacionados o modelo 

organizativo e de gestão da administração pública. 

Outro autor desta corrente céptica em relação à aplicação dos princípios da NGP, J. M. 

Walter Kickert (2001) chama a atenção para o facto de não ser possível aplicar 

linearmente as regras e técnicas da gestão privada à gestão pública, na medida em que 

esta última comporta mais questões do que simplesmente a eficácia e a eficiência, tais 

como a legalidade e legitimidade. De facto, o ambiente da gestão pública consiste num 

contexto social, político, jurídico e económico de Estado e Administração. Apesar de 

não ser possível negar a importância da eficácia e da eficiência no sector público, não se 
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deve esquecer que existem outros valores importantes, como a liberdade, a legalidade, a 

legitimidade, a equidade e a justiça social. 

Para este corrente crítica, o modelo de gestão privada aplicado à administração pública 

poder produzir alguns efeitos menos positivos, sendo então preferível, optar por um 

modelo de gestão pública que ligue o modelo burocrático à sociedade civil, ou seja, uma 

gestão que introduza formas de transparência, de accountability, de participação e de 

equidade sobre o modelo burocrático, em vez de uma gestão que pretenda aplicar 

linearmente as técnicas de gestão do sector privado ao sector público. Seria, então, uma 

espécie de modelo alternativo aos modelos burocrático e gestionário, rumo a uma 

“«democracia administrativa»” onde os cidadãos passam de administrados passivos a 

cidadãos-parceiros activos (Carapeto e Fonseca, 2005). 

No entanto, apesar das críticas que lhe foram feitas, é possível afirmar que a NGP teve 

uma posição dominante enquanto política de reforma administrativa entre países não 

anglo-saxónicos e enquanto tema na discussão de políticas administrativas dos países 

mais desenvolvidos. Tal deveu-se, essencialmente, à visibilidade que adquiriu quando 

peritos e decisores políticos nas áreas de planeamento e implementação de políticas 

administrativas, através da cooperação internacional22, produziram e disseminaram 

informação relativa aos princípios e à implementação das reformas de tipo NGP. Como 

lembra Colin Campbell (2000), quando o Banco Mundial e a OCDE escolheram os 

modelos e o modo de implementar reformas administrativas, essa escolha recaiu, 

inicialmente, nas experiências da comunidade anglo-americana. 

Mas, apesar deste movimento alargado, ele constituiu-se como um corpo polimorfo e a 

sua aplicação prática deu lugar a reformas muita variadas, resultado, quer dos marcos 

institucionais preeexistentes, como dos actores e conflitos em jogo e dos valores 

prevalecentes em cada caso (Català, 2005). 

Segundo Christopher Pollitt (2001), a tese de Osborne e Gaebler segundo a qual existe 

uma convergência inevitável e global em direcção a um estilo novo e particular de 

gestão pública, chegando mesmo a designar a NGP como “paradigma global” 23 tem 

                                                
22 Para tal contribuíram organizações como a OCDE Public Management Comittee, a PUMA, a IISA e o Commonwealth 

Secretariat. 

23 Osborne, A. e Gaebler, T. (1992), Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, 

Reading, MA: Addison-Wesley. 
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sido contestada por muitos autores comparativistas, que demonstraram a existência de 

uma grande diversidade de regimes e práticas nacionais. 

De facto, esta mudança de paradigma, embora para alguns tenha sido generalizadae 

inevitável24, pode não ser apenas explicada por um simples processo internacional de 

convergência e difusão dos princípios da NGP (Hodd, 1995). Nem todos os países da 

OCDE incorporaram os princípios da NGP da mesma forma e extensão na década de 

80, sendo possível identificar diferenças mesmo em grupos de países como os 

anglófonos. Segundo este autor, embora fragmentada e sem comparações transnacionais 

sistemáticas, a literatura sobre a reforma administrativa nos anos 80 aponta para que 

países como a Alemanha, a Espanha, a Grécia, o Japão, a Suíça e a Turquia tenham 

feito um menor esforço de adopção de reformas concordantes com as sete dimensões da 

NGP, nos anos 80, do que países como a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia, o Reino 

Unido e a Suécia e, em menos profundidade, a Dinamarca, a França, a Holanda, a 

Irlanda e a Noruega. 

Estas “variações”, como lhe chama Hodd (1995), podem ser explicadas pelo facto de 

não existir uma única razão que explique a mudança de paradigma na administração 

pública nos vários países onde tal se verificou. Assim, confrontando as hipóteses que 

têm vindo a ser avançadas por alguns autores com a análise dos dados sobre da 

incorporação dos valores da NGP em diversos países da OCDE - com base nos 

relatórios sobre as Administrações Públicas elaborados por aquela organização - às 

explicações tradicionais, o autor acrescenta mais uma, que faz depender este processo 

do contexto interno de cada país. As pontuações de ênfase dada à NGP são baseadas nos 

relatórios da OCDE sobre Administração Pública de 1988 e 1990 com um máximo de 2 

pontos por cada uma das sete dimensões descritas anteriormente (v. pág. 38). Os países 

com uma pontuação acima da média por mais de 1 ponto têm uma classificação de 

“alta”, os com uma pontuação abaixo da média por mais de 1 ponto têm uma 

classificação de “baixa” e os restantes têm uma classificação de “média”. 

Uma das explicações avançadas é de que a NGP, sendo um fenómeno Anglo-americano 

da época de Margaret Thatcher e Donald Reagan, representou uma convergência 

                                                
24 Ver, por exemplo, Aucoin,  P. (1990), Administrative Reform in Public Management: Paradigmes, Principles, Paradoxes and 

Pendulums, Governance 
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internacional de um estilo de gestão pública comum. De facto, segundo Castles25, os 

países anglófonos perderam, entre os anos 60 e 80, a sua marca distintiva na 

administração pública, o “high-direct employment”. A adopção da NGP terá sido uma 

parte desse processo de aproximação aos países não anglófonos. Deste modo, os 

princípios ligados à NGP deveriam alastrar-se aos países com a mesma língua e com 

tradições legais semelhantes. 

No entanto, segundo a análise de Christopher  Hodd, embora a maioria dos países com 

uma boa pontuação na ênfase dada à NGP sejam anglófonos e os com menor pontuação 

sejam todos não anglófonos, não é possível explicar a presença destacada da Suécia 

como o país com a maior pontuação na incorporação dos princípios da NGP, bem como 

as pontuações relativamente altas da Dinamarca, Holanda e França a partir deste 

hipótese (v. Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Ênfase dada à NGP e ideologia política na década de 80 nos países da 
OCDE 
 

Ideologia Política26 
Ênfase dado à NGP 

“Esquerda” “Centro” “Direita” 

Alta Suécia 
Austrália 
Canadá 

Nova Zelândia 
Reino Unido 

Média França 

Áustria 
Dinamarca 
Finlândia 

Itália 
Holanda 
Portugal 

Estados Unidos da 
América 

 

Baixa 
Grécia 

Espanha 
Alemanha 

Suiça 
Japão 

Turquia 

Fonte: Hodd (1995), p. 100 

 

                                                
25 Castles, F. G, (1989), “Big Government in Weak States: The Paradox of State Size in the English-speaking Nations of Advanced 

Capitalism”, in Journal of Commonwealth and Comparative Politics, pp. 267-293; Castles, F. G. e Merril, V. (1989), “Towards a 

General Model of Public Policy Outcomes”, in Journal of Theoretical Politics, pp. 177-212 (Hodd, 1995) 

26 Foi dada uma pontuação de +1 a cada país por cada ano de governação por partidos de direita (do espectro político desse país), 

de -1 por cada ano de governação por partidos de esquerda, +0,5 por coligações de centro-direita, -0,5 por coligações de centro-

esquerda e 0 por grandes coligações. Os países com mais de 1 ponto acima da média foram considerados de ideologia de “direita”, 

os com menos de 1 ponto abaixo da média de ideologia de “esquerda” e os restantes foram considerados de “centro”.  
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Por outro lado, é também normalmente avançada a hipótese segundo a qual os países 

com governos de direita deram mais ênfase à adopção da NGP27. Esta hipótese de 

explicação prende-se com a teoria de que a mudança de paradigma teria sido provocada 

pela vontade de Thatcher e Reagan em retroceder na direcção do igualitarismo e 

providencialismo do estado, bem como na grande dimensão do governo, e de 

reestruturar o restante sector público de acordo com as formas de actuar do sector 

privado. No entanto, verifica-se que o exemplo da Suécia é, mais uma vez, o caso mais 

paradigmático para desmontar este argumento (v. Tabela 1).  

Também é possível equacionar a NGP como uma resposta a uma crise fiscal e a uma 

situação económica com fraco desempenho, sendo uma forma de diminuir o tamanho do 

aparelho governativo e de poupar recursos no sector público. Neste sentido, seriam os 

países com aparelhos governativos pequenos que menos teriam a ganhar em dar ênfase 

à NGP na sua Administração Pública, tal como os países com desempenhos económicos 

elevados. Verificamos, é verdade, que países como o Japão e a Alemanha, cujo 

desempenho económico nos anos 70 foi bastante elevado, têm pontuações baixas na 

ênfase dada à NGP. No entanto, países com situações económicas semelhantes, como a 

Suécia, não tiveram o mesmo comportamento relativamente à adopção dos princípios da 

NGP, tal como nem todos os países com um aparelho governativo grande deram ênfase 

à NGP. 

Para este autor tratam-se de explicações parciais para a adopção ou não da NGP como 

novo paradigma da Administração Pública. Chama, no entanto, a atenção para o facto 

do ponto de partida de cada país condicionar o grau de apropriação das sete 

componentes da NGP, que dependeria de dois elementos essenciais: motivo e 

oportunidade. Enquanto que o motivo, ao relacionar-se com a esperança na poupança de 

recursos pela adopção dos princípios da NGP, deverá ser proporcionalmente maior 

numa economia enfraquecida com um Estado de grande dimensão do que num país com 

uma situação económica positiva e um aparelho governativo diminuto, a oportunidade 

também pode condicionar a ênfase dada à NGP pelos diferentes países, ou seja, a 

medida em que existe um serviço público integrado, controlado por apenas um órgão 

governativo e sem falhas judiciais. 

                                                
27 Naturalmente, a determinação da ideologia de governação de um país incorre na imprecisão inerente às diferenças existentes 

entre os espectros políticos de cada país. 
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Também Oliveira Rocha (2001), embora as reformas administrativas que ocorreram nos 

países da OCDE tenham tido as mesmas causas e tenham adoptado, no geral, o mesmo 

paradigma, existem diferenças ocasionadas, principalmente, pelas estruturas político-

administrativas diferentes, culturas e atitudes políticas diversas e tradições de gestão 

historicamente construídas. 

Podemos equacionar, então, a globalidade do fenómeno das reformas administrativas, 

segundo os princípios da NGP uma vez que, embora tenha sido um movimento 

relativamente alargado em diversos países da OCDE nos anos 80, as razões para a 

mudança e os contornos em que esta se revestiu dependeram, essencialmente, dos 

contextos internos de cada país. 

Mais ainda, para além da política administrativa pré-existente em cada país, a influência 

da NGP nas políticas administrativas nacionais depende da forma segundo a qual cada 

sistema político-administrativo se desenvolverá com base nas reformas de tipo NGP 

(Temmes, 1998). Neste sentido, importa questionar de que modo é que estas reformas 

influenciaram as administrações públicas nacionais, o que depende da diferença na 

natureza dos dois sistemas administrativos, o pré-existente e o de tipo NGP, mas 

também da forma como os novos princípios podem ser incorporados nas políticas 

administrativas nacionais. 

Na verdade, a doutrina da NGP advoga a utilização destas reformas como programas-

tipo de melhoramento do Estado-Providência. É a diferença político-administrativa 

desta doutrina em relação ao estado constitucional na Europa Continental e ao Estado-

Providência Nórdico sobre os quais foi aplicada que lhe faz dela uma solução eficiente 

para os problemas burocráticos do Estado-Providência. 

No entanto, a decisão de adoptar uma solução que questiona a própria concepção do 

estado vigente e que irá introduzir alterações irreversíveis no aparelho administrativo 

pode não ser linear. Exemplos disso são as atitudes algo passivas e cépticas da 

Alemanha e da França face às reformas de tipo NGP (Temmes, 1998). 
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A Governança: entre o modelo burocrático e o modelo gestionário 

No movimento de adopção de muitos países aos princípios da NGP a realidade parece, 

no entanto, ter sido mais previdente que a teoria. De facto, um dos aspectos 

interessantes nos processos de reforma durante os anos 80 e 90 em diversos países da 

Europa Ocidental foi o facto de terem incluído ideias características da NGP, a 

prossecução de maiores níveis de responsabilização pela gestão pública, de uma melhor 

realização dos direitos humanos, de um maior respeito pelo processo e da melhoria da 

transparência e da participação. Na verdade, segundo Joan Català (2005), foram dois os 

eixos que acompanharam o processo geral das reformas administrativas, a eficiência e a 

responsabilização, umas vezes em conjunto, outras em separado. 

No eixo da eficiência levaram-se a cabo estratégias de reformas muito diferenciadas e 

de modo muito desigual nos diferentes países, como a descentralização e devolução de 

competências a órgãos locais, agências executivas ou independentes, a avaliação do 

desempenho e a revisão da eficácia e eficiência, a maior liberdade de escolha dos 

utentes dos serviços e a sua participação, a separação entre a provedor e o produtor dos 

serviços e a sua regulação através da oferta pública e contratação externa, a 

transformação das empresas públicas em empresas mercantis de propriedade pública, a 

competitividade e a cooperação entre organizações públicas e privadas. 

Já no caso da promoção da responsabilização - e consequente promoção da 

imparcialidade, da protecção igualitária de todos os cidadãos, da legalidade, da 

transparência, da objectividade, da participação, da melhoria da democracia 

representativa - resultaram estratégias também elas diversas, nomeadamente a 

devolução do poder e influência a governos de proximidade, o fortalecimento do papel 

dos deputados no controlo do governo, o estabelecimento de “tribunais de cidadãos”, a 

criação de programas anti-corrupção, um maior âmbito da revisão judicial, a codificação 

dos direitos humanos, o reconhecimento crescente do Tribunal Europeu, o 

fortalecimento do controlo dos processos administrativos, a melhoria da informação 

pública e o incremento da transparência, o desenvolvimento de técnicas e instituições de 

democracia participativa, a conferição de maiores poderes aos defensores do povo, a 

exigência crescente de responsabilidade corporativa. 

Outra questão a reter é o facto de, enquanto que no Reino Unido e na Nova Zelândia, as 

reformas administrativas levaram tanto a uma revisão do sector público orientada para a 
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eficiência como a um desmantelamento do Estado de Providência, na Europa Ocidental, 

de um modo geral e especialmente nos países nórdicos, as reformas administrativas 

orientaram-se para a protecção e consolidação desse mesmo Estado de Providência 

(Català, 2005). 

É no seguimento de críticas como esta que, hoje em dia, se pode falar de uma nova 

mudança de paradigma em direcção a um modelo de Governança 

A integração deste conceito na agenda moderna das ciências sociais data dos anos 80 e 

surgiu em primeiro lugar em estudos de Sociologia e Ciência Política sobre políticas de 

ajustamento estrutural em África. Em 1989 é retomado nos relatórios do Banco Mundial 

e depois em diversas conferências das Nações Unidas (Gomes, 2003) e, a meados dos 

anos 90, começou-se a verificar que os resultados das reformas inspiradas nos princípios 

na NGP eram pouco consensuais, à luz dos seus próprios parâmetros, ou seja, a 

restauração da responsabilidade e da eficácia dos governos. Tal deveu-se, segundo Joan 

Català (2005), a dois factores. Em primeiro lugar ao facto de ser impossível separar a 

concepção da execução de uma política, uma vez que a fixação correcta das metas e 

objectivos a atingir por uma política não se pode fazer sem o conhecimento que apenas 

surge na altura da sua execução, ou seja, sem uma avaliação on going. Por outro lado, 

ao estreitar e simplificar os programas de forma a ser possível a avaliação por 

resultados, dificultou-se consideravelmente a coordenação e a colaboração 

interadministrativas e com os sectores empresariais e sociais. Ou seja, a visão de uma 

constelação de agências executivas não teve em conta que a maioria dos interesses ou 

bens públicos não dependem apenas da acção de um só departamento ou agência, mas 

sim da capacidade de coordenação e colaboração entre uma grande variedade de actores 

públicos, privados e civis. 

Outras razões têm sido apontadas para esta nova mudança no paradigma das reformas 

administrativas (Peters e Pierre, 2005), nomeadamente o facto do papel dos governos 

nacionais enquanto actores principais das políticas públicas e de influência na economia 

e na sociedade ter sido posto em causa pelas pressões dos mercados internacionais e de 

organizações supranacionais, como a União Europeia, ou transnacionais, como o Banco 

Mundial 

Por outro lado as relações entre os governos e o sector privado também se alteraram e 

os actores sociais adquiriram uma cada vez mais influência na política e na 
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Administração, assistindo-se ao que alguns autores chamaram de “governança sem 

governo”, considerando que o conceito de Estado enquanto organização de controlo e 

regulação da sociedade está ultrapassado (Peters e Pierre, 2005). 

Tendo em conta estas constatações, a própria OCDE, grande impulsionadora das 

reformas de cariz NGP, analisou as reformas efectuadas nos anos 80 e 90 à luz de que, 

embora seja certamente desejável que um governo seja mais eficiente, tal não garante a 

que seja um melhor governo. As conclusões sobre porque é que as reformas não tiveram 

os resultados esperados centraram-se nalgumas constatações. Primeiramente, embora 

seja importante fixar melhores metas, objectivos e medidas no governo, é necessário 

reconhecer que essa aproximação formal tem grandes limitações quando aplicado a 

actividades complexas como o são a maior parte das actividades do sector público. Por 

outro lado, tendo em conta que o governo constitui um só corpo unitário, apesar da sua 

complexidade e tamanho, a reforma de um processo, seja ele de formulação e gestão de 

políticas, orçamental, de gestão do serviço civil e de responsabilização, implica 

obrigatoriamente todos os outros, pois todos estão inseridos na mesma cultura 

administrativa. Por último, os valores directamente dedutíveis da ordem constitucional 

da gestão pública foram subvalorizados em prol da prossecução de uma provisão eficaz 

e eficiente dos serviços públicos. 

Deste modo, esta nova mudança no paradigma das reformas administrativas resultou 

também do facto da NGP não ter sido capaz de resolver os problemas de delegação 

democrática e da provisão de bens públicos que exigem a colaboração 

interdepartamental ou inter-agências. Ao mesmo tempo, formou-se um consenso em 

torno da perspectiva de que a eficácia e a legitimidade da administração pública se 

baseiam na qualidade de interacção entre os diferentes níveis de governo e entre estes e 

as organizações empresariais e da sociedade civil, no qual resultam novos modos de 

governar, a que se convencionou chamar de Governança28. 

A Governança define um governo que seja capaz de actuar em rede de interacção entre 

os sectores público, privado e civil, sob os eixos local e global (Català, 2005). A esta 

nova forma de governar está ligado, não um foco da análise na estrutura e no 

funcionamento das organizações públicas por parte das teorias administrativas, mas sim 

um foco nas interacções entre os diversos níveis de organizações públicas e entre estas e 

                                                
28 Para uma distinção entre os conceitos de Governança, governação e governabilidade v. Català, 2005: 136-139. 
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as organizações privadas e civis, sem nunca deixar de ter em conta o cidadão (e não o 

apenas o cliente, o consumidor ou o utente), como o referente último de toda a actuação 

pública. Segundo este autor, tal não quer dizer que não se considerem as estruturas, as 

funções e os processos das organizações administrativas no estudo e nas reformas 

administrativas. Significa, ao invés, que o estudo deve centrar-se particularmente nos 

desafios que aquelas interacções colocam à actualização das organizações públicas e às 

suas capacidades de governação tradicionais. 

De facto, os novos modos de governação protagonizados pela Governança não 

significam a anulação das anteriores, mas sim a sua adaptação e reequilíbrio, na medida 

em que não se assiste a uma desactualização das funções tradicionais do Estado, mas 

sim uma incorporação de novas funções de facilitação e cooperação. Na verdade a 

Governança não pretende ser universal, mas apenas fornecer formas de actuar e 

reformar na estrutura e processos de governação em todos os âmbitos nos quais os 

modelos burocrático e gestionário se revelaram ineficazes. 

Assim, a Governança refere-se a duas dimensões, a normativa e a analítica. Na 

dimensão normativa, a Governança pretende designar as formas como é exercido o 

poder legítimo em interacção com as diferentes organizações da sociedade, que tem 

como objectivo atingir os bem comum (Gomes, 2003), o que permite percepcionar a 

Governança como um marco conceptual que pretende compreender as formas 

institucionais da sociedade e a sua gestão por actores relevantes (Català, 2005). Já no 

que diz respeito à segunda dimensão, que se refere aos processos e por isso dinâmica, a 

analítica, esta refere-se a um conjunto complexo de interacção com instituições ou 

grupos (Gomes, 2003), o que confere à Governança a capacidade de comprometer a 

liderança moral dos actores para melhorar as estruturas institucionais existentes de 

forma a melhorar a capacidade de solução dos problemas de acção colectiva (Català, 

2005). 
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A Avaliação de Políticas Públicas no contexto das mudanças de paradigma das 

reformas administrativas 

 

No que diz respeito à Avaliação de Políticas Públicas, o modelo de responsabilização 

inerente à NGP abarcava desde a obrigação de implementação de sistemas de avaliação 

permanentes, integrados nos processos de gestão e preparação orçamental, até à 

avaliação de eficácia dos vários programas públicos. Isto é, ultrapassa-se a perspectiva 

de uma simples avaliação de desempenho, para se passar a abarcar também a lógica 

intrínseca ao programa, enquanto solução para o problema para o qual foi criado. Isto 

implica, naturalmente, um questionamento do poder político e em países com uma 

cultura legalista e cujos cidadãos não estão tão habituados a questionar o poder, este 

tipo de avaliações é menos frequente (Torres, 2000). 

Por outro lado, a crescente preocupação com a introdução de melhorias dos serviços 

prestados pela administração pública, tendo em vista o incremento do desempenho 

institucional numa perspectiva de contenção orçamental, fez a avaliação surgir como 

instrumento ao serviço da NGP, constituindo-se como a componente essencial que 

concede autonomia às unidades de gestão. “(…) há, (…), um processo de incorporação 

de práticas de avaliação de políticas públicas que advém de uma certa assimilação 

relativamente rápida daquilo que se convencionou chamar de a Nova Gestão Pública, 

que incorpora esta dimensão como uma das suas dimensões fundamentais, que é, no 

fundo, a concepção das políticas estarem, desde logo, previstas de aferição de 

resultados, mas também com uma maior atenção à prestação pública das contas, que 

obviamente se faz não só em termos financeiros, aquilo que se gasta e onde se gasta, 

mas sobretudo em função de efeitos.”29. 

De facto, as principais características da Avaliação de Políticas Públicas – a eficácia, a 

eficiência e a aferição dos seus efeitos -  vão de encontro aos princípios de gestão 

pública enunciados pela NGP, que dão grande importância à utilização de produtos 

(outputs) e de resultados (impactos) para a orientação da acção governativa. A avaliação 

é, assim, actor fundamental do ciclo “’planear, executar, examinar” característico desta 

nova doutrina da administração pública (Pollitt; 2000: 51), o que lhe confere a 

vantagem de poder fazer parte de um sistema integrado de actividades. 

                                                
29 Dr. Paulo Areosa Feio (entrevista exploratória realizada no dia 10 de Março de 2005) 
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Assim, este modelo de gestão pública, ao ser uma gestão por resultados, exige também 

uma organização das actividades da Administração Pública diferente. De facto, “Agora, 

mais importante que a existência da obrigação [de levar a cabo processos avaliativos] é 

talvez a percepção da utilidade dessa obrigação, isto é, é tanto mais relevante na 

interiorização da importância da existência da obrigação quanto mais úteis ao próprio 

processo de concepção das políticas forem percepcionadas pelos diferentes agentes 

incluídos no processo. A obrigação por si só não resolve o problema, e por isso mesmo 

há experiências de reacção das instituições muito diversificadas.”30  

No entanto, tal como foi referido no Capítulo I, demonstrar a eficácia de um programa e 

evidenciar a responsabilidade do seu funcionamento aos cidadãos pode revelar-se 

difícil, na medida em que se avalia o desempenho dos funcionários (Pollitt, 2000). Quer 

seja por esta razão ou por outras, a verdade é que se verifica uma tendência para os 

governos levarem a cabo sobretudo avaliações ligadas à gestão, isto é, as que pretendem 

o aperfeiçoamento das políticas em curso ou a assistência à tomada de decisões 

respeitantes à evolução dessas políticas, relegando para segundo plano outro tipo de 

avaliações, nomeadamente as que dizem respeito ao fornecimento de informação ao 

grande público sobre o desenvolvimento e adequação das principais políticas. Tal é o 

caso do Reino Unido, mas também da União Europeia: “But despite the widely 

accepted need for and use of evaluation in theory, very few prevention interventions 

have actually been evaluated in Europe. One of the reasons for this lack of evaluation 

may be that there is insufficient knowledge and lack of confidence about how to tackle 

evaluating prevention interventions in the field of substance misuse”. (European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 1998: 11). Apenas a Nova Zelândia e 

a Austrália levaram a cabo, por exemplo, a avaliação do sucesso das próprias reformas 

administrativas31, sendo que a Finlândia e os Estados Unidos da América também 

lançaram mecanismos de avaliação das reformas, embora tardios e parciais (Pollitt, 

2000). 

Será esta tendência ocasionada por uma relutância dos governos em levar a cabo 

avaliações que exponham em público os “deves e haveres” da sua acção, por uma opção 

                                                
30 idem. 

31 Schick, A. (1996), The spirit of reform: managing the New Zealand state sector in a time of change, Wellington: State Services 

Commission and the Treasury; Steering Group (1991), Review of state sector reforms, Wellington: State Services Commission; 

Task Force on Management Improvement (1992), The Australian Public Service reformed: an evaluation of a decade of 

management reform, Camberra: Management Advisory Board. 



 52 

dos próprios legisladores em não dar prioridade a este tipo de informação, ou por uma 

simples falha institucional que consista na carência de instituições especialistas neste 

tipo de avaliações? 

O que é facto é que, se reduzida aos objectivos privilegiados pelos governos, a 

avaliação tende a tornar-se num simples instrumento de gestão. Embora fruto de uma 

nova doutrina de gestão pública, a Avaliação de Políticas Públicas pode, e deve, ser 

muito mais que isso, ao ter em atenção questões como a criação de conhecimento, a 

responsabilização política ou a qualidade da governação, uma vez que “(…) a avaliação 

é um auxiliar valioso, não apenas para o gestor eficiente, mas potencialmente também 

para o cidadão vigilante e respectivos(as) representantes eleitos(as) que, esperamos, 

sejam igualmente vigilantes” (Pollitt, 2000: 55). 

Neste sentido, a Avaliação de Políticas Públicas pode ser perfeitamente integrada no 

modelo de governação protagonizado pela Governança já que, como diz João Salis 

Gomes (2003), se num contexto de governação sem governo o Estado tem menos 

capacidade de ditar formalmente a concepção das políticas, por outro lado, tem uma 

maior capacidade de implementá-las, uma vez que integrou no processo da sua 

concepção interesses sociais que, se não fizessem parte desse processo podiam 

obstaculizar o desenvolvimento dessas políticas. 

Neste contexto a Avaliação de Políticas Públicas surge como inevitável implicando, até, 

novas perspectivas e dificuldades. Isto porque, no processo de concertação de interesses 

é necessário lidar com actores que não partilham os mesmos valores, interesses ou 

princípios de acção e cuja interacção dificulta a transparência dos seus comportamentos. 

Nestes “espaços decisórios difusos de governança” (Gomes, 2003: 391), o papel 

clássico da Avaliação de Políticas Públicas é posto em causa, porque está desajustado. 

De facto, a avaliação ligada apenas à resolução de problemas num processo de tomada 

de decisão não se adequa neste novo quadro de governação, sendo necessário definir 

novos critérios, metodologias, indicadores e medidas. 

Deste que seja integrada no processo de decisão, a avaliação constitui uma das 

componentes fundamentais da governação, devendo ser debatidos pelos parceiros 

envolvidos os objectivos a atingir e a forma como a sua concretização irá ser medida. 

Isto porque, ao contrário do que muitos políticos pensam, a eleição não é a única forma 

de avaliação da sua actuação. A Avaliação de Políticas Públicas pode reduzir a 
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assimetria de informação entre o eleito e o eleitor, dotando este último de capacidade de 

tomada de decisão informada em relação ao seu voto, através da divulgação de 

informação transparente sobre os impactos sociais das acções públicas. De facto, à 

medida que a atribuição de responsabilidades se tem vindo a basear mais no uso de 

formas gerais de gestão pelo desempenho, a necessidade de obter uma apreciação 

pública sobre o funcionamento dos programas tornou-se numa componente fundamental 

do regime de avaliação, permitindo ao público envolver-se directamente no controlo das 

responsabilidades das organizações (Peters, 2006). Tal como nos processos de tomada 

de decisões, esta mudança de paradigma chama também a atenção para a necessidade de 

integrar os actores privados e civis nos processos de depuração de responsabilidades. 

Resumindo, “Neste contexto, a avaliação não pode ser concebida como uma base 

analítica situada no termo do processo de tomada de decisão e cujos resultados vão ser 

utilizados pelos decisores sem distorções, imediata e mecanicamente, levando-os a optar 

no sentido de manter, modificar ou acabar com as políticas públicas em causa. Trata-se, 

hoje, de situar a avaliação como parte integrante das dinâmicas de argumentação, 

persuasão, interrogação colectiva e deliberação que dão forma às redes de políticas e 

determinam o exercício da governança.” (Gomes, 2003: 401). 
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Capítulo III 

A Avaliação de Políticas Públicas no contexto português: factores 

para discussão 

 

Tendo em conta, tal como foi exposto no anterior capítulo, que existem diferenças entre 

os diversos países da OCDE na difusão de novas práticas administrativas, como é o caso 

da NGP, o estudo da evolução das reformas administrativas em cada país afigura-se de 

grande importância para a compreensão deste fenómeno. É neste contexto que este 

estudo se insere, ao pretender perceber de que forma foi sendo incorporada a Avaliação 

de Políticas Públicas no discurso político referente à Reforma da Administração Pública 

em Portugal e que factores contribuíram para essa evolução. 

Em primeiro lugar, é importante referir que, daqui para a frente, tomaremos o discurso 

referente à Reforma da Administração Pública, ele próprio, como uma política pública, 

no sentido em que se constitui como uma declaração de intenções e acções por parte dos 

Governos, ao mesmo tempo que o discurso que se refere à Avaliação de Políticas 

Públicas pode, ele próprio, também constituir-se como uma política pública. Assim, e 

tendo em conta que as Políticas Públicas são o resultado da acção do Estado, é 

obrigatório, nesta análise, considerar ao mesmo tempo as diversas visões de Estado 

presentes nas teorias da Ciência Política. 

Segundo a visão do Estado enquanto entidade que pode ser influenciada por factores 

externos, na medida em que o sistema político é influenciado pelo contexto em que está 

inserido, através do envio de inputs, é fundamental considerar hipóteses explicativas da 

evolução da Avaliação de Políticas Públicas no discurso político português à luz de 

variáveis sociais/políticas e económicas. De facto, “Los objectivos y el diseño concreto 

de la reforma administrativa son reflejo de los roles histórico, político e social de la 

Administración Pública, así como también lo es la su cultura interna.” (Peters e Pierre, 

2005: 124). 

Em segundo lugar, de acordo com a visão do Estado segunda a qual é importante 

perceber como é que as estruturas organizacionais nas quais se desenvolvem as políticas 

são formadas e até que ponto elas impõem constrangimentos e em que circunstâncias 

podem mudar – a teoria institucionalista -, é necessário considerar que estruturas foram 
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sendo responsáveis pela elaboração, implementação e avaliação da política pública da 

Reforma da Administração Pública. Ao mesmo tempo, e considerando que os modos de 

produção das Políticas Públicas moldam as estruturas, é também necessário perceber até 

que ponto a orgânica dessas estruturas organizacionais foi sendo condicionada pelo 

discurso político sobre a política de Reforma da Administração Pública. 

Por último, é fundamental considerar também o Estado enquanto uma rede de actores 

com interesses próprios que podem influenciar os processos políticos e, nesse sentido, 

as Políticas Públicas deverão ser também o produto das orientações ideológicas dos 

partidos no governo. Desta forma, torna-se essencial perceber até que ponto este factor 

contribuiu para a evolução da política de Reforma da Administração Pública em 

Portugal, nomeadamente ao nível da incorporação do instrumento de Avaliação de 

Políticas Públicas. 

Dito isto, neste capítulo pretende-se operacionalizar o raciocínio anterior, percorrendo 

alguns dos principais acontecimentos da realidade portuguesa a partir do período do 

Estado Novo - altura em que foi feita a primeira codificação administrativa para a 

Administração Central – até aos dias de hoje, colocando, ao longo do capítulo, as 

hipóteses que irão direccionar a análise empírica deste estudo, sobre que factores 

poderão ter condicionado as sucessivas abordagens às políticas de Avaliação de 

Políticas Públicas e de Reforma da Administração Pública. 

Tal como é referido no relatório Priorité aux Citoyens: La réforme de la gestion 

publique au Portugal da OCDE, “Certains des événements que le pays a connus au XXe 

siècle ont eu un impact important sur l’administration publique portugaise, sur la façon 

dont elle a été structure et a fonctionné et sur les principes qui l’inspirent. L’ère de 

Salazar et la Revolutión de 1974 sont de bons exemples d’événements ayant eu un tel 

effet” (OCDE, 1996: 97). 

No que diz respeito ao período do regime autoritário, para se perceber o impacto que 

este teve na Administração Pública portuguesa é necessário recuar até à implementação 

da Ditadura Militar de 1926. Os militares, incapazes de fazer frente às cada vez maiores 

dificuldades económicas do País, recorreram a António de Oliveira Salazar, um civil, 

Professor de Economia da Universidade de Coimbra. De facto, segundo José da Silva 

Lopes (2003), apesar do período da I República ter sido caracterizado por uma explosão 

da despesa pública, essencialmente devido às despesas militares resultantes da I Guerra 
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Mundial, a redução do desequilíbrio das finanças públicas foi uma das componentes-

chave do programa de estabilidade monetária de Álvaro de Castro que, em 1924, 

conseguiu chegar ao fim brusco da inflação. No entanto, nos primeiros anos da Ditadura 

Militar, o general que estava a cargo das Finanças, resolveu aumentar os vencimentos 

dos militares e não deixou de aumentar os outros gastos do Estado. O resultado foi um 

aumento de 20% nas despesas efectivas do exercício 1925-1926 para 1926-1927 e num 

agravamento do défice das contas públicas em 50%. 

Salazar iniciou, desde logo, a reforma do sistema das finanças públicas, que se traduziu 

numa larga intervenção nos orçamentos públicos e pela tomada de medidas de controlo 

rigorosas, através da manutenção da ditadura. Com efeito, perante uma situação de 

desajustamento do aparelho central do Estado, que se reflectia numa crise de autoridade 

do Estado liberal em Portugal, Salazar considerava que a reformulação do aparelho 

político teria de ser feita de cima para baixo. Neste sentido, seria necessário que um 

pequeno grupo de pessoas conseguisse o controle do Estado e que o consolidasse, por 

meio de uma “obra financeira de austeridade” que permitisse criar as condições para a 

reformulação das estruturas políticas. Ora, sendo uma política de austeridade impopular, 

esse governo teria de se apoiar numa ditadura (Telo, 1994). 

Assim, sendo a crise política e a crise financeira interdependentes para Salazar, por 

serem manifestações do desajustamento do aparelho central do Estado, o primeiro passo 

para a construção de uma nova base de apoio social e para a reformulação das estruturas 

do poder e articulação das suas funções era uma estratégia financeira, que iniciou em 

1928. Em primeiro lugar, através do Orçamento para 1928-1929 (Lei n.º 15:465, de 14 

de Março de 1928), no qual se estabeleceu uma nova ordem de prioridades de acordo 

com a estratégia de Salazar: acabar com o défice orçamental, estabilizar o câmbio, 

consolidar a dívida, reorganizar o crédito e promover o fomento, sendo um dos 

primeiros passos a reforma do sistema de contas do Estado (Telo, 1994: 788). Esta obra 

financeira permitiu-lhe, então, criar a base do “Estado Novo” e do modelo económico 

que se iniciou em 1931. Depois, no sentido de assegurar a autonomia e o poder do 

governo no domínio financeiro, a Constituição de 1933 negou à Assembleia Nacional 

qualquer poder efectivo na aprovação do Orçamento do Estado. À Assembleia Nacional 

cabia apenas, então, a aprovação de uma “lei de meios”, em que autorizava o governo a 

cobrar receitas e a realizar despesas que, no entanto, não estabelecia limites, montantes 

ou directivas respeitantes à sua composição (Lopes, 2003). 
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A reforma financeira obrigou a grandes alterações na organização política, desde logo, 

porque implicou a concentração do poder dentro do próprio gabinete, ou seja, o direito 

de veto na pessoa de Salazar sobre qualquer aumento da despesa, o que fez do Ministro 

das Finanças o centro do poder. De facto, a necessidade de parecer prévio de Salazar na 

aprovação dos orçamentos de todos os ministérios colocava-os a todos dependentes do 

Ministério das Finanças e, consequentemente, todos os outros ministros dependentes de 

Salazar (Brandão, 2001). De facto, o Decreto n.º 16:670, de 27 de Março de 1929, para 

além de estabelecer as bases a que deviam obedecer a elaboração dos orçamentos de 

todos os Ministérios, criava também a Intendência Geral do Orçamento, “(…) 

organismo por intermédio do qual o Ministro das Finanças exercerá a superintendência 

e a fiscalização técnica da preparação e execução do Orçamento.” (art. 21.º). Uma das 

competências deste organismo era a de “e) Estudar as fórmulas mais económicas do 

emprêgo dos dinheiros públicos, propondo as modificações na organização ou na 

técnica dos serviços que julgar necessário ou convenientes para que seja observada a 

maior economia dentro da maior eficiência;” (art. 22.º), competência essa que pretendia, 

claramente, ir ao encontro da reforma financeira levada a cabo por Salazar, cujo 

principal objectivo era a “parcimoniosa aplicação dos dinheiros públicos” onde se 

considerava estar tudo por fazer. (Decreto n.º 16:670: Preâmbulo). Posteriormente, em 

1930 é criada a Inspecção-Geral de Finanças e é regulada a reorganização do Tribunal 

de Contas, numa estratégia de Reforma da Contabilidade Pública. 

Depois de resolvido o problema financeiro, a estratégia de Salazar de restabelecer a 

ordem do país pela resolução dos quatro problemas que considerava essenciais - o 

problema financeiro, o problema económico, o problema social e o problema político -, 

seguia para uma nova fase, tal como se depreende do discurso que proferiu na 

comemoração do 4º aniversário da Ditadura, a 28 de Maio de 1930 (Salazar, 1935). A 

estratégia económica pretendia estabilizar os resultados obtidos e iniciar algumas 

medidas ao nível económico, de forma a atrair os sectores com mais dificuldades, como 

a agricultura, enquanto os outros sectores ainda beneficiavam de uma conjuntura 

externa favorável. O objectivo era o de organizar e regulamentar a produção com 

subordinação ao Estado, que passou também a intervir na esfera económica através da 

protecção do mercado, da preservação dos sectores sem competitividade e do 

lançamento de projectos nacionalistas e basicamente ruralistas.  
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Esta estratégia de austeridade tornou o Estado num factor central no funcionamento da 

economia, na medida em que passou a deter o poder de decidir a manutenção ou 

extinção de empresas ou agentes económicos, através de um conjunto de instrumentos 

de intervenção que passaram a ser correntes. Deste modo, a iniciativa privada estava nas 

mãos de uma oligarquia restrita e o Estado, com o objectivo de proteger alguns 

monopólios, tinha o direito de vetar a fundação de novas sociedades em certos sectores, 

em particular no sector industrial. Segundo António José Telo (1994), foi a obra 

financeira juntamente com este novo papel do Estado em relação à economia que 

permitiu a existência se um suporte social em que o Estado Novo se baseou nos anos 30, 

processo que se completou com a reestruturação política do aparelho central do Estado 

depois de 1932. 

Neste contexto, e no que respeita à Administração Pública, o Estado Novo tomou o 

cariz centralista do Estado (resultado da importação do modelo napoleónico por 

Mouzinho da Silveira em 1832, para a constituição do sistema administrativo), como 

uma das suas principais componentes de actuação, ao reforçar o poder executivo, abolir 

os partidos políticos e associações e criar organizações hierárquicas não concorrentes na 

Constituição de 1933. O Estado passou a regular praticamente tudo, desde o 

desenvolvimento económico, aos grupos e actividades profissionais, passando pela 

justiça, contrariamente ao período de grande instabilidade política, pela grande 

alternância de governos e de ausência de autoridade, característico da conjuntura de 

crise entre a queda da monarquia e a I República (Brandão, 2001). Segundo Manuel 

Braga da Cruz (1988) o salazarismo foi uma ditadura de governo. O controlo da 

sociedade não era feito pelos aparelhos do partido único, a União Nacional, mas sim 

através dos aparelhos de administração centralizada, nomeadamente os serviços 

policiais e a censura, e pelas estruturas corporativas.  

Um ponto importante deste modelo é o facto da Constituição de 1933 consagrar o poder 

executivo em dois órgãos de soberania, o Presidente da República e o Presidente do 

Conselho de Ministros, sendo que o primeiro era eleito para um mandato de sete anos e 

tinha o poder de nomear e exonerar o segundo, ao mesmo tempo que este tinha o poder 

de controlar os actos do primeiro através do veto constitucional. Na prática verificou-se 

que os Presidentes da República Óscar Carmona e Américo Tomás deram espaço de 

manobra a Salazar, exercendo as suas funções de forma meramente protocolar, tendo 

sido essa postura que lhes garantiu a longevidade no cargo, ao contrário de Craveiro 
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Lopes que, sendo menos flexível e manobrável, só o deteve durante um mandato (1951-

1958) (Brandão, 2001). 

Lawrence Graham (1983), baseado nos trabalhos de Jorge Campinos32, chama ao 

Estado Novo um “Estado autoritário-burocrático”, na medida em que se tratava de um 

regime presidencialista dominado por Salazar, no qual o chefe do executivo deixou de 

ser o Presidente da República e o ponto central do sistema passou a ser o Primeiro-

Ministro. Salazar governava através de um conjunto hierárquico de controlos, que, ao 

longo do tempo, se foram institucionalizando numa única organização complexa, 

conhecida como Presidência do Conselho de Ministros. Tratava-se de um ministério, ou 

“super-ministério”, à parte, que era constituído por um conjunto de oficiais de 

confiança, civis e militares, que reportavam pessoalmente a Salazar e que tinha como 

função a responsabilidade de controlar, regular e prestar contas sobre vários aspectos da 

vida dos portugueses.  

Neste contexto, o Conselho de Ministros constituía-se como uma mera formalidade - 

Salazar preferia reunir com os Ministros em pequenos grupos, de acordo com o assunto 

em questão – e, só na altura em que Marcello Caetano subiu ao poder, em 1968, é que o 

foco de poder se virou para o Conselho de Ministros e a responsabilidade de elaboração 

de políticas passou a ser mais colectiva. Até essa altura, Salazar detinha um domínio 

completo sobre todas as políticas, discutindo pessoalmente com os seus Ministros os 

anteprojectos das leis (Brandão, 2001). Deste modo, sob a sua jurisdição e sujeitos às 

suas vontades, estavam os ministros e abaixo destes estavam os directores-gerais e os 

directores dos serviços administrativos. Esta organização política conseguiu a anulação 

de outras potenciais forças do sistema político, tornando-se num princípio orientador do 

regime (Lobo, 2005).  

Tendo isto em conta, a estratégia adjacente à Administração Pública era a de a tornar 

num instrumento da concepção de Estado de Salazar, um Estado Administrativo onde os 

partidos eram inexistentes e a Assembleia Nacional tinha apenas um papel “decorativo” 

(Rocha, 2001)33. 

                                                
32 Campinos, Jorge (1978), O Presidencialismo no Estado Novo, Lisboa: Perspectivas & Realidades 

33 Prova disso é o facto de Salazar ter redigido, ele próprio, uma lei que tinha como objectivo devolver a ordem à administração 

pública, regulamentando a definição das responsabilidades e a estrutura das carreiras na função pública, lei essa que ditou a 

evolução da Administração Pública portuguesa desde 1935 até 1969. 
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Esta administração legalista, centralizada e autoritária, desenvolveu um aparelho 

administrativo poderoso, baseado num processo de tomada de decisão centralizado e 

num excessivo formalismo. De facto, séculos de tradição de um estado unitário 

associados a um regime autoritário, resultaram na atribuição de um enorme peso 

institucional à prática de reportar quase todas as questões administrativas das províncias 

de Portugal ao Governo Central em Lisboa. Este centralismo excessivo tinha como 

principais consequências longos atrasos, muito trabalho burocrático, práticas de 

falsificação de documentos alargadas e a inactividade dos funcionários de mais baixo 

nível que não agiam sem ter a aprovação dos funcionários hierarquicamente superiores 

(Graham, 1983). 

O resultado de um sistema administrativo com estas características foi uma grande 

divisão de responsabilidade abaixo das hierarquias superiores e uma fragmentação das 

funções públicas numa série de organizações públicas concorrentes, que competiam por 

poder, prestígio e recursos. Estas estruturas paralelas resultavam da vontade dos 

diversos ministros de terem o mesmo serviço que o seu colega noutro ministério. Deste 

modo verifica-se que a fragmentação ou duplicação de serviços era já um corolário da 

Administração Pública portuguesa antes de 1974 (Graham, 1983). Por outro lado, os 

funcionários eram vistos apenas como executores que deviam apenas obedecer às 

instruções que lhes eram dadas, o que minimizava a importância das suas qualificações 

profissionais (OCDE, 2001). 

Desta forma, o sistema autoritário-burocrático no qual se tornou a Administração 

Pública, era um instrumento para a consolidação da posição de Salazar (Rocha, 2001). 

O aparelho administrativo era muito mais do que um serviço público, para se constituir 

no verdadeiro suporte do regime, pelo qual a população era controlada, mas também 

num poder em sim mesmo. 

Ao mesmo tempo que os esforços de Salazar na resolução do problema financeiro do 

Estado, a partir de 1947, o volume da actividade financeira do Estado passou a 

expandir-se muito rapidamente, o que se pode verificar pelo acréscimo das despesas 

públicas em relação ao Produto Interno Bruto, que passou de 12,6% em 1947 para 

19,9% em 1973 (Lopes, 2003). Esta evolução deveu-se, segundo este autor, 

essencialmente ao arranque do crescimento económico que passou pelo chamado 

“período de ouro” entre 1960 e 1973 e que não teve paralelo na história de Portugal, 
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mas também ao acompanhamento dos salários dos funcionários públicos em relação à 

evolução do nível geral dos salários. 

Por conseguinte, é possível colocar a hipótese de que as políticas de Reforma da 

Administração Pública elaboradas durante o período autoritário em Portugal tiveram 

sobretudo objectivos de contenção dos gastos públicos, devido ao cada vez maior peso 

do Estado na sociedade. 

No que diz respeito ao peso do funcionalismo público nesta altura, embora não exista 

muita informação sobre este período, é possível falar de uma taxa de crescimento 

elevada, mais ainda nos finais dos anos 50, quando o Estado autoritário se empenhou 

mais no desenvolvimento económico do país e na sua política social, nomeadamente 

através do lançamento dos Planos de Fomento Nacional (1953), que tinham como 

objectivo investir em infra-estruturas e promover a industrialização. Por outro lado foi a 

altura em que se assistiu também à adesão de Portugal a organizações como a 

Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA), o Banco Internacional para a 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e o Acordo Geral de Comércio e Tarifas 

(GATT) (Araújo, 2002).  

De facto, a “orientação europeia” da sociedade portuguesa começou muito antes da 

Revolução de 1974 tendo-se, no entanto, limitado às dimensões económica e social, 

através do crescimento do comércio externo, da emigração para a Europa e do turismo 

de europeus para Portugal. Estas evoluções lançaram as pressões para a abertura da 

sociedade, o incremento das trocas e das viagens e o crescimento das aspirações 

democráticas (Barreto, 2000). 

Foi neste contexto que, em 1974 deu-se a Revolução de 25 de Abril, sob a direcção do 

Movimento das Forças Armadas Portuguesas, que pretendia instaurar a democracia em 

Portugal. O período de transição democrática foi conturbado, tendo-se assistido à 

tomada de posse de seis Governos Provisórios em dois anos e de oito Governos 

Constitucionais entre 1976 e 1982, o que deverá ter exercido uma influência negativa na 

elaboração de políticas de Reforma da Administração Pública. Segundo Oliveira Rocha 

(2001), a inexistência de uma política consistente de Reforma da Administração Pública 

deveu-se à fraqueza do poder político e à necessidade de manter a máquina do Estado a 

funcionar para além da instabilidade governamental. Para além disso, os governos 
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minoritários não permitiam uma abordagem mais consistente à Reforma da 

Administração Pública. 

Segundo G. Espigen-Andersen (1993), enquanto a democratização deve ser vista como 

um processo de mudança permanente, uma mudança de regime consolidada, a transição 

democrática, por sua vez, é um período que faz parte dessa mudança mas apresenta 

características próprias. Pelo seu cariz, a transição é, por um lado, um período de 

modificações políticas contínuas em que partidos políticos embrionários procuram 

definir-se para um futura concorrência eleitoral e, por outro, um período de 

reivindicação popular intensa, ocasionada pela vontade de reparar injustiças do passado 

e satisfazer necessidades anteriormente reprimidas. 

No entanto, no caso português, e talvez devido exactamente ao período de grande 

instabilidade política, a Revolução de Abril de 1974 não trouxe alterações substanciais 

no funcionamento da Administração Pública português. Por outro lado, excluindo as 

organizações ligadas à repressão e à censura, a organização e os procedimentos 

administrativos permaneceram inalterados. Os serviços públicos experimentaram 

apenas pequenas mudanças políticas e sociais, mas não uma clara reforma 

administrativa que estivesse de acordo com o espírito da revolução. Por outro lado, 

manteve-se também a característica centralista do Estado, cujas raízes foram descritas 

acima. 

Para além disso, e de acordo com o exposto no Capítulo II, a necessidade de iniciar 

processos de reforma administrativa surgiu nos restantes países ocidentais fruto, entre 

outros factores, de uma crise do Estado Providência. Em Portugal este só se começou a 

constituir após o 25 de Abril de 1974, o que fez com que a necessidade de 

racionalização do funcionamento do Estado só surgisse a meados dos anos 80.  

Por outro lado, a nova elite que governou o país depois da Revolução de 1974, utilizou 

o sistema administrativo para reforçar as posições dos partidos políticos na arena 

política e administrativa e para controlar a implementação de políticas. Para além disso, 

o sistema administrativo reforçou o seu poder com a protecção dos partidos e esta boa 

relação de interesses comuns impediu a implementação de reformas radicais (Graham, 

1983). 

Deste modo, a instabilidade política que se vivia e a ausência de uma clara estratégia 

administrativa frustraram todas as tentativas de reforma da Administração Pública 
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portuguesa nos anos 70, também no que diz respeito à relação com a população: “A teia 

de leis e formalismo continuou depois da revolução democrática e o conceito de cidadão 

mudou ligeiramente. Os velhos e rigorosos procedimentos burocráticos persistiram, bem 

como o carácter autoritário do regime anterior. O novo regime não foi capaz de inovar e 

encontrar formas mais flexíveis e expeditas de aferir a informação prestada pelos 

cidadãos.” (Araújo, 2002: 54). 

Assim, apesar da forte mudança política, a Administração Pública portuguesa não 

sofreu grandes alterações estruturais no processo de transição democrática, devido 

essencialmente à instabilidade política vivida no período revolucionário e à conjugação 

de interesses entre os dirigentes e os partidos políticos recentemente criados em manter 

o satus quo. Tendo isto em conta, uma vez que o processo de transição democrática não 

terá tido uma grande influência na Reforma da Administração Pública em geral, é 

pertinente colocar a hipótese segundo a qual o discurso sobre a Avaliação de Políticas 

Públicas permaneceu semelhante ao que era utilizado antes da Revolução de 1974, ou 

seja, que a transição democrática não teve qualquer influência na incorporação da 

Avaliação de Políticas Públicas no discurso político. 

Já no que diz respeito ao período de consolidação democrática, que se encerrou em 

1982, a tendência parece ser contrária à do período de transição à democracia. Desde 

logo pelo diferente cariz destas duas fases de democratização, tal como foi avançado 

anteriormente. 

No que diz respeito ao conceito de consolidação democrática, segundo Pridham (1995), 

é o processo que diminui a probabilidade de reversão da democratização, ou seja, em 

que o ritmo e a dinâmica da política na nova democracia se tornam promotores de um 

sistema em vez de destruidores de outro. Existem, assim, dois tipos de consolidação: a 

negativa e a positiva. Se a primeira, ao constituir-se como a remoção efectiva da 

possibilidade da implementação de sistemas não democráticos, implica atingir um certo 

grau de consolidação, a segunda, na qual o sistema democrático se torna 

operacionalmente concretizado e ganha credibilidade, completa o processo de 

consolidação. Enquanto esta última se refere a uma mudança a longo prazo, a primeira 

pode ser atingida num curto espaço de tempo. 

Neste sentido, a segunda fase deste processo passa obrigatoriamente pela qualidade do 

regime democrático que passa, também, pela responsabilização dos actores políticos. A 
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avaliação rigorosa das políticas que estes concebem e implementam assumirá, neste 

processo, um papel fundamental. Para mais, num processo de consolidação 

democrática, importa também, dar lugar à aprendizagem com vista à reformulação das 

políticas, procedimento apenas possível através da sua avaliação. A Avaliação de 

Políticas Públicas, constitui-se, assim, como um instrumento essencial da 

Administração Pública, não só como elemento fundamental no próprio ciclo das 

políticas públicas, como também das transformações que levam à implementação de 

uma nova prática de gestão pública por parte das instituições políticas e, em última 

análise, para o processo de consolidação democrática. Neste sentido, é possível colocar 

a hipótese segundo a qual os processos de consolidação democrática exercerão uma 

influência positiva na inclusão do instrumento da Avaliação de Políticas Públicas no 

discurso político dos governos. 

No caso português, “Em 1980, o país confrontou-se com duas questões importantes, 

quando procurou recuperar o tempo perdido com as lutas entre partidos políticos. A 

herança da ditadura e os erros do período pós-revolucionário precisavam ser 

abandonados o mais rápido possível, ou o país não iria sobreviver num mercado 

internacional cada vez mais dinâmico e competitivo.” (Araújo, 2002: 65). 

Foi neste contexto que se deu a revisão da Constituição da República Portuguesa em 

1982, que fez desaparecer o Conselho da Revolução e reordenou as suas anteriores 

competências pelos restantes órgãos de soberania criando, ao mesmo tempo, o Tribunal 

Constitucional (Pinto e Almeida, 2001). Segundo alguns autores34 foi esta modificação 

que determinou a concretização da consolidação democrática portuguesa, na medida em 

que as Forças Armadas passaram a estar sob controlo civil, terminando assim a dupla 

legitimidade, militar e partidária, prevista na Constituição de 1976. Por outro lado, estas 

modificações vinham consolidar o poder dos actores políticos – o Presidente, o 

Parlamento e o sistema de partidos – tendo-se dado, assim, um importante passo para a 

institucionalização do regime democrático ao mesmo tempo que se atingiu o controlo 

civil (Araújo, 2002). 

Ao mesmo tempo, esta revisão suprimiu do texto constitucional expressões como 

“transição para o socialismo”, “sociedade sem classes”, “processo revolucionário”, 

“poder das classes trabalhadoras”, “revolução” e atenuou directivas sobre a reforma 

                                                
34 Como Linz, J. e A Stepan (1996), Problems of Democratic Transition and Consolidation, Baltimore, 
Johns Hopkins (Lobo, 2005) 
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agrária e a organização económica. De facto esta revisão marcou o fim da legitimidade 

revolucionária, ao suprimir os seus símbolos mais visíveis, aos níveis organizacionais e 

semânticos (Pinto e Almeida, 2001). 

A outra modificação relevante foi o facto de, apesar do Governo continuar a responder à 

Assembleia da República e ao Presidente, passou a ser apenas responsável perante a 

primeira, ao nível político. O Presidente viu o seu poder de demissão do governo 

limitado, passando a existir uma hierarquia entre as competências da Assembleia da 

República e do Presidente relativamente ao Governo (art. 136.º). Esta revisão 

constitucional beneficiou sobretudo o Governo, que tem detido um poder considerável 

desde essa altura. De facto, desde meados dos anos 80, o Governo passou a ser principal 

interveniente no processo de formulação de políticas, sobretudo a partir das maiorias 

absolutas de Aníbal Cavaco Silva, de 1987 a 1995, em diante (Lobo, 2005). 

Segundo Joaquim Filipe de Araújo (2002), a consolidação da democracia acentuou o 

hiato entre uma sociedade democrática e participativa e uma Administração Pública 

tradicional e burocrática, o que terá feito surgir uma necessidade maior de Reforma 

Administrativa. 

Assim, atingida a estabilidade política, que se efectivou com o primeiro Governo eleito 

por maioria absoluta em 1985, será pertinente supor que se teriam finalmente 

encontrado condições para levar a cabo reformas na Administração Pública mais 

profundas e sistemáticas e uma maior integração do instrumento da Avaliação de 

Políticas Públicas nesse processo. 

Tomando agora em consideração os partidos políticos à frente dos governos e a forma 

como a sua ideologia pode condicionar a elaboração de políticas, é necessário ter em 

atenção que, segundo Hodd (1995), e no que diz respeito aos princípios da NGP, não se 

pode afirmar que exista um relação entre a ideologia política do Governo de um país e a 

ênfase dada aqueles princípios (v. Capítulo II, Tabela 1). Na verdade, tal parece ser o 

caso da realidade portuguesa, uma vez que, depois de um longo período sem reformas 

decisivas na Administração Pública, assistiu-se a fortes pressões sociais, económicas e 

políticas, que levaram à inclusão da Reforma Administrativa na agenda dos governos 

portugueses - sendo que alguns chegaram mesmo a criar ministérios ou agências 

dedicadas a esta questão - e nos programas eleitorais de todos os partidos (Rocha, 

2001).  
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O mesmo aconteceu com o comportamento orçamental, sobre o qual a composição 

partidária dos governos teve muito pouca influência. Tendo em conta as conclusões de 

G. Espigen-Andersen (1993), que pretendeu determinar até que ponto a democratização 

de Portugal e Espanha influenciou a tendência distributiva dos seus orçamentos 

públicos, os dois regimes existentes antes das respectivas democratizações, de Salazar e 

de Franco, eram indiferentes à questão social, atitude que mudou efectivamente por 

volta dos anos 70. No entanto, este autor chama a atenção para o facto de ser muito 

difícil determinar se a maior preocupação relativamente à política social se deveu ao 

dinamismo económico, ao processo hesitante de liberalização da política, ao desejo de 

integrar a Comunidade Europeia ou ao descontentamento social cada vez maior, 

considerando que a causa seria uma combinação de todos estes factores. Nos dois 

países, a democratização, independentemente do sentido partidário da iniciativa, abriu 

caminho para uma viragem no sentido da segurança social, mais acentuada e 

permanente em Portugal. No entanto, não houve nunca um sistema de redistribuição 

radical e o zelo revolucionário do governo de transição de esquerda em Portugal acabou 

por cair por meio da vontade do eleitor médio. 

No entanto, a verdade é que se assistiu em Portugal, depois da democratização, a um 

reforço do Estado, que tem vindo a evoluir desde então, sendo que as políticas sociais 

dos primeiros anos de democracia fizeram aumentar a dimensão da percentagem das 

despesas públicas no PIB. De facto, Portugal tornou-se no país onde aquela 

percentagem cresceu mais entre 1978 e 1985 em relação aos países pertencentes à CEE 

na altura (Lobo, 2005). Na verdade esta constituía-se como uma diferença basilar entre 

o Estado democrático e o Estado autoritário. Neste último, as despesas sociais 

representavam apenas 4,4% em 1974 (Lobo, 2005: 71). Como só foi possível a Portugal 

criar as condições para o desenvolvimento de um Estado-Providência nos anos 70, vinte 

anos depois da maioria do resto da Europa, foi só nesta altura que começou a 

convergência da função social do Estado, dificultada ainda pelas grandes dificuldades 

económicas vividas até 1985. 

Todavia, o crescimento do défice do Estado não parava de aumentar. De facto, o défice 

total do Orçamento Geral do Estado passou de 3,7 milhões de contos em 1973 para 29 

milhões em 1975 (I Governo Constitucional, 1976). Em 1979, O défice do sector 

público administrativo chegou aos 98,6 milhões de contos, tendo crescido para 127,4 

milhões em 1980, para 166,2 milhões em 1981 e chegando aos 178,5 milhões de contos 
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em 1982 (IX Governo Constitucional, 1983). Ao mesmo tempo, o aumento das funções 

sociais do Estado conduziu à necessidade do aumento de funcionários públicos (de 

160.919 em 1968 para 302.604 em 1978)35, aumento que tem estagnado a partir de 1978 

nos cerca de 10% da população activa, essencialmente na administração (Barreto, 

2000). 

Assim, para G. Espigen-Andersen (1993), a viragem para os gastos sociais em Portugal 

foi fruto do crescimento económico, do crescimento burocrático, do período de 

transição e da democracia, sendo esta última a força preponderante: “… a 

democratização em Portugal deu origem a uma viragem permanente no sentido da 

providência.” (Espigen-Andersen, 1993: 603). 

Por outro lado, curiosamente, o sistema orçamental português mantém ainda as regras 

estabelecidas pelo regime autoritário: o ministro das Finanças detém o controlo legal 

das despesas de todos os departamentos governamentais e do financiamento de 

programas públicos (Araújo, 2002). No entanto, embora o controlo da despesa pública 

esteja na ordem do dia de todos os governos e partidos, nomeadamente depois da adesão 

à CEE, só nos anos 90 foi introduzido um sistema de monitorização do orçamento, que 

permite uma análise da eficiência das despesas pública. A autoridade financeira é 

exercida, sobretudo, através da conformidade com a lei, sendo a isso que diz respeito o 

processo de responsabilização das contas públicas. Não se reflecte sobre a necessidade 

ou eficácia de serviços e programas quando se fala no orçamento, sendo que o debate se 

resume à distribuição orçamental por cada rubrica. Da mesma forma, o Tribunal de 

Contas não se debruça sobre a relação entre metas e resultados e a análise da eficiência 

no controlo das contas públicas. Esta cultura de registo de despesas em vez de análise 

de custos revela que uma mudança do paradigma administrativo para um sistema 

orientado para os resultados é tanto mais difícil quanto não for criado um sistema de 

incentivos que fomente a eficiência na utilização dos recursos (Araújo, 2002). 

É possível, então, avançar com a hipótese de que a política da Reforma da 

Administração Pública esteve na agenda de todos os partidos políticos, principalmente a 

partir da consolidação democrática. Podendo ter variado o grau de importância dada a 

essa política, e nomeadamente à Avaliação de Políticas Públicas, considera-se que não 

terá sido a ideologia dos partidos políticos no governo a causa dessas variações. Ou 

                                                
35 Este aumento inclui 40.000 funcionários públicos que foram integrados na administração central, 
vindos das ex-colónias. 
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seja, a orientação partidária dos partidos no poder não terá tido influência na 

incorporação da Avaliação de Políticas Públicas no seu discurso político.  

Ao mesmo tempo, é possível avançar com a hipótese segundo a qual o aumento das 

funções do Estado e das despesas públicas terão tido influência na evolução das 

políticas de Reforma da Administração Pública e da Avaliação de Políticas Públicas nos 

discursos dos sucessivos governos. 

Outro fenómeno essencial para a realidade portuguesa a todos os níveis – social, 

económico, político - é o processo português de integração europeia. De facto, além do 

período da ditadura e da Revolução de 1974, a adesão de Portugal às Comunidade 

Económica Europeia (CEE) foi o outro grande acontecimento histórico do século XX da 

nossa história.  

Além do desejo de desenvolvimento, a adesão de Portugal à CEE foi também o 

resultado de dois problemas emergentes, nomeadamente a necessidade de um factor 

externo que ajudasse à consolidação do regime democrático num contexto de 

instabilidade política e, por outro lado, uma necessidade estrutural relacionada com a 

procura de um novo modelo de integração internacional, que ultrapassasse os problemas 

ocasionados pelas crises internacionais, a descolonização e a exaustão do modelo da 

EFTA (Araújo, 2002). 

Na verdade, segundo Robert M. Fishman (Fishman, 2005), é possível afirmar que, 

embora não se possa estabelecer uma relação causal entre a transição democrática em 

Portugal e a sua adesão à CEE, a consolidação à democracia no nosso país foi 

grandemente influenciada pela integração europeia. Na realidade, em Portugal, é 

durante a consolidação democrática que são institucionalizadas as políticas externas de 

convergência em relação aos outros países europeus, bem como as de condicionalismo 

democrático através das ajudas económicas da actual União Europeia. 

Assim, após um regime autoritário longo, a integração europeia implicou uma 

reestruturação e democratização da administração pública: “Portuguese public 

administration had to achieve a double adjustment. First, it had to continue to 

democratize and decentralize a discredited public administration, and second, it had to 

adjust to the changing complex policy style of European Union” (Magone, 2004: 18).  

Na verdade, ao longo do tempo a responsabilidade política da reforma administrativa 

mudou dentro dos governos, mas o empenhamento político só começou a surgir 
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claramente a partir de meados dos anos 80. Com a adesão à CEE, iniciou-se o processo 

de “europeização” da Administração Pública em Portugal (Magone, 2001), tornando-se 

numa verdadeira prioridade do governo depois de 1986, com vista à preparação da 

presidência Portuguesa do Conselho de Ministros Europeus em 1992. Esta integração de 

estruturas burocráticas levou a uma abertura da estrutura burocrática “fechada” do 

antigo regime e permitiu a introdução de reformas nas próprias estruturas nacionais. 

No entanto, foi a gestão dos fundos estruturais que, segundo José Magone (1997), 

impulsionou e tornou realmente evidente a necessidade de adaptação das estruturas da 

Administração Pública portuguesa aos procedimentos europeus, para que a 

administração portuguesa fosse capaz de aumentar a sua eficiência com vista a facilitar 

a absorção, a implementação e a monitorização dos fundos estruturais. Estes, não só 

permitiram um alto nível de estabilidade política e económica, como providenciaram ao 

governo e à população uma nova racionalidade democrática. De facto, o grande 

investimento feito pela UE em Portugal em sectores como a educação, a indústria e a 

agricultura, pode ser perspectivado como um importante factor de democratização, na 

medida em que foi baseado na transparência e na “prestação de contas” democráticas.  

Crucial para esta adaptação da Administração Pública portuguesa aos procedimentos da 

União Europeia foi a introdução de um programa de modernização da Administração 

Pública que se constituía pela promoção de uma actualização das qualificações dos 

funcionários, pela descentralização do serviço civil para as regiões e, por último, pelo 

estabelecimento de programas de treino aos funcionários que ensinassem uma 

abordagem de transparência e de “prestação de contas” no atendimento ao público.  

Deste modo, a Europeização da Administração Pública em Portugal representou e 

continua a representar, não só modernização, democratização e descentralização, mas 

também a integração independente no espaço administrativo Europeu, o que transforma 

as lógicas da reforma administrativa, que actualmente se referem à governança de 

multinível e à construção do Mercado Único Europeu. Neste sentido, segundo José 

Magone (1997), Portugal teve muita sorte em poder juntar-se a UE, uma vez que esta 

própria, na altura na sua adesão, estava a percorrer um caminho de legitimação 

democrática, o que obrigou os seus Estados Membros a adaptarem-se de acordo com 

esse caminho.  
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Para os países da Europa do Sul recentemente democráticos, onde se inclui Portugal, a 

tecnocracia que caracterizava a CEE na altura da adesão serviu como um meio para 

melhorar a qualidade, a eficiência e a transparência das suas administrações nacionais, 

sendo que a adaptação das estruturas administrativas, legais e políticas à CEE foram 

vistas como a única forma de reforçar as estruturas democráticas nesses países. 

Neste processo de adaptação da Administração Pública portuguesa à integração 

europeia e no que diz respeito à Avaliação de Políticas Públicas, “(…) nós não 

tínhamos, e em certa medida ainda não temos, uma prática instituída de avaliação de 

políticas públicas e portanto, neste processo de integração Europeia, de adopção de 

normas na óptica regulamentar e de disseminação de práticas de administração que 

incluam uma componente de avaliação de políticas é um processo que, sendo gradual, 

numa perspectiva qualitativa é muito importante e que de alguma forma permitiu, a meu 

entender, disseminar esta prática para outros domínios das políticas públicas, mesmo 

não sendo co-financiado.”36. De facto, Portugal não tem uma cultura de 

responsabilização, que, como já se disse, não só é uma componente dos novos modelos 

de gestão pública como é um instrumento fundamental na consolidação democrática., o 

que resulta no facto dos diversos serviços e departamentos não terem qualquer 

preocupação com a autoavaliação do seu desempenho (Torres, 2000).  

Assim, a integração europeia deverá ter funcionado como um motor de 

desenvolvimento no que diz respeito às políticas de Reforma e Modernização da 

Administração Pública e nomeadamente da Avaliação de Políticas Públicas, ao obrigar 

os Estados Membros, nomeadamente Portugal, a modificar as suas estruturas e 

procedimentos administrativos. Interessa, então, saber em que extensão tal se terá 

verificado, nomeadamente no contexto português, na medida em que, para alguns 

autores, como A.C. Campos (1997), a integração europeia foi uma grande ocasião 

perdida de modernização da Administração Pública no nosso país, na medida em que a 

transposição das directivas foi realizada de forma mecanicista e formal. Este autor 

considera que “As políticas públicas só muito excepcionalmente têm sido avaliadas e as 

maior parte das vezes por pressão da União Europeia para avaliação do uso dos fundos 

estruturais.” (Campos, 1997: 6). E Continua: “Somos, de facto, uma Administração com 

enormes défices de avaliação, de responsabilização, de accountability e de remuneração 

pelo desempenho e, em geral, não temos avaliação preventiva. Fazem-se leis e fazem-se 

                                                
36 Dr. Paulo Areosa Feio, avaliador do Observatório do QCA III (em entrevista exploratória realizada no dia 10 de Março de 2005) 
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reformas sem avaliações de impacto regulatório (…) Depois, não há avaliação a 

posteriori, isto é, no caminho. (…) E quem diz avaliação diz responsabilização, não há 

prestação de contas e não há prestação de contas da Administração perante o 

Parlamento; a nossa accountability é imprópria duma democracia parlamentar que nos 

orgulhamos de ser e não há accountability em termos de obrigação de relatório anuais, 

nem em termos de publicidade desses relatórios, nem em termos de avaliação da 

performance do desempenho de cada um dos serviços públicos.” (Moreira, 2001: 149-

150). 

Por último, importa reflectir que importância teve o desenvolvimento da economia 

portuguesa na evolução que a política da Reforma da Administração Pública viu ao 

longo do período 1926-2005, na medida em que se trata de um forte condicionante à 

acção do Estado. 

Segundo José da Silva Lopes (2002), após o arranque da revolução industrial e até 

meados do século XX, a economia nacional tinha-se desenvolvido muito mais devagar 

do que as dos países do Norte e do Centro da Europa, sendo que entre 1900 e 1950 a 

taxa média de aumento do produto interno per capita não terá subido além de 0,8% ao 

ano. Por outro lado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Portugal em 1929 era 

menos de metade do de Espanha (Lains, 1994). 

Durante a década de 50 a expansão tornou-se mais rápida (chegando aos 4,1%), ficando, 

de qualquer das formas, aquém das verificadas no resto da Europa. Tal não é de 

estranhar tendo em conta que esses países ainda estavam na fase de recuperação da II 

Guerra Mundial e Portugal não esteve submetido a esses danos (Lopes, 2002).  

Já no período de 1960 a 1973, o ritmo de crescimento médio do PIB da economia 

portuguesa chegou aos 6,9%, demonstrando um desempenho mais satisfatório, o que se 

deveu, essencialmente, a uma melhoria da produtividade global. Ao mesmo tempo, as 

taxas de crescimento do PIB tenderam a aumentar, embora irregularmente (Lopes, 

2002). De facto, a média do período de 1960 a 1964 foi de 6,2% e do período de 1969 a 

1973 foi de 8,6%. Desta forma atingiu-se um ritmo de desenvolvimento económico 

único em Portugal, quer em relação aos períodos anteriores como posteriores. No 

entanto, se entre 1950 e 1973, Portugal apresentou das taxas de crescimento do PIB 

mais elevadas do conjunto de países como Itália, França, Dinamarca, Suécia e Reino 

Unido (5,7% ao ano), este crescimento foi, no entanto, mais lento que outros países 
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pobres da periferia europeia, como a Jugoslávia, a Grécia e a parte meridional da Itália 

(Lains, 1994). 

A partir de 1974, após a democratização do país, a expansão da economia portuguesa 

passou a ser mais lenta e instável. Na verdade, apesar dos portugueses terem conhecido 

um constante aumento de produto e de rendimento nacional por habitante desde a 

democratização, excepto em três anos – 1975, 1984 e 1993 (Barreto, 2000), o nível de 

desenvolvimento económico de Portugal no período de democratização era muito 

inferior ao limiar do resto da Europa. Em 1986 o PIB de Portugal era igual ao de 

Espanha nos anos 60, o que não ajudava à implementação de um Estado-Providência e 

aos gastos sociais em grande escala. Aliás, a percentagem dos gastos sociais era 

semelhante nesta altura aos de Espanha no início nos anos 60 (Espigen-Andersen, 

1993). 

Todavia, a verdade é que, a expansão da generalidade dos países europeus não foi muito 

significativa. Apesar de a taxa média de aumento do PIB entre 1973 e 1994 não ter 

chegado a metade do nível atingido no período de 1960 a 1973, tendo-se ficado pelos 

2,5%, ainda assim foi um pouco mais rápida do que a média do conjunto dos doze 

países que em 1973 compunham a Comunidade Económica Europeia (CEE) (Lopes, 

2002). 

No que diz respeito à instabilidade das taxas de variação do PIB na economia 

portuguesa, esta esteve associada a movimentos cíclicos, que ocasionaram situações de 

depressão nos períodos de 1974-1975, 1981-1984, 1991-1994 e situações de expansão 

nos períodos de 1976-1980, 1985-1990. Estas variações podem ser explicadas 

essencialmente por factores externos, como as deteriorações dos termos de troca 

provocadas pelos choques petrolíferos de 1973-74 e 1979 e pelas depressões nas 

economias da Europa Ocidental em 1975, 1981-1982 e 1993. No entanto, devem 

também ser apontados factores internos como as perturbações revolucionárias, a 

inadequação das políticas conjunturais em 1980-1982 e a prioridade ao combate à 

inflação a partir de 1990. 

Assim, após dois anos de perturbações iniciais após o 25 de Abril de 1974, podem 

observar-se dois períodos completos: o de 1976 a 1984, caracterizado por graves 

dificuldades na balança de pagamentos e pela forte instabilidade política; e o de 1985-

1994, caracterizado pelos benefícios da entrada na CEE e pela estabilidade governativa. 
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A partir de 1994, depois de um período de depressão económica entre 1991 e 1994, 

assistiu-se a um crescimento gradual da taxa de crescimento da economia portuguesa, 

ao mesmo tempo que a percentagem do PIB da dívida pública foi descendo, como pode 

ser verificado pela análise da Tabela abaixo. Contrariamente, após o ano 2000, o 

crescimento económico foi sendo cada vez menor, chegando mesmo a valor negativos e 

2003, ao mesmo tempo que a dívida pública voltava a aumentar. 

 

Tabela 3 - Taxa de crescimento económico 1991-2004 
 

Anos Taxa de crescimento real da 

Economia 

Dívida Pública (% do PIB) 

1991 4,0% 68,1% 

1994 0,7% 66,6% 

1995 2,3% 65,9% 

1999 3,8% 54,3% 

2000 3,7% 53,3% 

2002 0,5% 58,1% 

2003 -1,2% 59,5% 

2004 1,0% 62,0% 

Fonte: Rosa (2005). Os dados de 2002 e 2003 são estimados e os de 2004 são previstos. 

 

Deste modo, sendo a Reforma da Administração Pública um processo longo e complexo 

e o instrumento da Avaliação de Políticas Públicas de difícil concretização, na medida 

em que exige recursos humanos e económicos elevados, poder-se-ia considerar a 

hipótese de que as fases de expansão económica terão favorecido a elaboração de 

Reformas da Administração Pública, tornando as medidas delineadas mais profundas e 

sem visarem apenas a contenção de custos. Por outro lado, as alturas de depressão 

económica terão sido aquelas onde terá sido necessário fazer maiores contenções nos 

gastos públicos pelo que terá sido mais premente a necessidade de saber onde para onde 

é canalizado o dinheiro e quais os resultados dos programas e políticas implementados. 

Neste sentido é possível colocar a hipótese segundo a qual a Avaliação de Políticas 

Públicas teria entrado mais facilmente no discurso político dos governos em períodos de 

recessão económica.  
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No sentido de comprovar ou não as hipóteses avançadas neste capítulo, o Capítulo IV 

pretende fazer uma análise do discurso político ligado à Reforma da Administração 

Pública, especificamente no que diz respeito à Avaliação de Políticas Públicas, no 

período que decorreu entre 1926 e 2005. 
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Parte II 

Evolução e factores de incorporação da Avaliação de Políticas 

Públicas no discurso político português 
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Capítulo IV 

A Avaliação de Políticas Públicas nas reformas administrativas 

portuguesas 

 

Tendo em conta que nenhum sistema administrativo é totalmente estanque ao contexto 

em que se insere ou totalmente o produto de escolhas do governo em exercício, torna-se 

essencial perceber os legados do passado de cada sistema administrativo e de que forma 

é que eles moldaram as organizações públicas actuais (Graham, 1983). 

A necessidade de percorrer a história administrativa portuguesa, a fim de ser possível 

analisar a forma como a Avaliação de Políticas Públicas foi sendo incorporada nas 

estruturas e procedimentos da Administração Pública, resulta de uma carência de 

estudos sistemáticos não oficiais sobre a Administração Pública portuguesa. 

Na verdade, o estudo do sistema administrativo foi bastante restrito durante a ditadura, 

sendo que os estudos realizados foram essencialmente elaborados por funcionários ou 

órgãos do Estado, com claras pretensões de legitimação das medidas tomadas pelo 

Governo37 ou com o objectivo de fazer um levantamento da organização administrativa 

pública38. Desde 1935, altura da oficialização da reforma por decreto-lei, até 1969, pela 

qual foram introduzidas algumas modificações na carreira da função pública, não houve 

estudos relevantes sobre o sistema administrativo.  

Entretanto, foram realizados alguns estudos mais sistemáticos a partir da década de 70, 

essencialmente por académicos estrangeiros, principalmente depois da transição 

democrática, fruto da crescente curiosidade que o nosso país despertava enquanto 

primeiro caso da terceira vaga democrática39.  

                                                
37 Felismino, Aureliano (1954), “Les Instruments de la Réforme Administrative au Portugal”, in Revue Internationale des Sciences 

Administratives, Vol. 40, nº 4, pp. 853-867; Lima, António Pedrosa Pires de (1954), “Les fonctions du Secrétaire Général de 

Ministère au Portugal” , in Revue Internationale des Sciences Administratives, Vol. 19, nº 4, pp. 902-912; Lima, António Pedrosa 

Pires de (1955), “Enquête et étude sur l’efficacité des services publiques au Portugal”, in Revue Internationale des Sciences 

Administratives, Vol. 1, pp. 97-101; Ministério das Finanças (1962), A Reforma Administrativa. Contribuição para os trabalhos 

preliminares, Lisboa: Ministério das Finanças, entre outros. 

38 Presidência do Conselho de Ministros (1953), 25 anos de administração pública; Ferrão, Almeida (1963), Os serviços públicos 

no direito português, Coimbra. 

39 Graham, Lawrence S (1975), Portugal: The Decline and the Collapse of an Authoritarian Order, London: Sage Publications; 

Graham, Lawrence S. (1983), “Bureaucratic Politics and the Problem of reform in the State Apparatus”, in In Search of Modern 

Portugal: The Revolution and its Consequences, Lawrence S. Graham e Douglas L. Wheeler (eds.), Madison: The University of 
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Nos anos 80 e 90 o crescente interesse por esta questão resultou na publicação de 

estudos sobre temas mais concretos da Administração Pública40 ou que pretendiam fazer 

um levantamento organizativo da mesma41, quer de natureza oficial como académica. 

No entanto, havia quem achasse que ainda não era suficiente: “A relativa escassez de 

estudos sobre a administração pública ou o seu pendor jurídico dominante demonstram 

que o meio académico se sente pouco associado à administração, com excepção talvez 

das Faculdades de Direito. A investigação sobre Administração Pública está 

embrionária, embora tenha dado alguns passos com a criação de cursos de licenciatura e 

mestrado em algumas universidades. Seria da maior importância que tal como já 

acontece na Segurança Social, a Administração Pública possa ser beneficiária de uma 

linha de investigação científica por encomenda pública.” (Campo, 1997: 6-7). 

Actualmente consideram-se as questões relacionadas com a Administração Pública de 

grande importância para a melhoria do serviço público e aproximação com os cidadãos, 

factores essenciais de uma democracia consolidada42. 

Assim, para traçar um retrato da Avaliação de Políticas Públicas em Portugal 

considerou-se necessário recuar até à a primeira codificação para a Administração 

Central, em 1935, até aos dias de hoje. Pretende-se perceber, com esta análise, de que 

forma têm sido as reformas administrativas incorporadas no discurso político dos 

                                                                                                                                          
Winsconsin Press, pp. 223-249; Kay, Hugh (1970), Salazar and Modern Portugal, London: Eyre & Spottiswoode; Opello, Walter 

C. (1985), Portugal’s Political Development: A Comparative Approach, Boulder: Westviem Press; Shmitter, Philippe C. (1975), 

Corporatism and Public Policy in Authoritarian Portugal, London: Sage Publications, entre outros. 

40 Caetano, Marcello (1994), Estudos de História da Administração Pública Portuguesa, organização e prefácio de Diogo Freitas 

do Amaral, Coimbra: Coimbra Editora; Corte-Real, Isabel (1991), Cidadão, Administração e Poder, Lisboa: Editorial do Ministério 

da Educação; Gameiro, Manuel (1993), Evolução estrutural da Administração Pública Portuguesa, Lisboa: s. ed.; Pinto, Ricardo 

Leite; Almeida, José Mário Ferreira (2001), O Sistema Político-Administrativo Português, Oeiras: Instituto Nacional de 

Administração, entre outros 

41 Rodrigues, Luís (coord.) (1992), O cidadão e a sua administração – Estudo sobre a administração regional e local dos Açores, 

sl: s. ed. (Caupers, 2002) 

42 MREAP (2001), Relatório e proposta de lei-quadro sobre os institutos públicos, Lisboa: MREAP¸ Pedroso, João; Trincão, 

Catarina; Dias, João Paulo (2001), Percursos da Informalização e da desjudicialização – por caminhos da reforma da 

administração da justiça (análise comparada), Coimbra: Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, Centro de Estudos 

Sociais, Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra; Miranda, Jorge (2002), “A Administração Pública na Constituição 

Portuguesa”, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. 83, n.º 2, Lisboa: FDUL; Morais, Carlos da Costa 

(2002), “Sistema de avaliação de impacto das normas jurídicas”, in Legislação, Cadernos de Ciências de Legislação, 32, Out-Nov, 

Oeiras: INA pp. 39-55; Corte-Real, Isabel (2003), Descentralização e reforma administrativa, Oeiras: Celta Editora; Corte-Real, 

Isabel, Maria Teresa Salis Gomes (coord.) (2003), A face oculta da governação : cidadania, administração pública e sociedade, 

Oeiras: INA 
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sucessivos governos no poder e, especificamente, o instrumento Avaliação de Políticas 

Públicas. 

Tendo em conta que as políticas públicas são o resultado da acção do Estado, que por 

sua vez se baseia em Programas e tem uma orientação normativa (v. Capítulo I), e que 

os discursos reformistas relativamente à Administração Pública constituem, eles 

próprios, uma política pública, este estudo pretende analisar o discurso político sobre a 

Reforma da Administração Pública e mais especificamente sobre a Avaliação de 

Políticas Públicas, ou seja, a declaração de intenções e de acções a serem levadas a cabo 

pelos sucessivos governos neste âmbito. De facto, a análise do conjunto de ideias ou 

linhas de acção e das medidas ou instrumentos específicos que têm por objectivo 

efectivar essas linhas de acção, cruzada com o contexto em que foram delineados, 

permite-nos perceber quais os factores que contribuíram para a sua elaboração. Isto 

porque, na medida em que a distância entre as decisões e a acção propriamente dita 

pode ser muito grande43, ou seja, existem muitas decisões que não são levadas, total ou 

parcialmente, à prática, a análise das decisões pode ser muito útil na medida em que 

declaram as intenções governativas e, directa ou indirectamente, alocam 

responsabilidades (Pollitt, 2001).  

Tendo em conta o cariz ditatorial do regime vigente em Portugal de 1926 a 1974, não 

seria possível analisar o discurso político se não se recorresse quer aos discursos 

proferidos por António de Oliveira Salazar, como a diplomas legislativos que incluíram 

disposições sobre medidas de reforma introduzidas na Administração Pública 

portuguesa. 

Já no que diz respeito ao regime democrático implementado a partir da Revolução de 25 

de Abril de 1974, é possível proceder a uma análise do discurso político dos sucessivos 

governos através dos seus Programas de Governo, pelo que não se considerou 

necessário recorrer a outros diplomas legislativos ou documentos oficiais. 

Devido ao carácter histórico desta análise e de acordo com o exposto no Capítulo III, o 

presente capítulo encontra-se dividido em secções correspondentes a períodos políticos 

demarcados: a Ditadura Militar (1926-1974); a transição à Democracia e a sua 

                                                
43 Este facto é particularmente relevante em Portugal, onde é possível encontrar inúmeros exemplos de diplomas legislativos que 

não são postos em prática na sua totalidade. No entanto, esta realidade está longe de ser unicamente portuguesa, tal como 

Christopher Pollitt assinala, dando exemplos de decisões que “ficaram no papel” na União Europeia, na Noruega ou mesmo no 

Reino Unido (Pollitt, 2001). 
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consolidação (1974-1982); a Democracia consolidada e a Integração Europeia (1982-

2005). 

Por outro lado e considerando que as políticas públicas determinam as estruturas 

politicas, para além de serem um produto das estruturas organizacionais que as 

elaboram, pretende-se perceber que órgãos foram sendo responsáveis pela 

Administração Pública e pela sua reforma ao longo do tempo no seio dos sucessivos 

governos. 

No entanto, antes de se iniciar esta análise, considerou-se pertinente fazer uma pequena 

introdução sobre as reformas administrativas em Portugal desde a primeira codificação 

administrativa, em 1832, que versaram, sobretudo, sobre a Administração Local. 

 

 

Antes de 1935: as Reformas Administrativas enquanto modificações na gestão e 

divisão do território44 

 

A codificação administrativa em Portugal tem origem no Decreto n.º 23 de 16 de Maio 

de 1832, elaborado por Mouzinho da Silveira no contexto da guerra civil que opôs 

liberais e miguelistas (Caetano, 1994). Este decreto baseava-se na introdução do sistema 

administrativo francês no nosso país mas também no aproveitamento de diversos 

“trabalhos preparatórios” do partido liberal, elaborados desde a revolução de 1820 até 

ao início do reinado de D. Miguel em 1828, que resultaram, então, no essencial das suas 

disposições45. De facto aquele Decreto não se tratava apenas de uma simples cópia da 

organização administrativa napoleónica, como alguns autores afirmam, na medida em 

                                                
44 Para uma descrição mais detalhada sobre a Codificação Administrativa em Portugal de 1836 a 1935 v. Caetano, Marcello 

(1994),, pp. 371-448. 
45 De facto, a Constituição de 1822 previa a reforma administrativa e a independência da função judicial e, no que diz respeito à 

administração local, estabelecia a divisão do País em distritos e concelhos. No entanto, a Contra-Revolução de 1823 não permitiu 

que estas ideias de reforma avançassem e só em 1926 a Carta Constitucional retomou o processo que se iniciara com a revolução de 

1820, ao consagrar um título dedicado à administração e economia das províncias. No sentido de se proceder à execução do que 

estava previsto na Carta Constitucional relativamente às reformas administrativas e judicial, a Câmara dos Deputados constituiu 

duas comissões, uma encarregada de estudar a divisão do território, a outra com o objectivo de fazer um projecto de Código 

Administrativo. No entanto, o projecto da “lei orgânica da administração geral das províncias do reino”, elaborado por esta segunda 

comissão e apresentado a 20 de Março de 1827, não chegou a ser discutido e a 13 de Março de 1828 a Câmara dos Deputados era 

dissolvida devido ao início do reinado de D. Miguel. 
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que Mouzinho da Silveira não se limitou a transpor os decretos e conceitos da legislação 

francesa, mas veio dar forma aos trabalhos de dez anos levados a cabo pelos liberais46 

(Caetano, 1994).  

Segundo este decreto, o Reino dividia-se em províncias, comarcas e concelhos cujos 

administradores era todos nomeados pelo Rei. As províncias eram administradas por um 

Prefeito, nas comarcas onde não residisse o prefeito existia um delegado dele com o 

nome de Sub-Prefeito e os concelhos eram administrados por um Provedor. Decretava-

se também a criação da Junta Geral de Província, da Junta de Comarca e da Câmara 

Municipal do Concelho, eleitas pelo povo para promoverem os seus interesses e 

fiscalizarem a utilização dos dinheiros públicos confiados àqueles magistrados. Deste 

modo, os magistrados de nomeação régia estavam encarregues de administrar e as 

Juntas de fiscalizar a administração. Criavam-se também os Conselhos de Prefeitura 

para decidir sobre o contencioso de administração e o Conselho de Estado surgia como 

o órgão mais elevado da hierarquia47. 

A semelhança com a organização administrativa napoleónica valeu a este decreto fortes 

críticas, por ser considerado uma tentativa de imposição de um sistema administrativo 

de outro país a Portugal o que, segundo os críticos, não respeitava os necessidades e os 

interesses do nosso País, resultando em dificuldades quase insuperáveis. 

Esta onda de descontentamento e protestos resultou em diversas iniciativas por parte das 

Cortes para a sua alteração ou revogação parcial48, até se chegar à publicação de um 

novo Código Administrativo, aprovado pelo Decreto de 31 de Dezembro de 1836, que 

pretendia ser uma simplificação das leis administrativas existentes, corrigindo-as e 

dando-lhes unidade. Este Código introduziu uma divisão do território em distritos, 

concelhos e freguesias, que tinham por magistrados administrativos o Administrador 

Geral do Distrito, o Administrador do Concelho e o Regedor da Paróquia, e como 

corpos de cidadãos eleitos pelo povo, o Distrito, a Câmara Municipal e a Junta de 

Paróquia.  
                                                
46 Para mais sobre as reformas administrativas liberais antes de Mouzinho da Silveira v. Sá, Vítor (1985), A Reforma administrativa 

liberal que precedeu a de Mousinho da Silveira, Braga: Gráfica Cruz; Caetano, Marcello (1967), Os antecedentes da reforma 

administrativa de 1832: Mouzinho da Silveira, Lisboa: Tip. E.N.P.. 

47 Para mais informações sobre a reforma de administrativa de 1832 v. Caetano, Marcello (1994); Manique, António Pedro (1989), 

Mouzinho da Silveira: liberalismo e administração pública, Lisboa: Livraria Horizonte. 

48 Projecto de lei de 6 de Outubro de 1834; Projecto de lei de 30 de Outubro de 1834; Proposta de lei de 20 de Janeiro de 1835; 

Projecto de lei de 21 Janeiro de 1835; Projecto de lei de 8 de Abril de 1835 (Caetano, 1994). 
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A grande diferença em relação ao Código de Mouzinho da Silveira é o facto de ter sido 

dado um grande número de atribuições às Câmaras Municipais, na medida em que as 

decisões que tomassem eram executadas pelos próprios Presidentes, o que aumentava 

grandemente a sua autonomia face ao poder central. Este cariz altamente descentralista 

deste Código não deixou também de provocar polémica pelos mesmos motivos que 

havia sido considerado um modelo de legislação liberal e democrática, ou seja, a 

excessiva democratização das instituições, para a qual o País não tinha preparação nem 

vocação (Caetano, 1994). 

Mais uma vez, as críticas elaboradas contra o Código de 1836 levaram a diversas 

tentativas de alteração ou revogação da legislação existente49, que deram origem ao 

Código de 1842, promulgado a 18 de Março. Contrariamente ao anterior, o seu espírito 

era centralizador, uma vez que dava a possibilidade aos agentes do Poder Central de 

interferirem grandemente na vida local, o que resultava numa forte sujeição dos corpos 

administrativos à tutela.  

Talvez pelo facto do país não estar preparado para a democratização do poder local 

como era pretensão do Código de 1836, o Código de 1842 esteve vigente por mais de 

trinta seis anos, tendo sido apenas revogado a 1 de Janeiro de 1879. Segundo Marcello 

Caetano este Código permitiu que fosse restabelecida a ordem pública no país, quer 

pelo cariz de algumas das suas disposições quer pelo facto de, da sua longa “vida”, ter 

resultado uma sedimentação dos procedimentos a ele inerentes (Caetano, 1994). 

Embora tenham existido várias tentativas de reforma do Código de 1842 nos anos 

seguintes, nenhuma foi bem sucedida e, sendo cada vez mais premente a necessidade da 

sua substituição foi criada, por portaria de 11 de Setembro de 1869, uma Comissão para 

elaborar um projecto de reforma administrativa segundo os princípios descentralistas 

sem, no entanto, deixar cair as circunscrições já existentes. Os trabalhos desta Comissão 

foram aproveitados pela ditadura, entretanto implantada pelo pronunciamento militar na 

noite de 18 para 19 de Maio sob o comando do Marechal Saldanha, que fez publicar o 

Decreto de 21 de Julho de 1870 que aprovou o novo Código Administrativo. 

No entanto, o Marechal Saldanha viria a demitir-se logo em Agosto de 1870, o que 

resultou na suspensão deste Código devida essencialmente ao facto de ser um produto 
                                                
49 Trabalhos da Comissão nomeada a 3 de Agosto de 1838; Proposta de lei de 16 de Março de 1839; Proposta de lei de 17 de 

Janeiro de 1840; Projecto de lei de 24 de Agosto de 1840; Lei de 29 de Outubro de 1840; Lei de 27 de Outubro de 1841; duas Leis 

de 16 de Novembro de 1841 (Caetano, 1994). 
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da ditadura e não às suas disposições. Tal veio a ser comprovado aquando da elaboração 

do Código de 1878, que surgiu de uma proposta que recuperava grande parte das 

disposições do Código de 1870. 

Tendo sido o Código de 1878 elaborado pelo partido regenerador, então no governo, o 

partido progressista, que subira ao poder em 1879, quis elaborar um novo código que 

estivesse mais de acordo com os seus princípios de administração. Sucederam-se 

diversas leis e despiques entre o partido progressista e o partido regenerador até que em 

1886, subido novamente ao poder, o partido progressista retomou os trabalhos que havia 

iniciado em 1879 e publicou, ditatorialmente, o Decreto de 17 de Julho de 1886 que 

aprovava o novo Código Administrativo. Foram, então, introduzidas inovações como a 

representação das minorias nos corpos administrativos, a modificação do modo de 

exercício da tutela administrativa, a criação de um regime especial para os concelhos de 

Lisboa e Porto e para os concelhos com mais de 40.000 habitantes quando estes o 

requeressem e a organização dos tribunais administrativos distritais. 

Desta vez, foi a situação de crise económica que veio a ditar o fim de mais um código. 

Após a crise financeira de 1891 tornou-se imperativo equilibrar a Fazenda Pública e, 

tendo em conta que o responsável pelo governo da altura, Dias Ferreira, considerava a 

reforma administrativa condição indispensável para a reforma financeira, a estratégia 

passou, naturalmente, por poupar na administração do território. Desta forma, fizeram-

se publicar dois decretos que pretendiam modificar ou anular algumas das disposições 

do Código de 1886, alterando-o profundamente, o que resultou na necessidade de uma 

nova coordenação sistemática da legislação administrativa50. 

Foi neste contexto que o governo regenerador decretou, ditatorialmente, um novo 

Código Administrativo a 2 de Março de 1895. A grande inovação deste código residia 

na classificação que fazia dos concelhos em três ordens, que atendiam quer à população 

como às necessidades e possibilidades financeiras: 1ª ordem – concelhos urbanos; 2ª 

ordem – concelhos rurais perfeitos; 3ª ordem – concelhos rurais imperfeitos. A 

organização municipal destes últimos era simples e económica e os seus presidentes da 

câmara, nomeados pelos Governo, exerciam também as funções de administradores dos 

concelhos. Tendo estas câmaras um número limitado de atribuições, constituíam com 

outros concelhos de 1ª ou 2ª ordem comarcas administrativas, sendo da 

                                                
50 Decreto de 21 de Abril de 1892; Decreto de 6 de Agosto de 1892 
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responsabilidade destas câmaras zelar pelos interesses e praticar os actos que as câmaras 

dos concelhos de 3ª ordem não estavam autorizadas a levar a cabo. 

Voltadas a reunir as Cortes depois da ditadura, quis-se rever o Código de 1895, fruto 

daquela, tendo-se ocupado desta tarefa as Comissões de Administração Pública e de 

Fazenda da Câmara dos Deputados. Após a apresentação das propostas destas 

comissões, o novo código foi discutido rapidamente e aprovado a 4 de Maio de 1896. 

As alterações ao código anterior não foram muitas, destacando-se a supressão dos 

concelhos de 3ª ordem e a abolição da graduação de competências segundo a 

classificação dos concelhos. 

Mais uma vez, a subida ao poder do partido progressista em 1897 resultou na 

publicação de um novo código que pretendia substituir o Código de 1896 que havia sido 

aprovado pelo partido regenerador. Apresentada uma proposta de lei na sessão da 

Câmara dos Deputados a 14 de Abril de 1898 por José Luciano de Castro, Presidente do 

Conselho de Ministros que queria marcar a sua orientação através de uma reforma 

administrativa e após discussão e passagem desta proposta pela Comissão de 

Administração Pública, foi aprovada a Lei de 26 de Julho de 1899 que autorizava o 

Governo a reformar o Código Administrativo segundo as 37 bases a ela conexas. Tal 

veio a acontecer por meio do Decreto de 23 de Junho de 1900. O Código de 1900, que 

mantinha muitas das disposições do Código de 1896 não passou, no entanto, à prática, 

uma vez que um novo ministério regenerador sucedeu-se ao progressista a 26 de Junho 

do mesmo ano e a 5 de Julho vinha a suspender ditatorialmente aquele código. 

Logo após a implantação da República foi adoptado o Código Administrativo de 1878, 

pelo Decreto com força de lei de 13 de Outubro de 1910, por ser considerado o código 

que mais se aproximava dos ideais republicanos. Pretendia-se que esta medida tivesse 

um carácter transitório enquanto não fosse aprovado um novo código, mas, não sendo 

possível adoptá-lo na íntegra, foi necessário recorrer por vezes ao Código de 1896. 

Alguns dias depois era criada uma comissão para elaborar um projecto de Código 

Administrativo, projecto esse que veio a basear-se no projecto do Presidente da 

Comissão, José Jacinto Nunes, elaborado a pedido do partido republicano em 1891. A 

proposta de lei que continha o projecto de código elaborado por esta comissão foi, 

então, apresentada à sessão da Assembleia Nacional Constituinte a 15 de Agosto de 

1911 pelo Ministro do Interior, António José de Almeida. 
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No entanto, apesar de esta proposta pretender ir de encontro ao art. 66.º da Constituição 

de 1911, que declarava princípios que concediam uma grande autonomia aos 

municípios51, a lei que resultou após uma longa discussão - Lei n.º 88 de 7 de Agosto de 

1913 - não podia, na realidade, ser considerada um Código Administrativo. Tratava-se, 

de uma adaptação da legislação já existente ao novo regime, por ter sido apenas 

promulgada uma parte da proposta inicial. Este facto obrigou à continuação da vigência 

dos Códigos de 1878 (para os magistrados e funcionários administrativos) e de 1896 

(para as corporações e instituições de beneficência), bem como de outros diplomas 

reguladores de serviços essencialmente administrativos, o que originou, naturalmente, 

grande confusão no exercício das atribuições oficiais (Baiôa, 2000). 

Assim, a nova lei regulava a organização, o funcionamento, as atribuições e 

competências dos corpos administrativos; criava três órgãos deliberativos, a Junta Geral 

do Distrito, a Câmara Municipal e Junta de Freguesia para cada uma das divisões 

administrativas - distrito, o concelho e a freguesia -, e criava a instituição do referendo 

para algumas decisões do município. Apesar de ser uma lei de cariz descentralizador, a 

verdade é que os municípios continuavam a deparar-se com grandes carências ao nível 

financeiro estando muito dependentes do Orçamento de Estado, o que lhes retirava 

autonomia de actuação. Para além disso, os municípios continuavam a estar sob a alçada 

dos governadores, isto é, magistrados políticos da confiança do governo, não tendo sido 

integrados em regiões com capacidade de autogoverno. 

Mas não só a autonomia e a descentralização dos municípios ficou aquém do esperado 

com a implantação da República. Também o sufrágio universal e a transparência dos 

processos caíram no esquecimento e o caciquismo e o centralismo do sistema político 

continuaram a sobreviver, fazendo com que a modernização do aparelho de Estado e a 

democratização do País, divulgadas pelos republicanos durante a Monarquia, não 

tivessem tido o eco que se esperava durante a I República. Assim, apesar de todo o 

ideário republicado formado durante a Monarquia Constitucional assentar na autonomia 

                                                
51 Art.º 66 da Constituição de 1911: 

“1.º O Poder Executivo não terá ingerência na vida dos corpos administrativos; 

  2.º As deliberações dos corpos administrativos poderão ser modificadas ou anuladas pelos tribunais do contencioso quando forem 

ofensivas das leis e regulamentos de ordem geral; 

  3.º os poderes distritais e municipais serão divididos em deliberativo e executivo, nos termos que a lei prescrever; 

  4.º Exercício de referedum nos termos que a lei determinar; 

  5.º Representação das minorias nos corpos administrativos; 

  6.º Autonomia financeira dos corpos administrativos na forma que a lei determinar.”  (Baiôa, 2000) 
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dos municípios e na sua descentralização, a República não trouxe uma verdadeira 

descentralização administrativa para os órgãos do Poder Local (Baiôa, 2000). 

Apesar de algumas tentativas posteriores à promulgação da Lei n.º 88 de 7 de Agosto de 

1913 para a elaboração de um Código Administrativo, chegou-se à Ditadura Militar de 

28 de Maio de 1926 sem Código Administrativo e, embora fosse de esperar que quem 

estava à frente da Revolução Nacional quisesse resolver o problema antigo da 

administração local portuguesa, a verdade é que no seu início, a Ditadura Militar 

caracterizava-se por uma forte carência de princípios doutrinários (Caetano, 1994: 440).  

A primeira preocupação foi, então, a de reunir num só diploma todas as disposições 

legais em vigor, incumbência dada ao secretário geral do Governo Civil de Coimbra, o 

Sr. António Luiz da Costa Rodrigues, pela portaria de 16 de Junho de 1926 (Diário do 

Governo, 2ª série, de 18 de Junho de 1926). Apesar de parte desse trabalho ter sido 

apresentado em Março de 1927 e de ter sido publicado nos jornais diários, não teve 

continuação uma vez que a Ditadura Militar iniciou um novo rumo político a partir de 

1930. 

Mais tarde, a 29 de Outubro de 1930, os jornais noticiaram que o Conselho de Ministros 

tinha resolvido tornar públicas, através da Imprensa, umas bases de reforma 

administrativa que, mais uma vez, não passaram dos jornais. Em Abril de 1931, os 

jornais noticiaram novamente um projecto completo de Código Administrativo que 

tinha como base as bases publicadas em 1930, e o Governo declarava querer tornar 

público o projecto ao País antes de se pronunciar definitivamente sobre ele. As reacções 

não foram favoráveis e o código não foi para a frente. 

Após a conversão da ditadura em regime constitucional, com a publicação da 

Constituição de 1933, que marcava directrizes doutrinais em todos os domínios da vida 

espiritual, administrativa e económica do Estado, era absolutamente necessário 

complementar a Constituição com uma codificação administrativa. É neste contexto que 

o Dr. António de Oliveira Salazar, Presidente do Conselho de Ministros, encarregava os 

dois professores de direito administrativo das Faculdades de Direito de Lisboa e de 

Coimbra a levar a cabo essa codificação, em Maio de 1934. Foi também constituída 

uma comissão para elaborar as bases da reforma da fazenda municipal e paroquial que 
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deveria integrar o Código Administrativo, por uma portaria dos Ministros do Interior e 

das Finanças de 11 de Agosto de 193452. 

Assim, foram levados a cabo vários trabalhos que conduziriam ao projecto do Código, 

enviado à consideração do Presidente do Conselho de Ministros ainda no ano de 1934. 

No entanto, questões de agenda adiaram a consideração do projecto por parte do 

Governo o que adiou o seu envio à Assembleia da República por um ano e, só no mês  

de Dezembro de 1935, é que foi enviada uma proposta de lei de autorização para a 

publicação do Código (Caetano, 1938a). A 3 de Abril de 1936 é finalmente publicada a 

Lei n.º 1:940, onde foram delineadas as bases da nova organização administrativa, 

tendo-se seguido a esta a Lei n.º 1:946, de 21 de Dezembro do mesmo ano, que 

autorizava o Governo a publicar o novo Código Administrativo e dava uma nova 

redacção a algumas das bases da Lei n.º 1:940.  

Um século depois do Código de Passos Manuel é publicado, a 31 de Dezembro de 1936, 

o Decreto-Lei n.º 27:424, de 31 de Agosto, que aprovava o novo Código 

Administrativo, considerado por Marcello Caetano como uma inovação, uma vez que 

estava dotado de um fio condutor, contrariamente aos Códigos anteriores, que se 

constituíam mais como compilações legislativas apenas preocupadas com os órgãos 

(Caetano, 1937b).  

A propósito deste Código, Joaquim Lino Netto afirma que “Com a sua boa, sincera e 

firme vontade, com a honestidade dos seus processos, a casa já em ordem brilhante e as 

almas desejosas de melhor, poude o Gôverno actual – cem anos depois da publicação do 

primeiro Código administrativo português e 26 anos após a proclamação da República – 

cumprir em 1936 a tão almejada promessa da publicação da Reforma administrativa.” 

(Netto, 1940: 5) e Marcello Caetano chamou-lhe “ (…) o Código de SALAZAR .”  

(Caetano, 1937a: 9). Sendo comum designar estes diplomas pelo nome dos estadistas 

que os inspiraram e tendo-se tratado de um código cujas directrizes superiores foram 

delineadas pelo Presidente do Conselho e cuja realização foi sendo seguida por aquele, 

bem justo é, segundo Marcello Caetano, esta designação. 

O Decreto-Lei n.º 27:424 criava, pelo art. 44.º, uma comissão encarregue de reunir 

todas as sugestões e reclamações a este código, e de propor ao Governo, até 31 de 

                                                
52 Comissão presidida pelo Professor Marcello Caetano e constituída por Dr. Mário Cais Esteves, director geral da administração 

política e civil; Dr. Jaime dos Santos Lopes Dias, secretário geral do Governo Civil de Castelo Branco; Manuel Moreira da Cunha, 

primeiro oficial da Direcção Geral da Contabilidade Pública; e José Felipe Rebordão, secretário de Finanças, 
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Agosto de 1938, o que considerasse conveniente integrar na sua redacção definitiva. No 

entanto, este prazo veio posteriormente a ser deferido para o final de 1940. Assim, o 

texto revisto do Código Administrativo de 1936 foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

31:095, de 31 de Dezembro de 1940 que, por manter a mesma lógica normativa é 

geralmente referido como Código Administrativo de 1936-1940. 

Seguiram-se várias alterações ao Código Administrativo e várias foram também as 

vozes que reclamavam pela sua revisão aprofundada, nomeadamente o director da 

Revista da Administração Pública, Dr. Costa Rodrigues (Caetano, 1948). Aliás, no 

Decreto-Lei nº 42:536, de 28 de Setembro de 1959, o qual promulga alterações ao 

Código Administrativo (algumas motivadas pela alteração que restabeleceu na 

Constituição o distrito como tendo autonomia administrativa - Lei n.º 2:100, de 29 de 

Agosto de 1959), reconhece-se, no preâmbulo, que “(…) seria oportuno levar mais 

longe a actualização do Código Administrativo (…)”, principalmente no que dizia 

respeito às finanças locais. No entanto, não tendo sido ainda possível decidir sobre essas 

modificações, adiar-se-ia o estudo de alteração do Código Administrativo.  

Verifica-se, por esta análise histórica que, até ao Estado Novo, a codificação 

administrativa portuguesa debruçara-se apenas sobre uma parte das normas jurídicas da 

administração pública, a referente à administração local acabando por constituir-se, no 

fundo, como leis de administração local. Segundo Marcello Caetano, não existindo 

diferenças de natureza entre as normas da administração central e as da administração 

local, este facto deve-se a ter sido esta a questão que mais interessava aos liberais 

reformar em 1832, com o objectivo de criar no País um vasto aparelho que servisse de 

instrumento à revolução. Posteriormente, as dificuldades que essa codificação 

ocasionou e espírito de rotina fizeram com que não se fizesse mais do que aperfeiçoar as 

leis de administração local codificadas (Caetano, 1994). 

No entanto, o autor aponta ainda outra razão para o enfoque da legislação administrativa 

na administração local, que está relacionada com a relação entre a Administração 

Pública e os cidadãos. Para este autor seria mais essencial codificar o direito 

administrativo local que o direito administrativo central uma vez que, enquanto que a 

administração central é uma administração burocratizada exercida por funcionários e, 

deste modo, os cidadãos não têm grande necessidade de conhecer todas as leis, na 

administração local esses mesmos cidadãos exercem uma grande parte funções e os 

magistrados administrativos não são, na maioria das vezes, funcionários de carreira 
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sendo por isso necessário simplificar e tornar acessíveis as normas do direito 

administrativo local. 

Como iremos ver em seguida, foi só a partir de 1929 que começaram a surgir 

preocupações de codificação da administração central, principalmente motivadas por 

questões financeiras e que foi apenas em 1935 que surgiu a primeira lei de reforma da 

Administração Pública Central, através de uma lógica de racionalização do sistema. 

 

 

As reformas administrativas no período da Ditadura Militar (1926-1974) 

 

Á luz da importância da reforma financeira como “(…) ponto de partida de toda a 

reforma administrativa (…)” (Salazar, 1945: 278-279), modelo político concebido por 

Salazar foi exposto no capítulo III, assiste-se à primeira codificação administrativa 

central, quando, a 23 de Novembro de 1935 é publicado o Decreto-Lei n.º 26:115, que 

pretendia sobretudo racionalizar o sistema através de um rigoroso controlo financeiro 

das despesas departamentais e do financiamento de programas públicos, bem como da 

centralização dos departamentos governamentais. 

Ao considerar-se que a administração pública tinha “defeitos”, ou “vícios”, essenciais - 

as injustificadas composições dos quadros do funcionalismo, as disparidades entre as 

remunerações para as mesmas funções e a baixa remuneração dos funcionários públicos 

- foi então estabelecido um regime jurídico que regulamentava a organização estrutural, 

as remunerações, a gestão dos recursos humanos e as carreiras dos funcionários 

públicos civis. 

Nas directrizes desta reforma está o mesmo princípio que deu origem ao art. 24.º da 

Constituição 1933, segundo o qual “Os funcionários públicos estão ao serviço da 

colectividade e não de qualquer partido ou organização de interesses particulares, 

incubindo-lhes acatar e fazer respeitar a autoridade do Estado.”, isto é, segundo Salazar, 

a reforma da administração pública, mesmo que motivada por questões financeiras, não 

podia deixar de ter em conta os funcionários públicos e a importância de lhes incutir os 

sentidos de utilidade, justiça e responsabilidade, por considerar que o problema do 

funcionalismo público era da maior importância, mesmo para a eficácia de reformas de 
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que dele não dependessem directamente (Salazar, 1945). Nas próprias palavras de 

Salazar, “Quando nos países em desordem os políticos defendem as suas posições com 

a criação e distribuição de lugares às clientelas partidárias, praticam ao mesmo tempo 

acto imoral e ruinoso para a economia da Nação; mas quando, no apêrto das crises, os 

mesmos responsáveis pela delapidação dos dinheiros públicos ou simplesmente pela 

inconsiderada extensão de serviços apregoam, como medida salvadora, o despedimento 

de funcionários em excesso, certo é fazer-se confusão entre problemas de moralidade 

administrativa e a necessidade de reforma do Estado.” (Salazar, 1945: 281). 

No entanto, Salazar revela uma consciência da insuficiência desta reforma, ao afirmar, 

nas considerações finais do Decreto-Lei n.º 26:115: “Esta reforma não é completa nem 

perfeita nem definitiva”. Na verdade, tratou-se de uma reforma com o objectivo de 

resolver problemas mais urgentes, na medida em que “Sôbre a desordem que quási por 

toda a parte se encontrou, o interêsse maior estava em procurar estabelecer o quadro 

geral dos serviços, ordenar por categorias os funcionários, lançar quanto aos 

vencimentos as bases sôbre que mais tarde se pudesse construir melhor”, modelo que 

permaneceu vigente até 196953. 

Na verdade verifica-se uma ausência de diplomas que tenham visado medidas de 

reforma administrativa na década de 40, justificada, oficialmente, pelo contexto de 

guerra, que tinha ocasionado que se tratasse de uma época não própria à reflexão nem a 

iniciativas de reorganização administrativa (in Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 48058, de 

23 de Novembro de 1967). 

É, de facto, a partir dos anos 50 que se denota a necessidade de ir um pouco mais além 

relativamente à reforma administrativa, tendo-se assistido à introdução de medidas 

concretas que visaram aumentar a eficácia dos serviços públicos. 

Como afirma António Pedrosa Pires de Lima (1955) num artigo da Revue 

Internationale des Sciences Administratives, uma vez saneadas as finanças públicas e 

estabelecida uma orientação segura em diferentes sectores da administração, a falta de 

normas de conduta de uniforme, fixadas após um estudo aprofundado de todas as 

circunstâncias que deviam influenciar a sua elaboração tornou-se evidente. Para este 

autor, Director-Geral da Administração Política e Civil na altura da publicação deste 

                                                
53 Não obstante a publicação de diplomas respeitantes a subsídios e suplementos aos vencimentos dos funcionários públicos, que 

tinham como objectivo de igualá-los aos dos particulares.. 



 90 

artigo, foram as novas circunstâncias da vida nacional, as tarefas impostas ao Estado 

depois da II Guerra Mundial e o desejo de se obter o máximo rendimento ao menor 

custo possível que fizeram surgir a necessidade de uma revisão da estrutura e da 

actividade dos serviços públicos e um aperfeiçoamento dos métodos e das práticas, que 

deveriam incorporar as modificações ditadas pela experiência e exigidas pelo progresso 

(Pires de Lima, 1955). 

Também Aureliano Felismino (1954), Director-Geral da Contabilidade Pública em 

1954, noutro artigo da Revue Internationale des Sciences Administratives, afirma que o 

mecanismo do Estado deveria estar receptivo a adaptações ou alterações e a novos 

métodos de trabalho, de forma a ser capaz de fazer frente ao cada vez maior aumento 

das atribuições do Estado, quer na sua variedade, quer na sua complexidade. Neste 

contexto, o autor enfatiza a importância da investigação científica e técnica nesta área 

para a dotação de maior eficácia no mecanismo do Estado e felicita os esforços que têm 

sido feitos nesse âmbito (Felismino, 1954). 

É então neste contexto que, em 1950, é introduzida pela primeira vez numa Lei de 

Meios uma rubrica respeitante à “Eficiência das despesas e custo dos serviços”, onde, 

entre outras medidas que visavam o corte nas despesas do funcionalismo público, se dá 

também orientações no sentido do Governo promover estudos para a adopção de 

métodos que permitissem “(…) obter o melhor rendimento com o menor dispêndio.” 

(art. 12.º da Lei 2:045, de 23 de Dezembro de 1950, Lei de Meios para 1951). 

É no seguimento desta indicação que, a 12 de Novembro de 1951 é publicado o 

Decreto-Lei n.º 38:503 que criava a Comissão Central de Inquérito e Estudo da 

Eficiência dos Serviços Públicos sob a alçada do Ministério das Finanças54, que tinha 

por missão averiguar e estudar os factores de que dependia a produtividade dos serviços 

públicos, bem como propor medidas para incrementá-la. Estes estudos podiam ser 

levados a cabo directamente por esta Comissão, mas também através de trabalhos, 

exames ou inquéritos requisitados ao Tribunal de Contas, à Direcção-Geral da 

Contabilidade Pública, à Inspecção-Geral de Finanças e à Inspecção Administrativa da 

Direcção-Geral de Administração Política e Civil. 

                                                
54 A Comissão Central de Inquérito e Estudo da Eficiência dos Serviços Públicos era constituída por um Juiz do Tribunal de 

Contas, pelo Director Geral da Contabilidade Pública e o seu Adjunto, pelos Directores-Gerais da Administração Política e Civil dos 

Ministérios do Interior e do Ultramar, por um professor de Finanças ou de Contabilidade Pública, por um professor especialista em 

administração de empresas, por um chefe de serviços do Tribunal de Contas, por um Inspector Chefe da Inspecção Geral das 

Finanças, e por um especialista em métodos de administração (Felismino, 1954). 
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Para além da criação desta Comissão, este decreto obrigava os serviços a aplicarem as 

verbas que lhes eram destinadas por forma a proporcionar o máximo rendimento com o 

mínimo dispêndio possível, pois só dessa forma as despesas poderiam ser consideradas 

economicamente correctas (art. 1.º) 

Assim, os objectivos de aumento da “eficiência dos serviços” e de “correcção 

económica das despesas” podiam ser alcançados pela adopção de procedimentos ao 

nível da “organização” e da “técnica” nos serviços públicos (art. 2.º). Ao nível da 

organização pretendia-se que os serviços adaptassem os quadros do pessoal às suas 

tarefas e finalidade, corrigissem o excesso de especialização, adoptassem medidas para 

limitar e coordenar os gastos gerais e a diminuir os custos. Já no que dizia respeito à 

técnica, pretendia-se que se implementasse a simplificação racional dos serviços, a 

mecanização, a diminuição das formalidades, de forma a evitar procedimentos inúteis, a 

concentração e aplicação oportuna dos meios materiais e a renovação de métodos e 

práticas adoptados. No entanto o decreto não fornece directivas concretas sobre a forma 

como devem ser implementadas estas medidas nos organismos públicos, embora se 

deduza que essa fosse uma missão da Comissão Central de Inquérito e Estudo da 

Eficiência dos Serviços Públicos. 

Na continuação da linha iniciada pela Lei de Meios para 1951, a Lei de Meios para 

1952 (Lei n.º 2:050, de 27 de Dezembro de 1951), para além de disposições 

semelhantes à lei anterior na rubrica “Eficiência das despesas e custo dos serviços”, 

acrescenta a obrigação por parte do Governo em apresentar estudos e medidas tendentes 

a mecanizar o processamento dos vencimentos e outros abonos certos aos funcionários 

públicos, durante o ano de 1952 (art. 14.º). 

Mas, mais interessante que a introdução desta medida, é a introdução de uma nova 

rubrica nesta lei – “Providências sobre o funcionalismo” – onde se declara que o 

Governo irá promover “(…) os apuramentos e trabalhos necessários ao estudo da 

eficiência dos serviços e reforma dos respectivos quadros, tanto no que se refere aos 

serviços do Estado, incluindo os autónomos ou com autonomia administrativa ou 

financeira, como no que diz respeito aos dos corpos administrativos, pessoas colectivas 

de utilidade pública administrativa, organismos de previdência, corporativos e de 

coordenação económica.”, a serem levados a cabo pelo Instituto Nacional de Estatística 

(INE) (art. 18.º). 
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Não foi possível, neste estudo, apurar se foi realizado algum estudo pelo INE. No 

entanto, na lei seguinte correspondente (Lei n.º 2:059, de 29 de Dezembro de 1952), as 

disposições deste artigo desapareceram e foi institucionalizada a responsabilidade pela 

promoção dos “(…) trabalhos necessários à adopção de métodos que permitissem obter 

o maior rendimento com o menor dispêndio.”, por parte da Comissão Central de 

Inquérito e Estudo da Eficiência dos Serviços Públicos (art. 9.º). 

É possível, nesta altura, afirmar que o cariz destas reformas residia, sobretudo, em 

preocupações economicistas de contenção orçamental e redução de custos. Estas 

motivações estão, aliás, bem presentes num dos princípios gerais que inspiraram o 

Plano de Fomento 1953-1958, segundo o próprio Salazar (1959), no discurso que 

proferiu no acto inaugural do ciclo de conferências ministeriais e da Exposição do Plano 

de Fomento, a 28 de Maio de 1953, no Palácio da Foz. De facto, segundo o Presidente 

do Conselho, foram três os princípios gerais que inspiraram o Plano de Fomento, a 

saber, a “paz externa”, a “estabilidade económica” e a “disciplina administrativa” 

(Salazar, 1959: 110). Esta última é definida, com efeito, como a disciplina das de pesas 

públicas e das disponibilidades e consumos privados, uma vez que o Plano de Fomento 

seria executado consoante as disponibilidades orçamentais do Estado mas também dos 

particulares. O Ministério das Finanças ficaria, então, encarregue da acção 

disciplinadora das verbas orçamentais e o Conselho Económico, órgão coordenador do 

Plano de Fomento, da disciplina das disponibilidades privadas. 

No entanto, apesar destas fortes motivações economicistas, na Lei de Meios n.º 2:067, 

de 28 de Dezembro de 1953, assiste-se a uma mudança nos objectivos da reforma 

administrativa, ao modificar-se o nome da rubrica dedicada ao tema das despesas e dos 

serviços para “Eficiência das despesas e dos serviços”. Parece prever-se que as medidas 

consideradas passariam a dizer respeito à eficiência dos próprios serviços e não à 

“Eficiência das despesas” e aos “custos dos serviços”, tal como estava exposto nas leis 

anteriores. Para além disso, nota-se também uma avanço face à reforma administrativa, 

uma vez que esta lei, ao invés de obrigar o Governo à realização de estudos que 

visassem o aumento da eficiência dos serviços, obrigava-o a tomar providências no 

sentido de serem adoptados métodos que permitissem obter melhor rendimento ao 

menor custo nos serviços públicos, trabalho esse que deveria ser levado a cabo através 

da Comissão Central de Inquérito e Estudo da Eficiência dos Serviços Públicos (art. 

10.º). 



 93 

Esta evolução de atitude reflecte-se também na existência de alguns estudos sobre a 

reforma administrativa naquela altura, já mencionados anteriormente (Felismino, 1954; 

Pires de Lima, 1955), que nos fornecem algumas outras informações sobre as medidas 

tomadas. Em 1954, Aureliano Felismino, classifica os três instrumentos de reforma 

administrativa usados pelo Estado Português: os Conselhos de Ministros especiais, as 

Comissões e os Serviços especializados (Felismino, 1954). 

No que diz respeito aos Conselhos de Ministros especiais, o autor dá como exemplo o 

Conselho Económico, criado com o objectivo de ser o organismo responsável pela 

execução do Plano de Fomento para os anos de 1953-1958, na Lei n.º 2:058, de 29 de 

Dezembro de 1952 que promulgou as bases para a execução do Plano. Este Conselho 

era constituído pelos Ministros da Presidência, das Finanças, da Marinha, das Obras 

Públicas, do Ultramar, da Economia e das Comunicações, que reuniam sob a 

presidência do Presidente do Conselho ou do primeiro dos ministros mencionados 

(ponto 1. da Base III da Lei n.º 2:058). 

Em relação às Comissões, o autor enfatiza a sua importância no caso do país em questão 

não dispor de experiência suficiente para elaborar, pelos seus próprios meios, um 

instrumento de reforma administrativa adequado. Neste caso deveriam ser enviadas 

“Missões” de técnicos ao estrangeiro55 e, como seguimento do seu trabalho, deveria ser 

constituída uma Comissão que estudasse aprofundadamente os problemas de forma a 

encontrar as soluções adequadas, no sentido de dar “corpo e vida” ao instrumento da 

reforma. 

Entre outros exemplos de Comissões constituídas no panorama da administração 

pública portuguesa56 o autor destaca a Comissão Central de Inquérito e Estudo da 

Eficiência dos Serviços Públicos o que, podendo estar também relacionado com o facto 

de ele próprio estar integrado nessa Comissão, não deixa de ser revelador da 

importância da mesma para o processo de reforma administrativa em Portugal nos anos 

50. De facto, o autor chama a atenção para a necessidade de, sempre que se pretendesse 

                                                
55 O autor refere alguns exemplos de Missões deste tipo no caso português: a missão do regime jurídico e fiscal da administração 

do Domínio do Estado; a missão de estudo sobre as contribuições e os impostos; a missão sobre a selecção de funcionários, a sua 

adaptação aos serviços, o seu rendimento e a sua utilidade profissional e social; a missão de mecanização dos Serviços de 

contribuições e da Contabilidade (Felismino, 1954: 862). 

56 Comissão de Técnica Fiscal, Comissão de Aperfeiçoamento da Técnica Fiscal, Comissão Eventual para o Inventário dos Bens do 

Estado (Automóveis), Comissão para o estudo do Instituto do cheque, Comissão de Uniformização e Simplificação do regime de 

taxas e de contribuições especiais, Comissão para a instalação dos Serviços Mecanográficos. 
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aperfeiçoar os sectores administrativos, se recorrer a uma Comissão composta por 

elementos autorizados para elaborar esse estudo, sendo esse o caso da Comissão Central 

de Inquérito e Estudo da Eficiência dos Serviços Públicos. Uma vez realizado o estudo e 

feitas as recomendações, seria a vez do Poder Legislativo decidir.  

A terceira classificação apresentada por este autor são os Serviços especiais, que 

diferencia, para o caso português, em serviços de pessoal e serviços das outras despesas 

orçamentais. Se nalguns Departamentos do Estado existiam, na altura, serviços 

especiais e permanentes de recrutamento de pessoal, a maior parte dos Departamentos 

só levavam a cabo estas tarefas muito esporadicamente, pelo que a lei estabelecia 

condições gerais de contratação de pessoal para todos os Departamentos. Por outro lado, 

no que diz respeito aos serviços para outras despesas orçamentais, o autor chama a 

atenção para a Intendência Geral do Orçamento, criado pelo Decreto n.º 16:670, de 27 

de Março de 1929, que complementava a acção da Direcção-Geral da Contabilidade 

Pública, que estava encarregue da correcção jurídica das despesas públicas e da primeira 

correcção económica das mesmas. 

Bastante interessante para o enfoque deste estudo é a proposta que este autor faz no que 

diz respeito à necessidade de existência de um corpo de técnicos que efectuasse visitas 

de inspecção regulares aos serviços, numa perspectiva orientadora e pedagógica, mais 

do que repressiva, para a concretização dos instrumentos de reforma mencionados, 

principalmente quando estes instrumentos têm por objectivo aumentar o rendimento do 

trabalho e de reduzir o custo das aquisições. Nas palavras do autor, “L’organization et 

les méthodes de travail, la normalisation qui en résulte, donnent d’excellents résultats. 

Toutefois, quand il s’agit de Services décentralisés, le corps d’inspecteurs est 

indispensable pour mantenir la pensée vivante et pour bien marquer la ligne de 

conduite, pour corriger les écarts que la routine provoque toujours, pour secouer 

l’apathie de tel chef, cantonné dans tel ou tel secteur avec l’idée que diriger se limite à 

signer les papiers qu’on lui présente.» (Felismino, 1954: 866). 

Esta tendência para um aprofundamento e melhoria do processo de reforma da 

Administração Pública parece, no entanto, sofrer um revés aquando da publicação da 

Lei n.º 2079, de 21 de Dezembro de 1955. Com efeito, apesar da rubrica ter passado a 

chamar-se “Eficiência dos serviços”, continha apenas artigos referentes à contenção de 

despesas nos serviços públicos e “esquecendo” a menção, quer aos estudos para a 

melhoria da eficiência dos serviços públicos, quer às medidas tendentes a atingir esse 
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objectivo, como a Comissão Central de Inquérito e Estudo da Eficiência dos Serviços 

Públicos.  

Dois anos depois, a ideia da implementação de uma maior eficiência nos serviços 

públicos volta “à vida” na Lei n.º 2:090, de 21 de Dezembro de 1957, quando, no art. 

10.º da rubrica “Funcionamento dos serviços” (entretanto alterada na Lei n.º 2:087, de 

21 de Dezembro de 1956), declara-se que o Governo deverá promover “(…) a criação 

de um serviço permanente encarregado de estudar e propor o que julgar mais 

conveniente à progressiva racionalização dos serviços públicos.”, na sequência, aliás, de 

trabalhos já efectuados.  

É, apesar disso, no relatório da Lei de Meios para 1959 que é feita pela primeira vez a 

alusão à necessidade de realizar estudos conducentes ao planeamento de uma reforma 

administrativa geral, quando, ao prever-se a revisão dos vencimentos dos funcionários 

públicos, se relacionou essa questão com as questões de estrutura administrativa e do 

estatuto da função pública. No entanto, nesta lei, a Lei n.º 2:095, de 23 de Dezembro de 

1958, não é feita nenhuma referência a medidas de reforma administrativa nem a 

medidas de aumento da eficiência e racionalização dos serviços públicos. 

Com efeito, estas medidas só voltariam a ser consideradas nas Leis de Meios em 1961, 

na Lei n.º 2:111, de 21 de Dezembro (Lei de Meios para 1962), pelo art. 26.º que, 

integrado também na rubrica “Funcionamento dos serviços”, autoriza o Governo a 

promover a reorganização dos serviços públicos, “(…) a fim de melhorar a sua 

eficiência, aumentar as garantias dos particulares e assegurar mais efectiva cooperação 

do público com a Administração.”  

Entretanto, em 1960, tinha sido publicado o Decreto-Lei n.º 42:800, de 11 de Janeiro, 

que pretendia inserir disposições que tinham por objectivo simplificar os métodos de 

trabalho burocrático e melhorar a eficiência dos serviços públicos, nomeadamente no 

que dizia respeito à necessidade de “(…) atenuar uma concentração de competências 

nem sempre justificada e conferir aos quadros de chefia, nos vários graus hierárquicos, 

maior autoridade e maior responsabilidade.” (Preâmbulo). Esta declaração de objectivo 

foi o resultado do trabalho das comissões de simplificação administrativa nos 

Ministérios civis criadas por Resolução do Conselho de Ministros de 18 de Março de 

1959. 
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Admitindo que a complexidade deste tema só poderia ser enfrentada através de uma 

reforma administrativa que não poderia ainda ser levada a cabo, o legislador afirma que 

se avançava, consequentemente, com um primeiro grupo de medidas de ordem prática, 

que diziam respeito, essencialmente, à delegação de competências de Ministros para 

directores-gerais e destes para directores de serviço e chefes de repartição em assuntos 

referentes à concessão de licenças ou a autorizações para mudança de residência. Este 

decreto foi considerado mais tarde noutro decreto-lei, como o primeiro passo 

assinalável no sentido da descentralização de competências (Preâmbulo do Decreto-Lei 

n.º 48:058, de 23 de Novembro de 1967). 

Em 1962 é publicado um estudo pelo Ministério das Finanças, com clara inspiração nos 

trabalhos de Aureliano Felismino, que pretende dar um panorama geral da Reforma 

Administrativa e elaborar um esquema de soluções para o futuro. 

Segundo este estudo, era vulgar encontrar ideias imprecisas sobre o significado de 

Reforma Administrativa. Na verdade, segundo este estudo, tratava-se simplesmente de 

“(…) adaptar a organização dos Serviços, de uma forma gradual e contínua, à 

permanente evolução das realidades.” (Ministério das Finanças, 1962: 8). Assim, a 

necessidade de uma reforma na Administração Pública portuguesa prendia-se, 

sobretudo, com as modificações nas atribuições estatais, ou seja, com a passagem de 

uma missão de garantia para uma missão de intervenção por parte do Estado, que fez 

com que as antigas estruturas jurídicas e métodos de trabalho da Administração Pública 

não conseguissem satisfazer as novas necessidades que entretanto surgiram. 

Deste estudo devemos destacar a capacidade de sistematização dos diversos defeitos e 

virtudes da Administração Pública, das razões pelas quais a reforma administrativa era 

possível e oportuna, dos serviços e matérias que deveria abordar, dos objectivos a que 

deveria responder e das dificuldades que lhe eram inerentes.  

Por outro lado, era feita também referência, neste relatório, à necessidade da criação de 

um órgão central responsável pela execução da Reforma Administrativa, e delineiam-se 

aquelas que deveriam ser as suas características. 

Tendo em conta que as recomendações deste relatório tiveram resultados esparsos e 

que, mais tarde, foram elaborados outros documentos que incluíram propostas muito 

semelhantes às deste relatório e que tiveram uma repercussão legislativa coerente e una, 

optou-se nesta análise por não fazer uma descrição exaustiva das propostas deste 
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relatório. No entanto, tendo em conta o nosso objecto de estudo, importa referir algumas 

propostas respeitantes à responsabilidade civil dos funcionários públicos e ao controlo 

das medidas tomadas. 

Em primeiro lugar a inserção, na listagem de objectivos a que a reforma administrativa 

deveria responder, do objectivo de promover a elaboração de um código administrativo 

gracioso com vista a assegurar uma maior liberdade individual aos particulares, garantir 

uma maior eficiência da Administração, através da uniformização de formalismo, 

defender a Administração das críticas injustas e dos pedidos de responsabilidade civil 

por conduta errónea dos funcionários e efectivar uma colaboração mais íntima entre a 

Administração e os administrados na fase da formação da decisão administrativa. 

Por outro lado, este relatório preconiza também a necessidade de impor a 

responsabilidade dos Poderes Públicos e dos funcionários pelos prejuízos causados aos 

particulares, causados por acção defeituosa, necessidade essa considerada cada vez mais 

premente dado o aumento das garantias jurídicas dos administrados, em virtude do 

aperfeiçoamento da noção de Estado de Direito. Ou seja, da combinação de um cada vez 

maior intervencionismo por parte do Estado com o Estado de Direito, resultavam, 

segundo este estudo, mais responsabilidades para o Estado que, por sua vez, se 

reflectiam nos problemas da Administração Pública. 

Por último, outro ponto interessante é o facto de se considerar que a administração 

portuguesa estava desprovida de um bom sistema de controlo, na medida em que apenas 

alguns serviços dispunham de controlo externo que, ainda assim, era realizado em 

condições e sob critérios pouco aconselhados. Verificava-se também uma ausência de 

controlo hierárquico, ou seja, a inexistência de relatórios anuais, reuniões de 

coordenação, visitas ou exames aos serviços em escalões imediatamente inferiores, 

bem, como falta de tempo e de tradição de se fazerem controlos aos escalões superiores. 

Por outro lado, no que diz respeito à natureza deste pouco controlo existente, ele dirigia-

se mais à repressão das faltas que à orientação dos serviços, orientando-se, sobretudo, 

por um critério de legalidade e esquecendo o critério do rendimento. 

Este relatório chama igualmente a atenção para a necessidade deste critério ser 

considerado na elaboração de leis, de forma a evitar custos excessivos na 
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Administração57 - “Mas não pode deixar de se acentuar a extraordinária importância que 

o contrôle reveste na produtividade dos Serviços Públicos e a indispensabilidade «de 

que seja restaurado sem demora, sob pena de ficarem pràticamente sem efeito todas as 

medidas reformadoras que vierem a ser propostas e de se assistir aos ilogismo de se 

procurar aperfeiçoar o processo legislativo com vista a uma maior eficiência da 

Administração e, depois, não se assegurar ais diplomas emanados uma aplicação fiel e 

eficaz”. (Ministério das Finanças, 1962: 54). 

É então que, em 1964, é feita a primeira referência à Administração Pública e a medidas 

para a sua reforma numa Lei de Bases de um Plano de Fomento. A Lei n.º 2123, de 14 

de Dezembro, que promulgou as bases para a execução do Plano Intercalar de Fomento 

1965-1967, atribuía ao Governo a função de promover diversas medidas que tinham por 

objectivo assegurar a execução do Plano, nomeadamente a modernização das orgânicas 

e métodos de trabalho nos serviços públicos e o reajustamento da orgânica dos serviços 

de planeamento, entre outras (Base IX). Embora ainda não como sector de intervenção 

do Plano independente, a referência à Administração Pública reflecte, ainda assim, uma 

clara tomada de consciência de que a execução de um Plano de Fomento exigia uma 

modernização e coordenação dos serviços públicos. 

Entretanto é criado, em Outubro de 1965, o Grupo de Trabalho da Comissão 

Interministerial de Planeamento e Integração Económica para a Reforma 

Administrativa, no âmbito dos trabalhos preparatórios do III Plano de Fomento, como o 

mandato de “Elaborar um relatório analisando a situação de eficiência da administração 

pública e propondo as linhas gerais da reforma administrativa imposta pela necessidade 

de adaptação das funções do Estado nos imperativos da vida de uma sociedade moderna 

e em função das exigências do desenvolvimento económico da Nação numa situação 

aberta à concorrência internacional.” (in ponto 6 do Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 

48:058, de 23 de Novembro de 1967). 

Dois anos depois da lei que promulgava as bases de execução do Plano Intercalar de 

Fomento, é publicado um decreto que autoriza o Governo a determinar a ultimação dos 

estudos já em curso para a Reforma Administrativa, ao mesmo tempo que concedia um 

subsídio eventual a todos os servidores do Estado, a título provisório (Decreto-Lei n.º 

                                                
57 Interessante é a referência feita ao facto de esta preocupação ter levado uma comissão de Reforma Administrativa da República 

Federal Alemão a propor ao Parlamento a publicação de uma disposição constitucional que estabelecesse a obrigação de que todos 

os projectos de diplomas legislativos contivessem o cálculo provável de todos os encargos que a sua execução acarretaria. 
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47 137, de 5 de Agosto de 1966). Declarando a urgência de uma reforma administrativa, 

resultado de novos problemas que tinham surgido às administrações públicas modernas 

e que exigiam uma reestruturação e revisão dos quadros e novos métodos de trabalho, o 

Preâmbulo deste diploma afirma que este problema complexo podia ter sido resolvido 

pelo Decreto-Lei n.º 42 046, de 23 de Dezembro de 1958 - onde foi promulgado o 

reajustamento das actuais condições de remuneração dos funcionários -, se a defesa e a 

integridade nacional não tivessem passado a ter encargos tão pesados a partir de 1961 

(pontos 1 e 2 do Preâmbulo). 

Tendo em conta que o problema da remuneração dos funcionários, em geral menor que 

o dos privados, seria a raiz de muitas dificuldades da Administração, considerava-se que 

a remodelação dos quadros requeria um amplo inquérito e estudo, “(…) por forma a 

manter-se a harmonia da orientação geral da reforma administrativa, que tem de encarar 

modernos métodos de organização, de actuação e de preparação profissional.” (ponto 5 

do Preâmbulo). 

Assim, este decreto promulga que o Governo deveria determinar a ultimação dos 

estudos para a reforma administrativa sobre a situação dos funcionários, a eficiência dos 

serviços e a revisão da estruturas dos quadros, revisão esta que deveria ser elaborada a 

partir de um inquérito geral sobre as condições socio-económicas dos funcionários do 

Estado a ser realizado pelo Instituto Nacional de Estatística em colaboração com o 

Grupo de Trabalho da Comissão Interministerial de Planeamento e Integração 

Económica para a Reforma Administrativa58. Isto porque, e como se pode verificar pela 

análise da Tabela 2, considerava-se que um dos problemas da Administração Pública 

era o facto de ter uma falta de funcionários públicos em relação às necessidades, 

sobretudo nas categorias mais altas. De facto, eram as categorias mais baixas e menos 

qualificadas que dispunham de uma maior número de funcionários, o que resultava em 

índices de qualificação muito baixos no conjunto do funcionalismo público. 

Para além disso afirma-se que a Reforma Administrativa incluiria estímulos de 

produtividade dos serviços, enquanto prémios de rendimento do trabalho e 

indemnizações de tecnicidade. 

                                                
58 O método do inquérito aos funcionários parecia ser uma prática considerada eficaz na governação de Salazar, uma vez que já no 

DIecreto-Lei n.º 26:115, de 23 de Novembro de 1935 se afirma que a reforma aí delineada havia sido baseada num inquérito aos 

proveJntos dos funcionários civis realizado em Setembro de 1934, através do qual se tinham ficado também a saber informações 

sobre “(…) cargos, acumulações, retribuições sob formas de vencimentos, emolumentos, senhas de presença, gratificações ou 

outras, abonadas por quaisquer cofres.” (n.º1 da Parte III). 
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Tabela 2 – Composição dos Quadros Permanente da Administração Central (1966) 
 

Categorias Número de Percentagem 

A 88 0.05 

B 226 0.14 

C 328 0.21 

D 500 0.32 

E 642 0.41 

Fã 1454 0.94 

G 1170 0.76 

H 1817 1.18 

I 978 0.63 

J 4013 2.62 

K 2643 1.72 

L 6272 4.09 

M 1489 0.97 

N 5055 3.30 

O 2079 1.35 

P 1658 1.08 

Q 8453 5.51 

R 9509 6.20 

S 17418 11.38 

T 14740 9.62 

U 13208 8.62 

V 11243 7.34 

X 28662 18.72 

Y 19517 12.74 

Total 15162 100 

 

Fonte: Preâmbulo do Decreto-Lei nº 47 137, de 5 de Agosto de 1966 
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É no seguimento do Decreto-Lei n.º 47 137, de 5 de Agosto de 1966 que, cinco anos 

depois de terem desaparecido das Leis de Meios as disposições relativas ao aumento da 

eficiência da administração pública, a Lei de Meios para 1967 contempla um artigo, 

inserido na rubrica “Providências sobre o funcionalismo”, no qual é possível ler “O 

Governo promoverá, com vista à sua publicação, a urgente conclusão dos estudos em 

curso para a Reforma Administrativa, na qual se integrará a reestruturação dos quadros 

do funcionalismo público, tendo em consideração a organização racional dos serviços, o 

acréscimo da sua produtividade e a situação económico-social dos servidores do 

Estado.” (art. 20.º da Lei n.º 2131, de 26 de Dezembro de 1966). 

Aliás, no relatório da correspondente proposta de lei, considerava-se que a reforma 

administrativa tinha em vista, quer a situação dos funcionários públicos, como a 

eficiência dos serviços, afirmando-se: “Partiu-se da ideia de que nessa Reforma se 

deverá promover a modernização de métodos, a simplificação de formalismos, a 

organização racional de quadros, a mecanização e o acréscimo de produtividade do 

trabalho. Só assim será possível renovar a estrutura burocrática, adaptando-a às 

exigências da administração moderna, e simultâneamente comprimir em medida 

adequada o número de funcionários, actualmente hipertrofiado, sobretudo nas categorias 

base da hierarquia.” (in ponto 7 do Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 48:058, de 23 de 

Novembro de 1967). 

É possível denotar no cariz destes dois diplomas legislativos uma preocupação com o 

“factor humano” na Administração e a sua importância para o processo da reforma 

administrativa, preocupação que resultou em diversas medidas para melhorar a 

qualidade de vida dos funcionários, tais como a intensificação da assistência na doença 

ou a actualização das ajudas de custo. 

Foi também no ano de 1966 que o Grupo de Trabalho da Comissão Interministerial de 

Planeamento e Integração Económica para a Reforma Administrativa (Grupo n.º 14), 

apresentou um Relatório Preliminar que, depois de submetido a pareceres da Comissão 

Interministerial de Planeamento e Integração Económica e de diversas Cooperações 

(por se reconhecer a importância de dar audiência ao sector privado, por via 

representativa, num assunto de grande importância para o público em geral), foi 

examinado pelo Conselho de Ministros, que acabou por aprovar na generalidade as suas 

recomendações. 
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Uma destas recomendações dizia respeito à criação de serviços com a função de 

promover e animar em cada Ministério o esforço em direcção à realização gradual de 

medidas de desenvolvimento do processo da reforma administrativa, função que deveria 

ser desempenhada pelas secretarias-gerais dos Ministérios que, para isso, teriam de ser 

“(…) remodeladas na sua estrutura, nas suas atribuições e nos seus meios de acção, de 

maneira a constituir o instrumento propulsor da reforma administrativa no respectivo 

Ministério e simultâneamente o principal ponto de apoio da acção ministerial.” (in 

ponto 1 do Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 622/70, de 18 de Dezembro). Aliás, esta 

recomendação vinha já desde 1952, altura em que a Comissão Central de Inquérito e 

Estudo da Eficiência dos Serviços Públicos propôs a reorganização das secretarias-

gerais dos Ministérios como órgãos de estudo, planeamento e coordenação 

Outra importante recomendação daquele relatório segundo a qual deveria existir um 

órgão central responsável pela execução da reforma administrativa, levou à criação do 

Secretariado da Reforma Administrativa, pelo Decreto-Lei n.º 48 058, de 23 de 

Novembro de 1967, dez anos depois da recomendação da lei 2:090 de 21 de Dezembro 

de 1957, art. 10º, segundo a qual deveria ser criado um serviço permanente encarregado 

de estudar e propor medidas para a racionalização dos serviços públicos. 

Após uma inventariação exaustiva, quer de todas as medidas da reforma administrativa 

até então levadas a cabo, como das medidas de promoção do aperfeiçoamento e 

progresso da administração pública desde finais dos anos 50, no preâmbulo deste 

diploma, classificam-se estas tentativas como “tentativas fragmentárias” de uma 

“tendência reformadora”, que não obedeciam a uma linha orientadora geral, 

consequência de ainda não ter sido possível criar um órgão técnico central com a missão 

de elaborar estudos conducentes à reforma administrativa (Preâmbulo). 

Foi desta forma que o Governo da altura definiu, após a publicação do relatório no 

Grupo de Trabalho da Comissão Interministerial de Planeamento e Integração 

Económica para a Reforma Administrativa, uma linha geral de orientação e de 

prioridades concretas que serviriam de directrizes para o futuro e que conduziram à 

criação do Secretariado da Reforma Administrativa sob a presidência do Conselho de 

Ministros, um “órgão de carácter técnico e permanente, instrumento principal da 

programação e dinamização das providências integradoras da Reforma Administrativa, 

a que fundamentalmente cabe a missão de estudo, planeamento e coordenação, bem 

como, em certa medida, de superintendência e fiscalização” (ponto 10 do Preâmbulo). 
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Previu-se que, numa fase inicial, as providências da Reforma Administrativa fossem 

dirigidas aos serviços da Administração Central do Estado, admitindo-se a sua extensão 

a outros sectores administrativos, com as necessárias alterações. Tinha sido, desta 

forma, concebido como um órgão de cariz intervencionista, mas sobretudo de 

concepção e assistência técnica, o que parece justificar o atraso e o carácter incipiente 

das medidas levadas a cabo. 

No que diz respeito ao funcionamento do Secretariado, este decreto afirmava a 

necessidade de colaboração entre este órgão e os Ministérios e com os serviços 

encarregados do planeamento e da integração económica, podendo o Secretariado 

solicitar a esse organismos informações de que necessitasse, suscitar, acolher e utilizar a 

colaboração de organismos, serviços e iniciativas que visassem o progresso da 

Administração e recorrer à colaboração de entidades privadas. Para que esta função se 

pudesse desenvolver com mais eficácia, foi criada a figura do Conselho Coordenador, 

como elemento básico de ligação e colaboração do Secretariado com os Ministérios. 

O Secretariado deveria também, consoante as circunstâncias, organizar uma biblioteca e 

um centro de documentação administrativa, bem como promover a edição de 

publicações sobre assuntos de interesse para a administração pública59. 

Um ponto interessante para o nosso estudo é o facto de este decreto estabelecer o 

princípio da programação anual, por se considerar necessário definir prioridades no seio 

da grande variedade de providências de reforma administrativa a serem levadas a cabo, 

e também o princípio da apresentação anual por parte do Governo do relatório das 

actividades desenvolvidas, com o parecer do Conselho Coordenador. Os programas 

anuais do Secretariado da Reforma Administrativa deveriam ter em conta as exigências 

do desenvolvimento económico-social nacionais. 

O apoio de carácter administrativo e burocrático ficaria a cargo da Repartição 

Administrativa da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho (criada pelo Decreto-Lei 

n.º 41 383, de 22 de Novembro de 1957), de forma a libertar o Secretariado destas 

tarefas durante o período inicial de funcionamento. 

Esperava-se, então, que o novo serviço tivesse uma acção significativa no estudo e 

resolução dos problemas mais urgentes da administração pública chamando-se, no 

                                                
59 Como é o caso da publicação: Secretariado da Reforma Administrativa (1968), Diplomas Iniciais da Reforma Administrativa, 

Série “Legislação”, Lisboa: Gráfica Santelmo. 
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entanto a atenção para o facto de “(…) uma reforma administrativa, além dos 

instrumentos adequados, de um planeamento cuidadoso e realista, do estabelecimento 

de uma escala de prioridades, exige ainda a disponibilidade dos meios financeiros 

indispensáveis, a publicação das pertinentes normas jurídicas, a formação urgente de 

técnicos administrativos, a utilização de múltiplas colaborações e a coordenação da 

actividade dos órgãos da Administração mais directamente envolvida na aplicação das 

providências reformadoras.”. (ponto 21 do Preâmbulo). 

A reforma administrativa é encarada como sendo de maior importância, uma vez que 

estava ligada ao progresso do país: “(…) valerá a pena empreender este esforço, pois ele 

será condição básica do progresso e prosperidade da Nação.” (ponto 22 do Preâmbulo). 

No mesmo dia é publicado também o Decreto-Lei n.º 48 059, de 23 de Novembro de 

1967, que pretendia sobretudo dar conta da necessidade cada vez mais premente de 

desconcentrar as competências no seio da Administração Pública, por se considerar que 

a repartição de competências existente sobrecarregava os graus superiores da escala 

hierárquica, nomeadamente os membros do Governo. Assim, no seguimento do 

Decreto-Lei n.º 42 800, de 11 de Janeiro de 1960, julgou-se fundamental prosseguir 

com a simplificação e desconcentração de competências através da adopção de novas 

medidas que, por aligeirarem o peso da burocracia, deveriam ajudar a criar um 

condicionalismo favorável à reforma administrativa que se pretendia implementar. 

O Decreto-Lei n.º 48 234, de 31 de Janeiro de 1968 viria alargar à matéria de realização 

de despesas públicas o regime geral de delegações e subdelegações dos poderes 

estabelecidos neste diploma, no qual se podia ler que “As matérias versadas neste 

decreto-lei virão a ser, eventualmente, objecto de revisão e aprofundamento na 

sequência dos trabalhos da reforma administrativa. A urgência da situação não se 

compadece, porém, com a demora inerente a esses trabalhos, e por isso se adoptam 

desde já as providências de mais instante necessidade, que se esperem proporcionem 

sensível progresso no sentido da celeridade e eficiência da Administração.” (ponto 8 do 

Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 48 059, de 23 de Novembro de 1967). 

Praticamente dois meses após a criação do Secretariado da Reforma Administrativa, 

António Jorge da Motta Veiga, Ministro de Estado, apresenta em Comunicação aos 

órgãos de informação, as linhas gerais do primeiro programa de actividades do 

Secretariado da Reforma Administrativa (Veiga, 1968) que, retomando a análise dos 
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trabalhos preparatórios do III Plano de Fomento, pretendia responder a quatro domínios 

fundamentais (Veiga, 1968; Rocha, 2001). O primeiro era a situação e regime dos 

funcionários, nomeadamente os problemas ao nível das remunerações, recrutamento e 

formação. Um segundo domínio dizia respeito às estruturas orgânicas da 

Administração, que pretendia responder à insuficiência de órgãos de coordenação, à 

falta de serviços técnicos de planificação e a uma composição deficiente dos quadros 

permanentes da Administração Central. O Secretariado propunha-se a fazer estudos e 

apoiar a reorganização dos serviços e investigar as condições de vida funcionários. 

O terceiro domínio, o de funcionamento dos serviços, procurava resolver um excesso de 

formalismo, concentração e centralização de poderes, uma insuficiência de 

racionalização e falta de satisfação no trabalho, existentes na Administração Pública 

portuguesa. O Secretariado propunha-se a iniciar os trabalhos preparatórios para a 

elaboração de um “Código de Procedimento Burocrático” com o objectivo de 

simplificar as formalidades e acelerar os processos, desenvolver actividades de 

“Organização e Métodos” para a racionalização dos métodos e melhorar as “relações 

humanas” na Administração. 

Por último, considerava-se a relação entre a Administração e o público como outro 

domínio prioritário de actuação, na medida em que essa relação se estabelecia na base 

do poder da Administração sobre os administrados. O Secretariado propunha-se, então, 

a realizar estudos sobre “relações públicas” para facilitar os contactos entre a 

Administração e os administrados e a preparar um “Guia da Administração Pública”, 

que conteria informações sobre a localização, estrutura e funcionamento dos 

ministérios, serviços e organismos do Estado. 

Segundo uma fonte oficial (Secretariado da Administração Pública, 1973), nos três anos 

de funcionamento, o Secretariado da Reforma Administrativa ocupou-se, para além de 

procurar reforçar a sua estrutura e recrutar o pessoal necessário, de trabalhos de adopção 

de medidas urgentes, impostas por necessidades mais prementes. 

No plano legislativo fez a revisão de alguns aspectos do regime jurídico dos servidores 

do Estado e o reajustamento dos seus vencimentos e reclassificação de certas categorias, 

enquanto que no plano da simplificação e racionalização administrativa determinou o 

aligeiramento de formalidades, nomeadamente no recrutamento e investidura dos 

servidores. Para além disto procedeu à emissão de pareceres sobre diversos projectos de 
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diplomas relativos à criação ou reorganização de serviços, ao fornecimento de 

esclarecimentos de dúvidas resultantes da interpretação ou aplicação dos decretos-leis 

que consagraram as providências referidas, à realização de acções de formação para os 

funcionários de vários níveis e serviços e à elaboração de estudos tendentes a definir 

directrizes fundamentais orientadoras da evolução da administração. 

De volta às Leis de Meios, e na mesma linha de orientação da criação do Secretariado 

da Reforma Administrativa, a Lei de Meios para 1967 (Lei n.º 2134, de 20 de Dezembro 

de 1967) deu seguimento ao art. 20.º da lei do ano anterior e às disposições do Decreto-

Lei n.º 47 137, de 5 de Agosto de 1966, ao obrigar o Governo a dar início, no ano de 

1968, à execução da reforma administrativa, reforma essa que diria respeito à 

reestruturação dos quadros do funcionalismo, mas também à realização de um inquérito 

geral sobre a situação dos servidores do Estado. 

Já na Lei n.º 2136, de 21 de Dezembro de 1968, no art. 18.º, promulgava que seriam 

reestruturados os quadros do funcionalismo, tendo em conta as condições do mercado 

de trabalho, a organização racional dos serviços e o acréscimo da sua produtividade, de 

acordo com os objectivos da reforma administrativa. Mais tarde, embora a Lei n.º 9/71, 

de 23 de Dezembro (Lei de Meios para 1972), não faça qualquer referência a 

disposições que pretendessem introduzir medidas de reforma administrativa, a Lei n.º 

6/72, de 17 de Dezembro volta a referir, no art. 22º, às mesmas providências que a Lei 

n.º 2136, de 1968, previa. 

No entanto, a grande inovação destes últimos anos do Estado Novo nas Leis de Meios 

relativamente à reforma administrativa foi o facto de, na Lei n.º 7/73, de 22 de 

Dezembro, ter sido incluída uma nova rubrica, a VIII, dedicada à “Administração 

pública”. O art. 23º promulgava que “1. Na sequência dos estudos em curso, e tendo em 

vista a necessária revisão da orgânica e dos métodos de trabalho da administração 

pública, o Governo acelerará, em 1974, o processo de modernização da mesma 

administração, continuando, entretanto, a promover, no quadro geral dos objectivos 

desta, a melhoria das condições de prestação de serviço do funcionalismo.”. Era a 

primeira vez que se falava da “modernização da administração pública”, enquanto 

objectivo a ser prosseguido pelo Governo, expressão que entraria no discurso político 

dos governos constituídos após a Revolução de 1974, como iremos ver nos pontos 

seguintes deste capítulo. 
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No entanto, foi nos Planos de Fomento que a reforma administrativa teve maior 

expressão. Dando seguimento à tendência reformadora que se começou a desenhar com 

o Relatório do Grupo n.º 14 e que teve os seus primeiros passos com o Decreto-Lei n.º 

48 058 e com a Lei n.º 2134, é publicada, também a 20 Dezembro de 1967, a Lei n.º 

2133 que promulgava as primeiras Bases para um Plano de Fomento que previam a 

inclusão do “Sector público reforma administrativa” como aspecto a considerar no texto 

do Plano. Para além disso, considerou-se, nesta lei, a promoção da gradual execução da 

reforma administrativa como uma das competências que o Governo teria de abraçar, a 

fim de assegurar a execução do Plano. 

No que diz respeito a procedimentos avaliativos, é também a primeira vez que se 

contempla a publicação de um relatório anual de execução e de um relatório geral de um 

Plano de Fomento por parte do Governo, que deveriam ser enviados à Assembleia 

Nacional. Também se prevê que a Comissão Interministerial de Planeamento e 

Integração Económica apresente ao Conselho de Ministros dos Assuntos Económicos e, 

ao longo de cada ano, informações sobre a sua execução. 

O resultado pode ser lido no capítulo VI do texto do III Plano de Fomento para 1968-

1973, dedicado ao sector público e à reforma administrativa. Este capítulo começa por 

fazer uma descrição da situação do sector público, seguida de uma descrição dos 

antecedentes da reforma administrativa em Portugal e de uma enunciação das medidas a 

serem levadas a cabo no âmbito do Plano (Presidência do Conselho, 1968). 

No que diz respeito à situação do sector público, o texto faz referência ao cada vez 

maior peso da Administração Pública pelo aumento das responsabilidades do Estado, 

em parte ocasionado pela II Guerra Mundial, quer ao nível da sua participação no 

produto interno bruto, quer pela complexidade da sua estrutura, como pelo peso das 

empresas públicas nos diferentes ramos de actividade. 

Por outro lado, chama também a atenção para os problemas que era possível encontrar 

em todos subsectores públicos e também especificamente na Administração do Estado. 

Ao nível humano aponta o espírito demasiadamente formalista, a falta de formação dos 

funcionários, as fracas condições de satisfação no trabalho, o fraco espírito de iniciativa, 

o excesso de funcionários nas categorias mais baixas e menos qualificadas e falta nas 

categorias mais elevadas e mais qualificadas. 
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Já no que diz respeito ao funcionamento são apontados problemas como a excessiva 

centralização, demoras nas decisões, a diminuta responsabilização dos funcionários das 

categorias mais baixas, as dificuldades impostas ao público, a falta de eficiência e 

economia dos serviços, a insuficiência do controlo dos serviços, muitas vezes limitado a 

procedimentos burocráticos, a falta de programação da acção, a complexidade dos 

textos legislativos, as baixas taxas cobradas pelos serviços e a insuficiência de 

equipamento.  

Ao nível estrutural fala sobretudo da falta de órgãos de coordenação interministerial e 

dentro dos Ministérios60, de órgãos de planeamento61, de órgãos destinados à melhoria 

de técnicas administrativas e à racionalização das estruturas62, da dispersão dos mesmos 

domínios de actividade por diferentes Ministérios, das disparidades entre Ministérios na 

localização e hierarquia de certos órgãos com funções análogas e da insuficiência de 

organismos com competência horizontal. 

Por último, são também apontados problemas que diziam respeito à relação da 

administração com os administrados, nomeadamente o isolamento relativamente ao 

público, especialmente o sector privado e o desconhecimento do público face à 

Administração, sobre a sua actividade, estrutura e funcionamento. 

No que diz respeito aos problemas específicos de outros subsectores públicos, é feito 

um alerta para a necessidade de incluir no planeamento futuro dos trabalhos de estudo 

sobre a reforma administrativa estudos sobre essa matéria, que incluíssem os serviços e 

fundos autónomos, a administração local autárquica, os organismos de coordenação 

económica e as empresas públicas, uma vez que, até à data, não tinha ainda sido 

possível reunir informação que permitisse elaborar um diagnóstico desses problemas.  

Assim, tendo em conta os problemas expostos e o processo de expansão económica e 

social da sociedade portuguesa, o texto do III Plano de Fomento afirma existir uma 

consciência geral da “ (…) necessidade de revisão dos métodos de trabalho 

                                                
60 Havendo algumas iniciativas neste âmbito como a Comissão Interministerial de Planeamento e Integração Económica, o 

Conselho Coordenador do Ministério da Saúde e Assistência, o Conselho de Directores-Gerais e as Comissões Técnicas Regionais 

do Ministério da Economia, Conselho dos Directores-Gerais e Conselho Coordenador para os Problemas do Ensino do Ministério 

do Ultramar, e a função coordenadora atribuída às Secretarias-Gerais do Ministérios dos Negócios Estrangeiros e do Ultramar. 

61 Os únicos órgãos de planeamento existentes à altura eram os da Presidência do Conselho, do Comissariado do Turismo e dos 

Ministérios do Ultramar, da Educação Nacional e das Comunicações. 

62 A Intendência-Geral do Orçamento, encarregada de tomar medidas neste domínio, não estava a ter um funcionamento efectivo e 

as restantes tentativas por parte dos Ministérios ainda não tinham tido consagração legislativa. 
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administrativo e do estudo em bases técnicas da organização dos serviços públicos, com 

vista a aumentar a sua produtividade e a diminuir-lhes o custo do funcionamento.” 

(Presidência do Conselho, 1968: 517), ou seja, a necessidade de levar a cabo uma 

reforma administrativa tendente à constituição de uma infra-estrutura administrativa 

organizada racionalmente e mais eficiente, aos níveis do factor humano, da estrutura 

dos serviços e das técnicas do seu funcionamento. 

Afirmada então a necessidade crescente de uma reforma administrativa progressiva, 

planeada, coerente e adaptada à realidade nacional e feita uma descrição dos 

antecedentes da reforma administrativa, são apresentados os objectivos a que a reforma 

administrativa deveria responder e uma listagem das medidas consideradas prioritárias 

para serem levadas a cabo daí em diante. 

Os objectivos enumerados são: maior produtividade dos serviços e organismos do 

Estado, procurando “insuflar à Administração um «espírito empresarial»”; melhoria das 

condições económico-sociais dos funcionários públicos, mais formação dos 

funcionários, nomeadamente de modernas técnicas administrativas, racionalização das 

áreas de competência dos organismos com intervenção na função pública, 

descentralização de atribuições e desconcentração de competências, de forma a 

aproximar os centros e decisão da execução, melhoria das práticas de planeamento, 

coordenação, apoio técnico e controlo e simplificação dos processos burocráticos, 

melhores condições de instalação e melhores equipamentos, aperfeiçoamento das 

relações públicas, revisão e simplificação dos textos legislativos e aperfeiçoamento da 

coordenação das intervenções do sector público na actividade económica (Presidência 

do Conselho, 1968: 526-527). 

De forma a responder progressivamente a estes objectivos são propostas, então, diversas 

medidas consideradas prioritárias, em diversos domínios. No que diz respeito aos 

órgãos da reforma, previa-se a instalação e desenvolvimento da acção do Secretariado 

da Reforma Administrativa e a constituição de núcleos experimentais de organização e 

métodos (O. M.), quer nos Ministérios com atribuições nas áreas económica e social 

como nos organismos autónomos e direcções-gerais que oferecessem melhores 

condições de receptividade. 

Ao nível dos funcionários eram previstas medidas que pretendiam melhorar as 

condições económicas e sociais dos servidores, medidas respeitantes à sua formação e 
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aperfeiçoamento profissional e medidas que diziam respeito ao seu regime jurídico 

geral. Por último, eram previstas medidas relativas às organização e funcionamento da 

Administração, como a realização de estudos sobre a reforma de estruturas da 

Administração, a preparação de um código de procedimento administrativo gracioso 

com base jurídica - que se considerava essencial a um funcionamento eficaz dos 

serviços e à defesa dos interesses dos particulares - , o estudo de processos de melhoria 

das relações públicas e a definição dos critérios a que devia obedecer a instalação e 

equipamento dos serviços públicos. 

Apesar da apresentação dos objectivos e medidas concretas, o texto chama a atenção 

para o facto da reforma ser, antes demais, um estado de espírito, que implicava uma 

actuação continuada, persistente e planeada, que requeria dos funcionários, em especial 

dos dirigentes, sentido crítico, luta contra a rotina e a estagnação, capacidade de 

iniciativa, espírito de equipa e capacidade de trabalho de grupo. De facto, a reforma 

administrativa teria de se realizar no seio da própria Administração. 

Três anos decorridos após a criação do Secretariado da Reforma Administrativa, e já 

sob a alçada do Professor Marcello Caetano, o Governo decidiu determinar a fusão do 

mesmo com a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho (criada em 1957, pelo 

Decreto-Lei n.º 41 383, de 22 de Novembro), e reorganizar os serviços desta última. 

Segundo o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 622/70, de 18 de Dezembro, a actuação do 

Secretariado da Reforma Administrativa enquanto órgão central da programação e da 

dinamização das providências integradoras da reforma que se queria levar a cabo, tinha 

tornado ainda mais urgente a antiga recomendação de remodelar as secretarias-gerais 

dos Ministérios, de forma a constituírem-se enquanto serviços, com atribuições 

correspondentes em cada Ministério, incumbidos de promover e animar todo o esforço 

tendente à aplicação gradual de providências de reforma administrativa. Esta 

necessidade teria sido ainda mais agravada com a introdução de medidas ao nível dos 

funcionários63 - que exigiam que se adoptassem “(…) novos processos de gestão do 

pessoal, cuja execução e desenvolvimento supõem a existência de um órgão central, em 

cada Ministério, devidamente habilitado para o efeito.” (ponto 2 do Preâmbulo) - e ao 

                                                
63 Introdução de modificações no regime dos funcionários e assalariados (Decreto-Lei n.º 49 031, de 27 de Maio de 1969); 

promulgação de novas regras relativas ao recrutamento e provimentos dos funcionários do Estado (Decreto-Lei n.º 49 397, de 24 de 

Novembro de 1969); disposições sobre vencimentos e regalias económico-sociais e sobre quadros e categorias (Decreto-Lei n.º 49 

410, de 24 de Novembro de 1969). 
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nível da estrutura64, que tinham vindo “(…) realçar a importância dos Ministérios 

poderem dispor de serviços de «estado-maior administrativo», susceptíveis de lhes 

fornecerem o indispensável apoio nos trabalhos, cada vez mais exigentes, de estudo, 

planeamento, coordenação e fiscalização das actividades do respectivo departamento” 

(ponto 2 do Preâmbulo). 

Assim, sendo urgente remodelar as secretarias-gerais dos Ministérios, considerou-se 

pertinente começar por fazê-lo pela reorganização da Secretaria-Geral da Presidência do 

Conselho, visto ser este o centro de orientação e coordenação da acção político-

administrativa e por isso o nó central natural de ligação de todas as secretarias-gerais 

dos Ministérios. 

Deste modo, a missão principal desta Secretaria-Geral da Presidência do Conselho 

remodelada seria a de superintender nos assuntos relativos à reforma administrativa e 

especialmente os que diziam respeito à função pública, sob directa orientação do 

Presidente do Conselho. Sendo esta também a missão fundamental do Secretariado da 

Reforma Administrativa, considerou-se pertinente a sua fusão com a Secretaria-Geral da 

Presidência do Conselho. Chama-se também a atenção para o facto de aquele 

Secretariado ter um demasiado leque de competências e que, por isso, cada Ministério e 

cada serviço deveria estar comprometido com o esforço da Reforma Administrativa.  

Para além destas funções, a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho teria também 

atribuições respeitantes às providências de reforma administrativa com interesse para 

organismos dela dependentes e desempenharia funções de carácter jurídico e 

administrativo. Esperava-se, desta forma, evitar a sobreposição de competências, a 

duplicação de funções e a dispersão de recursos, através de uma redução das despesas: 

“Com esta transformação não se quis minimizar a importância do órgão central da 

reforma: mas apenas concentrar serviços e assegurar mais íntimo e directo contacto 

deles com quem tenha de superiormente orientá-los e comandá-los.” (Caetano, 1971: 4). 

De acordo com suas atribuições, a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho era 

constituída pela Direcção-Geral de Serviços da Reforma Administrativa, que 

                                                
64 Gerência cumulativa de pastas ministeriais (Decreto-Lei n.º 13/70, de 14 de Janeiro de 1970) – publicado pela “(…) necessidade 

de adaptar a orgânica do Governo às exigências de maior celeridade e rendimento da administração pública, aconselhando a pôr de 

lado a rigidez da fixação do número de departamentos ministeriais e tornando, sobretudo, indispensável que a especialização de 

funções no mesmo Governo não prejudique a coordenação eficaz nem crie obstáculos à resolução pronta e à execução imediata, 

(…)” (Direcção-Geral da Informação, 1970: 38). 
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compreendia a Divisão do Pessoal, a Divisão da Organização e a Divisão de 

Documentação, pelo Gabinete de Mobilização Civil e pela Repartição Administrativa. 

Em ligação com estes organismos estariam também a Auditoria Jurídica, órgão de 

consulta jurídica e apoio à melhoria da técnica legislativa, e o Conselho Coordenador da 

Função Pública, órgão de consulta e coordenação sobre temas de interesse geral para a 

administração pública, como os regimes de pessoal, a reorganização de estruturas, 

racionalização de métodos de trabalho e o aperfeiçoamento das ligações entre os 

serviços e departamentos. 

Como o próprio Marcello Caetano afirmou num discurso proferido na 1ª Reunião do 

Conselho Coordenador da Função Pública, intitulado “O Governo quer a Reforma 

Administrativa”, Marcello Caetano considerou que estas modificações deram um 

primeiro passo na valorização das secretarias-gerais como “estado-maior” central de 

cada ministério ou secretaria de Estado, o que se constituía como um dos pontos da 

reforma, sendo que o esquema de organização dessas secretarias-gerais seria objecto de 

atenção pelos serviços da reforma naquela altura. 

Por esta altura, a política de desenvolvimento económico do governo exigia uma função 

pública mais qualificada e jovem de forma a atingir a modernização pela via 

tecnocrática, tal como queria Marcello Caetano (Graham, 1983). Por outro lado, surgiu 

a urgência de construir o Estado de Welfare ou Estado de Providência Social, como era 

conhecido na altura (Rocha, 2001), o que precipitou a mudança na Administração 

Pública. Assim, Marcello Caetano introduziu mudanças em diversos organismos do 

Estado, como a polícia, com o objectivo de dar uma imagem de ruptura com o passado.  

A este propósito, o deputado Pinto Leite, da Ala Liberal, declarava-se satisfeito ao 

“verificar que alguns cargos superiores da administração pública estão já preenchidos 

por indivíduos de preparação técnica de alto nível”, “politicamente lúcidos”, “modernos 

e realizadores, que com o maior patriotismo se esforçam por acelerar o ritmo de 

desenvolvimento económico e social deste país” em 1970, Assembleia Nacional 

(Fernandes, 2005: 84). Já o deputado Almeida Cotta, perante a remodelação ministerial 

levada a cabo por Marcello Caetano em Janeiro de 1970, refreava os opiniões que a 

consideravam um primeira tentativa de democratização do regime, chamando a atenção 

para o facto da sua principal contribuição ser a de ter colocado em evidência a 

importância das estruturas do Governo para poderem responder às necessidades e às 

exigências de uma administração moderna e eficaz, nomeadamente do executivo. Esta 
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remodelação reflectia, segundo ele, o aumento das funções do Estado bem como uma 

cada vez maior necessidade de celeridade dos processos, que resultavam a distribuição 

das suas funções “por outros organismos em vários níveis da Administração” 

(Fernandes, 2005: 86). 

Outras críticas à actuação dos sucessivos Governos relativamente à Administração 

Pública podem encontrar-se numa comunicação apresentada por Eduardo Sebastião Vaz 

de Oliveira no I Congresso da Acção Nacional Popular, realizado em Maio de 1973. O 

autor considerava que a reforma administrativa não se podia fazer eficazmente enquanto 

se reduzisse o órgão encarregue de implementar essa reforma a um mero Gabinete de 

Estudos e de Formação Pessoal, ou seja, enquanto não existisse um apoio político 

suficiente, dotado de meios de intervenção e com prioridades estabelecidas. De facto, 

para este autor era tempo de ter consciência “de que o nosso subdesenvolvimento 

administrativo está a adicionar o nosso atraso económico e social.” (Oliveira, 1973: 19). 

Por isso, o autor propunha soluções políticas que assegurassem, no seio da reforma 

administrativa, uma melhor reestruturação político-administrativa (pela criação de 

novos órgãos, novos métodos e de uma nova figura de Ministro enquanto coordenador 

das diferentes políticas sectoriais), um maior apoio político por parte do Governo (pela 

criação de uma determinação e força para reformar e para se enfrentarem as 

dificuldades daí resultantes), uma mais efectiva participação, orgânica e inorgânica, de 

todos os cidadãos (pela reestruturação dos novos canais de forças políticas que se iriam 

formar), e uma total confiança dos cidadãos nos propósitos do Governo, em averiguar e 

remediar efectivamente as falhas da chamada má administração. 

Segundo este autor, a participação efectiva e ampla na reforma da Administração 

Pública portuguesa era um programa permanente da Acção Nacional Popular, para além 

da sua periódica intervenção na vida eleitoral do País, pela construção de soluções e 

denúncia de erros ou abusos. Por outro lado, chamava também a atenção, entre outros 

aspectos, para o facto de ser indispensável aperfeiçoar os controlos existentes e de criar 

novas fórmulas de controlo, de forma a assegurar uma maior harmonização entre os 

poderes de que a Administração Pública tinha de dispor em nome da eficácia, e os 

perigos de arbítrio a que esses poderes podiam conduzir.  

É neste contexto que, em 1973, é criado o Secretariado da Administração Pública pelo 

Decreto-Lei n.º 265/73, de 29 de Maio, por considerar-se que existia uma grande 
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desproporção entre os meios humanos e o volume e complexidade dos trabalhos que 

entretanto tinham sido solicitados à Secretaria da Presidência do Conselho reformulada 

em 1970. Isto porque tinham entretanto sido levadas a cabo várias iniciativas de 

reorganização dos serviços na Administração Central, que teriam trazido à luz vários 

outros problemas sobre estrutura orgânica da administração, métodos de trabalho e 

funcionamento dos serviços, instalações e equipamento, regime do pessoal e sua 

formação, situação económica e social dos funcionários do Estado, produtividade dos 

recursos humanos e materiais, relações da Administração com o público, entre outras 

questões (Secretariado da Administração Pública, 1973). 

Considera-se, na realidade, que o funcionamento da Secretaria-Geral enquanto órgão de 

apoio directo aos serviços e actividades da Presidência do Conselho “(…) nem sempre 

se coaduna com a de órgão de reforma permanentemente atento e fundamentalmente 

voltado para preocupações e tarefas de interesse geral para a Administração.” 

(Secretariado da Administração Pública, 1973: 10). 

Decidiu-se então recorrer ao princípio inspirador da criação do Secretariado da Reforma 

Administrativa criando, desta vez, o Secretariado da Administração Pública, “(…) órgão 

central incumbido de estudar, coordenar e acompanhar a execução das medidas 

tendentes a promover sistematicamente o aperfeiçoamento e modernização da 

administração pública, de modo a permitir-lhe corresponder às exigências do 

desenvolvimento económico e social do País.” (art. 2.º do Decreto-Lei n.º 265/73). 

As grandes diferenças desta orgânica relativamente às anteriormente implementadas 

eram a de uma maior solidez e coerência da estrutura interna do órgão, a ampliação e 

diversificação do seu quadro de pessoal e a institucionalização dos órgãos 

interdepartamentais para apoiá-lo - Conselho Coordenador da Administração Pública, 

Comissão Interministerial de Informática, Comissão Interministerial de Formação, 

Comissão Coordenadora dos Serviços Sociais -, de forma a serem criadas as condições 

para assegurar uma actuação mais eficaz e extensa. 

As suas atribuições estavam divididas por nove domínios - estrutura orgânica da 

Administração, métodos de trabalho e funcionamento dos serviços, instalação e 

equipamento de serviços, política de informática, regime geral do pessoal e sua 

formação, situação económica e social dos servidores do Estado, produtividade dos 

recursos humanos e materiais ao dispor da Administração, relações da Administração 
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com o público, providências legislativas e regulamentares sobre os domínios anteriores 

– e dispunha de quatro serviços – Direcção dos Serviços de Organização e 

Equipamento, Direcção dos Serviços de Pessoal, Divisão da Documentação e 

Informação, Repartição Administrativa. 

Mantém-se, para este Secretariado, a indicação segundo a qual deveria existir um 

relacionamento estreito com as secretarias-gerais dos diversos ministérios e com órgãos 

noutros departamentos que se ocupassem de questões relativas ao pessoal, à 

organização e funcionamento dos serviços e às relações destes com o público, com vista 

à orientação e coordenação das actuações sectoriais relacionadas com o 

aperfeiçoamento e modernização da Administração Pública (art. 32.º). 

Seguindo a linha estratégica iniciada pelo III Plano de Fomento, a Lei n.º 8/73, de 26 de 

Dezembro, que estabelece a organização e a execução do IV Plano de Fomento (1974-

1979), promulgou que o domínio “Política de modernização da administração pública” 

fosse inserido no texto do IV Plano de Fomento, decisão tomada com base numa 

consciência de que o modelo de desenvolvimento do País a seguir deveria ter em conta, 

entre outros aspectos, o facto do Estado dever ampliar a sua acção nos domínios em que 

era essencial, como a satisfação das necessidades colectivas de educação e cultura, 

saúde, segurança social, habitação, transportes e comunicações (Secretaria-Geral da 

Assembleia Nacional e da Câmara Corporativa, 1973). Por outro lado, este diploma 

promulgava também que o Governo deveria acelerar a modernização da Administração 

Pública – conceito que substituiu o conceito de reforma administrativa -, nomeadamente 

aos níveis dos processos de selecção de pessoal, da formação profissional dos 

funcionários, de aperfeiçoamento das estruturas e métodos de trabalho dos serviços 

públicos, e da produtividade dos recursos humanos e materiais utilizados. 

No que respeita a avaliação do Plano, são introduzidas algumas alterações relativamente 

ao anterior. Passou-se a exigir que o Governo apresentasse três relatórios referentes à 

programação anual de cada ano (Relatório 1º Semestre – até 10 de Agosto; Relatório 3º 

Semestre – até 10 de Novembro; Relatório Anual – até 30 de Maio do ano seguinte), um 

Relatório de Execução do primeiro triénio (até 30 de Maio de 1977), um Relatório de 

Execução do IV Plano de Fomento (até 30 de Setembro de 1980) e que os relatórios de 

execução anual, trienal e final fossem submetidos à apreciação da Assembleia Nacional, 

em conjunto com as contas públicas dos anos de anos correspondentes. 
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No que à estrutura do IV Plano de Fomento diz respeito, é possível verificar uma 

semelhança da estrutura do texto do seu Projecto com o texto do III Plano de Fomento. 

Começa-se por reconhecer a importância do papel da Administração Pública como 

“promotora e agente de progresso”, o que a torna uma variável estratégica para qualquer 

processo de desenvolvimento. Foi com base nesta premissa que, segundo este texto, 

foram tomadas diversas medidas de aperfeiçoamento das estruturas orgânicas da 

Administração Pública, de melhoria dos processos de trabalho e de estímulo aos 

funcionários, de forma a aumentar a eficácia das suas intervenções e aproximá-la do 

modelo de “ «administração do desenvolvimento»”, que o progresso do País exigia. 

Após esta introdução, é feita uma recensão das diversas medidas de modernização 

administrativa: criação de postos de Secretários de Estado e criação de novas 

Secretarias de Estado; reestruturação de alguns Ministérios de forma a poderem 

responder a um maior número de tarefas; criação e reorganização de serviços (como o 

Secretariado da Administração Pública); conversão de vários serviços do Estado em 

empresas públicas e a criação de outras novas; modernização dos serviços públicos, 

nomeadamente pela utilização de processos automáticos de tratamento de informação; 

melhoria da situação dos funcionários; e a revisão dos quadros e reclassificação de 

categorias e funções. Esta descrição mostra que o conceito de reforma administrativa 

tornou-se mais alargado, abrangendo agora mais componentes do que anteriormente, 

numa clara adopção do conceito de modernização, que incorporaria um processo 

dinâmico. 

É, então, nesta linha de orientação que se insere, segundo o texto do projecto do IV 

Plano de Fomento, a criação do Secretariado da Administração Pública e a prossecução, 

durante a execução do Plano, de providências que se destinariam a colmatar as maiores 

deficiências do aparelho administrativo, de forma a torná-lo mais eficaz e oportuno. 

Deste modo, foram definidos quais deveriam ser os domínios prioritários de actuação: 

descentralização e desconcentração administrativas; redefinição de modelos de 

organização, para os quais todos os sectores deviam tender, de forma a incorporar-se 

uma programação coerente da actuação dos serviços e a aumentar a produtividade e a 

capacidade de controlo da eficácia; política coerente de pessoal; relação entre a 

Administração e os utentes; melhoria do equipamento e das instalações dos serviços 

públicos; controlo de custos, através do reforço dos instrumentos de coordenação 

governamental das acções de fomento e de acompanhamento de execução dos planos. 
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No que diz respeito aos objectivos da Reforma Administrativa, são de referir três que 

consideramos mais importantes para o nosso objecto de estudo, O primeiro diz respeito 

ao fortalecimento e dinamização de estruturas responsáveis pela modernização 

administrativa, nomeadamente o Secretariado da Administração Pública, dos órgãos 

interdepartamentais de coordenação administrativa (Conselho Coordenador da 

Administração, Comissão Interministerial de Informática, Comissão Interministerial de 

Formação), e das secretarias-gerais dos ministérios. 

Outro objectivo digno de nota é o introduzir, nos serviços públicos, um sistema de 

gestão por objectivos e de outras técnicas da eficiente gestão dos recursos da 

Administração. 

Por último importa assinalar o objectivo de aperfeiçoamento do sistema e dos processos 

de avaliação dos resultados económicos e sociais de acções realizadas. Embora de 

motivação essencialmente económica, a avaliação de acções levadas a cabo pela 

Administração Pública, aos níveis económico e social é, pela primeira vez, referida e 

destacada enquanto objectivo específico num Plano de Fomento. 

A transição democrática iniciada pela Revolução de 25 de Abril de 1974 não permitiu 

que estas medidas tivessem seguimento e outras foram entretanto elaboradas para as 

substituir, tal como iremos ver em seguida. 

 

 

O caminho até à consolidação democrática (1974-1982) 

 

Segundo o exposto na secção anterior, o estabelecimento do sistema administrativo 

português ocorreu durante o regime ditatorial. No entanto, a queda deste regime em 

1974 não representou, apesar da democratização, uma ruptura com as antigas práticas e 

padrões culturais (Araújo, 2002). Tal é possível constatar, desde logo, no Programa do 

Movimento das Forças Armadas Portuguesas (M.F.A.) – movimento responsável pelo 

Revolução que ocorreu a 25 de Abril de 1974 que conduziu à queda do regime ditatorial 

- onde não é feita qualquer referência a modificações ou reformas na Administração 

Pública, havendo claramente preocupações mais prementes, como as políticas 
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ultramarina, económica, social e externa e a abolição de órgãos e leis ligadas ao anterior 

regime. 

Este Programa do M.F.A. previa a constituição de uma Junta de Salvação Nacional, 

constituída por sete militares que receberam mandato do M.F.A.. Foi este órgão que 

promulgou as Disposições constitucionais transitórias (Lei n.º 3/74, de 14 de Maio), e 

tinha por funções vigiar pelo cumprimento do Programa do Movimento das Forças 

Armadas e das leis constitucionais, escolher de entre os seus membros o Presidente da 

República, o Chefe e Vice-Chefes do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o 

Chefe do Estado Maior da Armada, o Chefe do Estado-Maior do Exército e o Chefe do 

Estado-Maior da Força Aérea e, por último, designar, em caso de impedimento do 

Presidente da República, qual dos membros desempenhará interinamente as suas 

funções (art. 10.º da Lei n.º 3/74, de 14 de Maio). 

Segundo o Programa do Movimento das Forças Armadas Portuguesas, após assumir as 

suas funções, o Presidente da República deveria nomear o Governo Provisório Civil, 

que deveria ser constituído por personalidades representativas de grupos e correntes 

políticas e personalidades independentes que se identificassem com aquele Programa. 

Por outro lado, “Durante o período de excepção do Governo Provisório, imposto pela 

necessidade histórica de transformação política, manter-se-á a Junta de Salvação 

Nacional, para salvaguarda dos objectivos aqui proclamados. a) O período de excepção 

terminará logo que, de acordo com a nova Constituição Política, estejam eleitos o 

Presidente da República e a Assembleia Legislativa.” (Programa do M.F.A., Diário de 

Governo, I Série, n.º 112 de 14 de Maio de 1974: 621). 

Segundo a Lei n.º 3/74, ao Governo Provisório competia conduzir a política geral da 

Nação, referendar os actos de Presidente da República, fazer decretos-leis e aprovar os 

tratados ou acordos internacionais, elaborar os decretos, regulamentos e instruções para 

a boa execução das leis, superintender no conjunto da administração pública e elaborar 

a lei eleitoral. Para além disso, os actos do Governo Provisório que implicassem o 

aumento de despesas ou diminuição de receitas teriam sempre de ser referendados pelo 

Ministro da Coordenação Económica (art. 16.º da Lei n.º 3/74, de 14 de Maio). 

Inicia-se, deste modo, o período dos Governos Provisórios tutelados pela M.F.A.com a 

constituição, a 16 de Maio de 1974, do I Governo Provisório, à frente do qual estava o 

Primeiro-Ministro Adelino da Palma Carlos. Apesar de ter durante apenas cerca de três 
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meses (tendo terminado o seu mandato a 18 de Julho de 1974), este Governo não deixou 

de publicar as suas linhas programáticas65, publicadas no diploma da Junta de Salvação 

Nacional que o instituiu. 

Na introdução deste Programa, o I Governo Provisório afirma que, após a vitória do 

Movimento das Forças Armadas Portuguesas sob um regime “que não soube identificar-

se com a vontade do Povo”, foram estabelecidos alguns princípios básicos que deveriam 

contribuir para a superação da crise nacional. Então, no sentido da sua execução 

competiria ao Governo Provisório, então, entre outras medidas, promover um inquérito 

a todos os abusos de poder, atentados contra os direitos dos cidadãos ou práticas de 

corrupção, acerca dos quais haviam sido apresentadas queixas ou sobre os quais 

houvesse notícia, para depois serem publicadas as suas conclusões e ser entregue aos 

tribunais comuns a competência do julgamento das culpas. 

Afirmava-se também a necessidade de os governantes serem um exemplo transparente 

de isenção, o que impunha uma ampla receptividade ao tratamento dos problemas da 

vida pública portuguesa por parte dos órgãos de informação. 

No que diz respeito ao primeiro ponto das linhas programáticas, a “Organização do 

Estado”, este Governo tinha como objectivos a estruturação da Administração Central, 

de forma a corresponder aos objectivos das novas instituições políticas, a extinção 

progressiva do sistema corporativo e sua substituição por um aparelho administrativo 

adaptado às novas realidades políticas, económicas e sociais e a rápida reforma das 

instituições administrativas. Neste contexto foi criada a Direcção-Geral da Função 

Pública e da Direcção-Geral da Organização Administrativa, sob a alçada do Ministério 

da Coordenação Interterritorial, juntamente com um Secretário de Estado da 

Administração (v. Anexo I). 

Já ao nível das “Liberdades cívicas”, previa-se a promulgação de medidas preparatórias 

de carácter económico, social e cultural que garantissem o exercício efectivo da 

liberdade política dos cidadãos.  

No que à “Política económica e financeira” dizia respeito, este Governo considerava 

necessário, por um lado, rever a orgânica e os métodos de administração económica, de 

modo a dotá-los de eficiência e celeridade de decisão e, por outro, fazer uma gestão 
                                                
65 Divididas em oito pontos: 1. Organização do Estado; 2. Liberdades cívicas; 3. Segurança de pessoas e bens; 4. Política 

económica e financeira; 5. Política social; 6. Política externa; 7. Política ultramarina; 8. Política educativa, cultural e de 

investigação. 



 120 

eficiente e coordenada das participações do Estado, orientada para a defesa efectiva do 

interesse público e para a prossecução de uma política de ordenamento do território e de 

descentralização regional em ordem à correcção das desigualdades existentes. Também 

se previa a revisão do IV Plano de Fomento, no quadro de uma estrutura participativa - 

o que deveria transformá-lo num instrumento efectivo de promoção social e 

desenvolvimento -, e também bem como a revisão da orgânica dos planos de fomento.  

Por outro lado, previa-se também a dignificação da função pública, com garantia da sua 

independência política e a regulamentação do direito de associação do funcionalismo, 

bem como a revisão do sistema de remunerações no quadro de uma “Política social”. 

A 9 e 10 de Julho de 1974 surge uma crise política ocasionada pela tentativa do 

Presidente da República, o General Spínola, e do Primeiro-Ministro Palma Carlos, de 

implementar os poderes do Executivo e reduzir a influência das organizações militares 

sobre o processo político. O confronto entre Spínola e o M.F.A. resultou num duplo 

fracasso para o General, uma vez que não só não conseguiu atingir os seus intentos, 

como o candidato que propôs para substituir Palma Carlos é rejeitado e o M.F.A. 

consegue colocar no cargo o Coronel Vasco Gonçalvez (Hernández, 1999). 

Assim, a 18 de Julho de 1974 toma posse o II Governo Provisório, tendo sido, no 

entanto um Governo que, tal como o anterior, durou apenas menos de três meses (até 30 

de Setembro de 1974). Isto porque, a 28 e 29 de Setembro surgiu uma nova crise 

política, provocada pela intenção do Presidente da República de retardar o processo de 

descolonização e reter o aumento do poder da esquerda. As consequências provocaram 

a demissão do General Spínola e a nomeação do General Costa Gomes para o cargo de 

Presidente da República, mas também a radicalização do M.F.A. em direcção à 

esquerda (Hernández, 1999). 

Assim, este Governo publicou um documento intitulado Novo Governo Provisório: 

Homens e Programa (II Governo Provisório, 1974), onde se enumeravam as revisões de 

algumas disposições da Lei n.º 3/74, de 14 de Maio que previa as Disposições 

Constitucionais Transitórias66, nomeadamente a responsabilidade política do Governo 

Provisório. Enquanto que na anterior lei só estava previsto que este respondesse 

politicamente perante o Presidente da República, nesta alteração estava previsto que o 

Primeiro-Ministro respondesse pela política geral do governo perante o Presidente da 

                                                
66 Através da publicação da Lei n.º 5/74, de 12 de Julho, da Lei n.º 6/74, de 19 de Julho, a Lei n.º 7/74, de 27 de Julho 
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República e que os Ministros respondessem politicamente pelos seus actos perante o 

Primeiro-Ministro. 

Este Governo tinha uma forte intenção de resolver a crise de instabilidade política que 

se vivia no nosso País no período pós 25 de Abril, bem patente na declaração do 

Primeiro-Ministro Coronel Vasco Gonçalves, “Não desejamos, nem admitimos de modo 

algum, um regresso ao triste passado de antes de 1926” (II Governo Provisório, 1974: 

12), a propósito dos efeitos de divisão dos Portugueses que a luta partidária que se 

adivinhava produziria, considerando não ser esse o caminho para a consolidação 

democrática. 

No que diz respeito à organização administrativa, este Governo não modificou a 

estrutura do anterior no que à Administração dizia respeito, mantendo quer os cargos de 

Ministro da Coordenação Interterritorial e Secretário de Estado da Administração, como 

as pessoas que os ocupavam (v. Anexo I). 

O III Governo Provisório , ainda liderado pelo Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves, 

tomou posse a 30 de Setembro de 1974 e terminou o seu mandato a 26 de Março de 

1975. Elaborou o Programa de Política Económica e Social (III Governo Provisório, 

1975), aprovado em Conselho de Ministros a 7 de Fevereiro de 1975. 

Este Governo era mais completo e complexo que os anteriores67, por considerar que 

seria altura de lançar algumas reformas de fundo de cariz económico e social previstas 

no Programa do M.F.A., mas ainda não efectivadas devido às condições em que tinha 

decorrido a vida política entre 25 de Abril e 28 de Setembro de 1974 e às hesitações e 

incertezas do I Governo Provisório, que tinham impedido a definição de “(…) uma 

estratégia de desenvolvimento que interpretasse correctamente o espírito e a letra do 

Programa do M.F.A.” (III Governo Provisório, 1975: 7). 

Relativamente à Administração Pública, a novidade deste Programa residia no facto de 

conter uma secção dedicada exclusivamente a esta questão e um ponto dedicado à 

Política de despesas públicas. 

Em relação à secção dedicada à Administração Pública, este Governo considerava que a 

efectivação do seu Programa estaria dependente da capacidade das estruturas 

administrativas e dos seus quadros, a quem caberia a sua implementação. Deste modo 

                                                
67 Incluía sete capítulos: I – Introdução; II – Condicionantes da política económica e social; III – Natureza e objectivos do Plano 

Económico de transição; IV – Políticas Globais; V – Políticas Sectoriais; VI – Administração Pública; VII – Medidas a curto prazo. 
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considerava-se essencial integrar no programa económico do Governo Provisório as 

medidas de curto e médio prazos que permitiriam assegurar a capacidade da 

Administração Pública, aos níveis nacional, regional e local: “Assim, a «reforma da 

administração pública» não é um capítulo à parte da actividade governativa, mas é, 

neste momento, um dos pilares em que assenta a garantia do êxito do programa 

económico do Governo Provisório. Deve, neste contexto, ser entendida como uma nova 

forma de trabalhar que é exigida à aparelhagem do Estado pelo próprio papel que este é 

chamado a desempenhar.” (III Governo Provisório, 1975: 164). 

Além disso são apontados dois problemas básicos da Administração, a necessidade de 

um total mudança de estrutura, que permitisse transformar um aparelho pesado e 

burocratizado num conjunto flexível de organismos operacionais e de articulação 

funcionais e a necessidade de uma nova concepção da função pública, das condições do 

seu exercício, do seu estatuto e da sua capacidade de adequação ao período das 

transformações radicais indicadas no Programa: “A eficácia exigida à Administração 

tem como consequência imediata a sua integração no processo de democratização em 

curso, e como condição lógica, a atribuição ao órgão coordenador central da capacidade 

de intervenção interdepartamental adequada às responsabilidades e atribuições que lhe 

estão cometidas.” (III Governo Provisório, 1975: 163). 

Propunha-se também a criação de um grupo de trabalho de alto nível, subordinado a um 

Conselho de Ministros restrito, que tivesse como função a reformulação de normas 

orientadoras de funcionamento e da estruturação da Administração Pública, a forma a 

ser possível conseguir responder à urgência de realizar uma transformação na 

Administração Central que tornasse claros os princípios de gestão ao nível dos 

objectivos e das estruturas necessárias para os executar. 

Entre as medidas que se consideravam passíveis de aplicação imediata, por se 

considerarem terem sido prática iniciada em alguns sectores após o 25 de Abril de 74 ou 

serem princípios de gestão em qualquer sector de actividade, incluía-se a necessidade de 

aperfeiçoar os métodos de trabalho e adoptar novos processos de avaliação dos 

resultados económicos e sociais das acções realizadas pela Administração, necessidade 

essa provocada pela profunda transformação e estruturas de relação, quer na 

organização do processo produtivo, quer na prestação de bens ou serviços. Pretendia-se 

que tal fosse feito através da implantação progressiva da direcção por objectivos, para 
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que a afectação dos recursos humanos e financeiros fosse determinada em termos de 

projecto ou de tarefa. 

Para além disso, pretendia-se também realizar o inventário das actividades e dos 

domínios de acção atribuídos a cada serviço ou organismo público, bem como o reforço 

do trabalho interdepartamental, de forma a evitar duplicações e a permitir a clarificação 

de objectivos. Previa-se também que a Direcção-Geral da Organização Administrativa 

fosse um órgão central de coordenação, para onde deveriam convergir os esforços e 

experiências de todos os serviços, grupos de trabalho e comissões que funcionavam ao 

nível da informática. 

Por fim, no que diz respeito à Política de despesas públicas, este Programa chamava a 

atenção para o facto de as orientações estabelecidas em matéria de despesas públicas 

assumirem um papel muito importante no quadro da política económica e social do 

Governo, na medida em que a disciplina do crescimento das despesas públicas seria um 

instrumento básico para combater o desperdício de recursos e para evitar que o défice 

orçamental subisse para níveis demasiados altos e fosse um factor de agravamento de 

tensões inflacionistas. Afirmava-se também ser indispensável gerar uma poupança 

substancial no sector público para se poder face ao aumento substancial das despesas 

com investimentos públicos, com a dinamização da actividade económica requereria. 

Deste modo, consideravam que se impunham algumas orientações imediatas, tais como: 

as limitações às novas admissões de pessoal nos serviços públicos; a redução ou 

adiamento das despesas dos diversos departamentos e organismos; a disciplina das 

modificações de estrutura dos serviços públicos e da fixação de estruturas para os novos 

serviços; a intensificação da vigilância do cumprimento das normas sobre disciplina 

orçamental; o desenvolvimento de uma administração em harmonia com as 

possibilidades definidas no âmbito da política orçamental e da política do Tesouro; o 

estabelecimento de limitações à possibilidade de revisões do orçamento; a fiscalização 

mais efectiva das despesas do sistema de previdência social; e a aplicação de critérios 

rigorosos de selecção dos investimentos a financiar pelo sector público. 

Por último, eram enunciadas neste Programa, setenta medidas a serem tomadas a curto 

prazo, que abordavam as políticas globais e sectoriais. No âmbito da Administração 

Pública pretendia-se dar início à reformulação orgânica da administração regional e 

local, definindo áreas de actuação, atribuições, competências e representatividade dos 

seus órgãos gestores, ao mesmo tempo que seriam reforçados os organismos de apoio 
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técnico às autarquias locais. Este Governo também pretendia dar início à elaboração do 

Estatuto da Função Pública e introduzir algumas medidas relativas à eliminação de 

quadros por Direcção-Geral, estatuto das chefias, etc.. Previa-se também a 

regulamentação do direito à greve e à associação sindical na função pública e a criação 

do Serviço Central de Pessoa e Função Pública. 

No que diz respeito às atribuições relativas à Administração Pública, estas foram 

integradas no Ministério da Administração Interna nas alterações efectuadas a 27 de 

Dezembro de 1974, tendo sido nomeado Rui Barradas do Amaral como Secretário de 

Estado da Administração Pública (v. Anexo I). 

A mesma pessoa esteve nas funções de Secretário de Estado da Administração Pública 

no IV Governo Provisório, embora a pessoa que ocupava o cargo de Ministro da 

Administração Interna tenha mudado. No entanto, segundo o Portal do Governo não é 

conhecido Programa do IV Governo Provisório 

(http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Provisorios/GP04/). Sabe-

se, no entanto, que Vasco Gonçalves permaneceu enquanto Primeiro-Ministro e que este 

Governo tomou posse a 26 de Março de 1975 e terminou o seu mandato a 8 de Agosto 

do mesmo ano, em sistema de coligação entre o Partido Comunista Português (PCP), o 

Movimento Democrático Português/Comissão Democrática Eleitoral (MDE/CDE), 

Partido Popular Democrático (PPD) e o Partido Socialista (PS). 

Este processo foi bastante rápido e teve consequências mais sérias que as anteriores 

crises políticas. De facto, esta terceira crise, que determinou o fim do III Governo 

Provisório, é fruto da tentativa de golpe de Estado a 11 de Março de 1975, 

protagonizado por determinados elementos da direita apoiados pelo Partido Democrata 

Cristão. As suas consequências foram de grande importância, na medida em que foi 

nesta altura que se estabeleceu um pacto de plataforma de acordo constitucional entre os 

partidos políticos e o M.F.A., do qual deriva a criação do Conselho da Revolução. Ao 

mesmo tempo, foram determinadas normas para que se procedesse à consolidação das 

instituições, foram estabelecidos os Órgãos de Soberania e definiram-se as normas para 

constituir a Assembleia Constituinte (Hernández, 1999). 

Finalmente, a 25 de Abril de 1975, foram realizadas as primeiras eleições para a 

Assembleia Constituinte, que significaram a perda de hegemonia política por parte do 

M.F.A. na medida em que este passou a estar obrigado a reconhecer a legitimidade 
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democrática e competência constituinte exclusiva da Assembleia. Esta situação 

significava, para um amplo sector do M.F.A., quer era chegada a altura de passar o 

poder e reduzir o Exército às suas funções institucionais normais. Por outro lado, os 

resultados eleitorais implicaram a legitimação política dos partidos e a expressão de que 

os portugueses consideravam que era altura de acabar o período de tutela directa. Tal 

produziu um conflito de competências política-administrativa. 

É neste contexto que o IV Governo Provisório termina, consequência de uma quarta 

crise política iniciada no mês de Julho de 1975 com o confronto entre o M.F.A. e os 

principais partidos do governo, o PS e o PPD. Este confronto provocou a saída dos 

ministros destes partidos, tendo sido constituído o V Governo Constitucional. De facto, 

e segundo o Programa do V Governo Provisório (V Governo Provisório, 1975), aquela 

coligação tinha-se tornado inviável, na medida em que havia trazido uma herança de 

crise política e militar que tinha levado à dissolução do IV Governo Provisório, crise 

essa que confrontou forças “progressistas” e “revolucionárias” e que tinha resultado 

numa crise de “autoridade revolucionária”. No entanto, nesse mesmo Programa, admite-

se que “Foi contudo na sua vigência que foram adaptadas e concretizadas as medidas de 

mais profunda transformação social e económica na lógica irreversível do avanço para o 

socialismo, medidas tomadas sob a orientação e directiva dos órgãos de maior 

responsabilidade revolucionária.” (V Governo Provisório, 1975). Esta aparente 

contradição entre crítica e elogio pode residir no facto do Primeiro-Ministro deste V 

Governo Provisório continuar a ser Vasco Gonçalves, embora parte da sua equipa de 

Ministros e Secretários de Estado tenha mudado. 

Neste sentido o V Governo Provisório, que tomou posse a 8 de Agosto de 1975 e 

terminou o seu mandato a 19 de Setembro do mesmo ano, declarava nas suas intenções 

ter como missão agir de uma “(…) forma unitária e não partidária, possibilitando pausa 

política para ultrapassagem da crise política-millitar e assegurando uma firme defesa 

das conquistas revolucionárias (…)”, ou seja, ser um Governo não partidário, cuja acção 

só seria possível com o apoio popular e do M.F.A., constituindo-se como solução 

transitória para pôr termo a crise política criada no País68.  

                                                
68 Aliás, o seu Programa intitulava-se Defender a Revolução - Linhas de Acção Programática e Tarefas de Transição e continha três 

capítulos (I – Mandato e Orientação do V Governo: 1 - Do Governo e seu mandato; 2 - Alternativa socialista; II – Tarefas 

económicas fundamentais da transição para o socialismo: A - A transição para o socialismo; B - Batalha da Economia; C - 

Estratégia de desenvolvimento; D - Apoio à produção nacional e ao emprego; E - Política de austeridade; F - Aspectos qualitativos 
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No que ao objectivo da “Descentralização político-administrativa” diz respeito, 

considerava-se que uma estratégia de descentralização administrativa era indispensável 

no sentido de atingir três metas: a de conduzir à desburocratização do actual aparelho do 

Estado, superando a sua falta de resposta às tarefas essenciais a desenvolver; a de 

maximizar o aproveitamento das iniciativas e recursos locais, possibilitando uma 

adequada mobilização para o desenvolvimento económico e social; e a de pôr ao 

alcance do controlo das estruturas unitárias de base em formação centros de decisão 

regional e local dotados de capacidade e meios de acção. 

No que diz respeito à responsabilidade pela Administração Pública, este Governo 

manteve a orgânica de um Ministro de Administração Interna e de um Secretário de 

Estado da Administração Pública. (v. Anexo II). 

No entanto, a crise iniciada a Julho de 1975 não tinha sido totalmente saneada e, a 19 de 

Setembro do mesmo ano, foi constituído o VI Governo Provisório, o último governo 

provisório, que se constituiu como um governo de transição para o I Governo 

Constitucional, tendo terminoado o seu mandato a 23 de Julho de 1976. A sua 

constituição realizou-se proporcionalmente à força eleitoral dos partidos políticos, sem 

que o M.F.A. tivesse exercido pressões. Esta situação estável fez falhar a tentativa de 

golpe de Estado, por parte de forças de esquerda, a 25 de Novembro de 1975 

(Hernández, 1999). 

O Programa deste Governo era menos extenso que o do anterior69 e tinha um tom menos 

“revolucionário”. Fruto de largas negociações com os partidos políticos para a redacção 

de um programa de definição política e de definição da estrutura governamental e da 

distribuição partidária das responsabilidades pelos postos governamentais, este 

Programa considerava essencial resolver a crise que a sociedade portuguesa atravessava. 

Neste sentido, o principal objectivo deste Governo era o de “avançar realisticamente no 

caminho da democracia e do socialismo.” (VI Governo Provisório, 1975: 6). Para 

atingir esse objectivo geral teria de prosseguir determinadas tarefas, de cariz político, 

económico e de comércio e política externa (como o caso do reforço das relações 

comerciais com todos os países e designadamente com a EFTA e o Mercado Comum) e 

sobre o sector público, como reforçar a autoridade do Governo através de uma maior 

                                                                                                                                          
do sistema económico de transição; III – Política Social: A – Saúde; B - Segurança social; C - Educação e investigação científica; D 

- Habitação e obras públicas). 

69 1 – Introdução; 2 – Princípios; 3 – Objectivos; 4 – Tarefas; 5 – Considerações finais 
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eficiência e disciplina das organizações públicas, descentralizar a vida político-

administrativa, iniciando projectos de reordenamento do território (com especial 

atenção para a urgência e as particularidades dos arquipélagos dos Açores e da Madeira) 

e, após a efectivação da nacionalização dos sectores básicos da economia, estruturar o 

sector público e económico nacionalizado de forma a conferir-lhe dinamismo e 

eficiência. Não faz, no entanto, referência a reformas na Administração Central. 

Nas palavras do Primeiro-Ministro Almirante Pinheiro de Azevedo “Herdámos do 

regime anterior ao 25 de Abril um país pobre, corrompido, dependente do estrangeiro. 

Alguns milhões de contos que existiam no Banco de Portugal, pouca ajuda prestam 

quando um povo se defronta com o analfabetismo, a miséria dos campos, a difícil 

situação das pescas, a ausência de serviços públicos minimamente satisfatórios, a 

fragilidade da indústria, a exploração das classes trabalhadoras, a tristeza e o luto das 

guerras coloniais.” (VI Governo Provisório, 1975: 17). 

Após seis governos provisórios no espaço de dois anos, foi finalmente aprovada a 

Constituição de 1976. Apresentam-se de seguida algumas premissas importantes 

previstas nesta Constituição, importantes para a compreensão da extensão de 

modificações do Estado autoritário para o Estado democrático. 

Segundo a Constituição de 1976, o governo era responsável não só perante a 

Assembleia da República mas também perante o Presidente da República (artigo 193.º). 

Competia ao presidente nomear o Primeiro-Ministro, tendo em conta os resultados 

eleitorais (artigo 136.º), o que dava espaço de manobra a que o Presidente forjasse uma 

maioria, mesmo não existindo uma maioria partidária na Assembleia da República. Foi 

o que aconteceu em 1978, quando o Presidente Eanes empossou Nobre da Costa sem o 

acordo dos partidos do parlamento, depois Mota Pinto com o acordo tácito dos partidos 

de direita e em seguida Lurdes Pintassilgo, num governo de gestão. 

Isto significava que o Presidente podia retirar a sua confiança política ao governo, 

obrigando-o a demitir-se, mesmo que reunisse a confiança da Assembleia da República. 

Assistiu-se, deste modo, a uma forte instabilidade política até 1982, que dificultou a 

afirmação dos governos, sobretudo quando não existia uma maioria estável. 

Segundo a Constituição de 1976, o governo tinha a responsabilidade de conduzir a 

política geral do país e era o órgão superior da administração pública (artigo 185.º). No 

entanto previa que outras instituições detivessem competências para limitar a função da 
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condução da política atribuída ao governo: a Presidência, a Assembleia da República e 

o Conselho de Revolução.  

O Presidente tinha o direito do veto suspensivo sobre quaisquer leis apresentadas pelo 

parlamento e tinha direito de veto sobre os decretos-lei do governo apresentados para 

promulgação (artigo 278.º). Quanto ao Conselho da Revolução, este órgão tinha 

competências legislativas exclusivas no que diz respeito à organização, funcionamento e 

disciplina das Forças Armadas. Além disso podia aprovar acordos internacionais sobre 

assuntos militares, através de decreto-lei (artigo 148.º), com a mesma validade que os 

do governo ou da Assembleia da República (artigo 149.º). Tinha igualmente a 

responsabilidade de garantir o cumprimento da Constituição. 

A posição do governo era tanto mais difícil quanto, na recente democracia, existia uma 

relativa fragmentação do sistema de partidos e ao facto de estes se recusarem a submeter 

a um mandato presidencial e militar alargado. Na medida em que o governo estava na 

intersecção de duas fontes de legitimidade, a legitimidade militar e revolucionária e a 

partidária e pluralista, a evolução do equilíbrio institucional dependia da relação de 

forças entre militares e partidos.  

No que diz respeito ao funcionamento interno, o governo tinha a competência 

legislativa exclusiva relativamente à sua própria organização e funcionamento (artigo 

201.º), o que era feito através das leis orgânicas e de regimentos que estabeleciam os 

procedimentos para o seu funcionamento, destinados sobretudo a consulta interna. 

Já ao Primeiro-Ministro competia a nomeação dos ministros (a sua exoneração implica 

a demissão de todos os seus ministros), a direcção, coordenação e orientação de toda a 

acção ministerial, a direcção do governo e das relações com outras instituições.  

Assim, uma das principais alterações verificadas foi a extinção do Conselho de 

Ministros. Por outro lado foi criada a Comissão de Saneamento e Reclassificação 

Ministerial, que tinha por objectivo o afastamento de funcionários públicos com um 

comportamento anti-democrático, que não conseguissem adaptar-se ao novo regime ou 

que de fossem, no geral, incompetentes (Lobo, 2005). 

Aprovada a Constituição da República Portuguesa a 2 de Abril de 1976, realizadas as 

primeiras eleições para a I Assembleia da República a 25 de Abril de 1976 e as eleições 

presidenciais a 27 de Junho do mesmo ano, foi formado o I Governo Constitucional, 
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constituído pelo Partido Socialista, que tomou posse a 23 de Julho de 1976 e esteve no 

poder até 23 de Janeiro de 1978.  

Sob a direcção de Mário Soares, Primeiro-Ministro, este Governo garantia que “(…) um 

Governo formado pelo PS dará totais garantias ao País de cumprimento da Constituição 

- visto que a elaboração desta ficou a dever-se em grande parte ao trabalho e coesão do 

grupo parlamentar socialista, de longe o mais numeroso na Assembleia Constituinte. Do 

mesmo modo que dá garantias, pela sua filosofia de partido, implícita no programa 

socialista, e pelo seu comportamento prático ao longo destes anos de experiência 

revolucionária - que o País bem conhece - de fazer uma leitura progressista, mas ao 

mesmo tempo não isenta de realismo, da Constituição da República.” (I Governo 

Constitucional, 1976: Introdução). 

No que se refere às grandes linhas de orientação, a referência principal para a 

elaboração do Programa deste Governo70 tinha sido o Programa para um Governo PS - 

«Vencer a crise, reconstruir o País», apresentado ao eleitorado em Abril de 1976. 

Assim, na secção “Organização e funcionamento do Governo”, este Governo declarava 

que pretendia não criar hiatos na programação e execução dos projectos em curso nem 

paragens na Administração Pública e partir do que já existia, procedendo somente a 

pequenas remodelações. No entanto, tendo em conta a eventual necessidade de proceder 

a uma reestruturação dos Ministérios e Secretarias de Estado, pretendia-se promover a 

criação de uma comissão encarregada de estudar a reestruturação da Administração 

Pública no sentido de ser possível propor uma reforma de fundo à Assembleia da 

República. Ainda assim as remodelações efectuadas reduziram em dezoito os postos 

governamentais de Secretários e Subsecretários de Estado, no sentido de uma maior 

coesão e eficácia do Governo. Neste âmbito, importa ainda referir que se pretendia que 

as Secretarias-Gerais da Presidência da República e da Assembleia da República 

prestassem apoio técnico e administrativo aos Órgãos de Soberania junto dos quais 

funcionavam. 

                                                
70 Este Programa dividia-se em quatro capítulos e respectivas secções: I – Introdução; II – Enquadramento Político-Constitucional; 

III – Objectivos e políticas do Governo: A) Construir o Estado democrático; B) Planear e reorganizar a economia; C) Assegurar a 

estabilização financeira indispensável à recuperação económica; D) Consolidar as estruturas produtivas, combater o desemprego e 

expandir a produção; E) Promover uma maior justiça na distribuição dos rendimentos; F) Responder às necessidades básicas da 

população e promover a qualidade de vida; G) Afirmar uma política de independência nacional e de cooperação internacional a 

favor da paz; IV – Considerações finais. 
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Para além da “Organização e funcionamento do Governo”, no capítulo intitulado 

“Construir o Estado democrático”, este Programa incluía também uma secção sobre a 

“Reorganização da administração pública”. Neste âmbito considerava-se que o 

problema da modernização e racionalização da administração pública implicava um 

trabalho a longo prazo que tinha de ser programado e que este Governo se propunha a 

iniciar.  

Eram também enunciadas carências básicas que se considerava existirem na função 

pública, tais como a ausência de vinculação dos vários departamentos às medidas de 

política de pessoal aprovadas pelo Governo, a inexistência de uma política global para a 

função pública, incluindo a administração autárquica, a ausência de eficácia real dos 

comandos legislativos e orientações do Governo (muitas vezes por falta de vontade 

política dos responsáveis dos vários serviços e organismos), a frequente adopção de 

soluções parcelares ou sectoriais, sob pressão dos acontecimentos, sem enquadramento 

global, a ausência de planeamento de carreiras na função pública, o empolamento 

sistemático das estruturas e hierarquias, escamoteando a realidade de uma deficiente 

política de remuneração, a falta de mecanismos formais que permitissem o diálogo 

permanente e a participação colaborante com as organizações sindicais. 

No sentido de fazer face às carências enunciadas, este Governo propunha-se a levar a 

cabo uma série de medidas concretas como promoção de uma política de incentivo da 

competência e de motivação do exercício da chefia e a elaboração de alguns diplomas 

fundamentais (como o Estatuto da Função Pública, a submeter à Assembleia da 

República, consignando os direitos, deveres e garantias fundamentais dos trabalhadores 

do sector), com a participação das organizações representativas dos trabalhadores da 

função pública.  

No que diz respeito às responsabilidades ligadas à Administração Pública, elas 

continuaram na pessoa do Secretário de Estado da Administração Pública, sob a alçada 

do Ministério da Administração Interna, como anteriormente. Por outro lado, foi criada 

a Secretaria de Estado da Integração Administrativa, uma vez que se entendeu extinguir 

o Ministério da Cooperação, para fazer face aos problemas do funcionalismo ligado às 

antigas colónias, Esta seria extinta quando se considerasse que as suas tarefas 

estivessem terminadas (v. Anexo II).  
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Chama-se também a atenção para a necessidade de limitar a progressão das despesas de 

consumo público e situar o montante dos défices dentro dos valores dos investimentos 

realizados, no âmbito de uma política de austeridade orçamental e política fiscal. 

Pretendia-se também atingir o objectivo de não ultrapassar de forma significativa o 

défice previsto para o corrente ano, através de algumas medidas, nomeadamente: a 

contenção das despesas, através da contínua reestruturação de serviços; a aplicação 

efectiva dos diplomas publicados pelo VI Governo Provisório que limitavam a 

realização de transferências internas nos diferentes Ministérios para a realização de 

novas despesas, e que congelavam 10% a 15% das dotações totais de várias categorias 

de rubricas orçamentais; a concretização de uma política mais centralizada de compras, 

relativamente a bens a serem adquiridos em grandes quantidades e em condições mais 

favoráveis; a criação de um órgão de inspecção e fiscalização das despesas dos serviços 

públicos que analisasse as condições em que eram feitas, a sua necessidade em face aos 

objectivos prosseguidos e o cumprimento das regras da contabilidade pública; a 

proibição de acréscimo de despesas correntes sem a simultânea e equivalente criação de 

receitas e a proibição de despesas menos justificadas. 

Importa também assinalar que foi o I Governo Constitucional que, a 28 de Março de 

1977 apresentou o pedido de adesão de Portugal às Comunidades Europeias, que 

mereceu o apoio dos três maiores partidos políticos com representação na Assembleia 

da República. 

No entanto, este Governo foi demitido através da perda de uma moção de confiança à 

Assembleia da República e, a 23 de Janeiro de 1978, subiu ao poder o II Governo 

Constitucional que, embora tenha mantido Mário Soares como Primeiro-Ministro, era 

agora constituído por uma coligação entre o Partido Socialista e o Centro Democrático 

Social. O seu mandato terminou cerca de sete meses depois, a 29 de Agosto de 1978, 

devido à exoneração pelo Presidente da República. 

No seu Programa71, o II Governo Constitucional declarava como algumas das suas 

orientações políticas gerais a forte racionalização e dinamização do sector público 

                                                
71 Constituído por quatro capítulos: I – Introdução; II - Enquadramento político-constitucional e pressupostos políticos; III - 

Objectivos e políticas do Governo: A) Consolidar o Estado democrático (1 - Organização e funcionamento do Governo; 2 - Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira; 3 - Poder local; 4 - Reforma administrativa; 5 - Comunicação social; 6 - Garantia da igualdade 

perante a lei; 7 - Condição feminina); B) Organização da economia (1 – Introdução; 2 - O papel do Plano e do mercado na regulação 

da economia; 3 - Dinamização e racionalização do sector empresarial do Estado; 4 - Estímulo ao sector privado; 5 - Apoio ao sector 

da propriedade social, designadamente ao sector cooperativo; 6 - Promoção e enquadramento do investimento estrangeiro); C) 
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produtivo, a reforma em profundidade da Administração Pública Central e um intenso 

apoio à administração local autárquica.  

Apesar da reforma administrativa ser vista, não como uma grande substituição das 

estruturas, de normas e de processos, mas sim como uma acção reflexiva e continuada 

para manter o eficaz funcionamento da Administração e a sua adequação às realidades e 

circunstâncias de cada momento, este Governo considerava no entanto necessário levar 

a cabo algumas medidas que pretendiam assegurar a renovação e o aperfeiçoamento da 

Administração Pública, aos níveis do rendimento do factor humano, da estrutura dos 

serviços e das técnicas do seu funcionamento. O objectivo era tornar a Administração 

Pública mais eficiente na prossecução dos seus fins, ou seja na promoção e orientação 

do progresso económico e social e mais coerente com os seus princípios. 

Assim, no capítulo “Consolidar o Estado democrático”, foi incluído uma secção 

dedicada à Reforma administrativa que fazia uma análise da situação da Administração 

Pública e estabelecia linhas de orientação, objectivos e medidas conducentes à reforma 

administrativa. Reconhecia-se nesta secção a necessidade de se levar a cabo uma 

profunda reforma que visasse dotar o país de uma Administração Pública “humana, 

viva, coerente e eficiente” que fosse motor de desenvolvimento económico e social e 

que pudesse servir os propósitos de integração económica europeia. 

Primeiramente eram enumeradas algumas críticas normalmente dirigidas à 

Administração Pública, quer ao nível dos recursos humanos, como ao nível da estrutura 

e organização dos serviços, da sua gestão e funcionamento e da utilização racional do 

equipamento. 

No que à estrutura e organização dos serviços diz respeito, o Programa chamava a 

atenção para problemas como: as disparidades quanto à inserção orgânica e à hierarquia 

                                                                                                                                          
Programa económico de estabilização para 1978 (1 - Introdução, justificação e objectivos; 2 - Política de balança de pagamentos; 3 - 

Política orçamental; 4 - Política monetária e financeira; 5 - Política de combate à inflação e política de rendimentos; 6 - 

Compatibilização do programa de estabilização com as perspectivas da política social e da política de desenvolvimento a médio 

prazo); D) Política de desenvolvimento económico e social a médio prazo (1 - Adesão às comunidades europeias; 2 - Estratégia do 

desenvolvimento; 3 - Política de orientação do investimento; 4 - Desenvolvimento regional); E) Políticas sectoriais (1 – Introdução; 

2 - Agricultura e pescas; 3 - Indústria e energia; 4 - Comércio e turismo; 5 - Transportes e comunicações; 6 - Trabalho, emprego e 

formação profissional); F) Responder às necessidades básicas da população e promover a qualidade da vida (1 – Justiça; 2 - 

Administração interna; 3 - Educação e cultura; 4 - Segurança social e saúde (situação e determinantes da acção); 5 - Habitação, 

obras públicas e ambiente; 6 – Desalojados; 7 - Reabilitação de deficientes); G) Política de independência nacional e de cooperação 

a favor da paz (1 - Defesa nacional; 2 - Política externa; 3 - Cooperação com os países de expressão portuguesa; 4 - Política de 

emigração); IV - Considerações finais. 
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de certos serviços homólogos em Ministérios diferentes; a tendência para os excessos de 

proliferação das administrações de missão (gabinetes, comissões, grupos de trabalho) e 

sua não articulação com os serviços de linha; a má definição e consequente mau 

funcionamento dos órgãos de coordenação interministerial; a sobreposição e lacunas nas 

atribuições de numerosos serviços e faltas de clareza na sua relação com os objectivos a 

prosseguir; a ausência de uma definição rigorosa da competência de diferentes órgãos, 

especialmente ao nível da diferenciação vertical dos poderes de decisão; a indefinição 

de critérios relativamente às atribuições e características funcionais dos diferentes 

subsectores públicos; a insuficiente avaliação dos factores psico-sociológicos que estão 

presentes nas organizações administrativas, entre outras. 

Já no tocante a deficiências de gestão e funcionamento, eram referidas, nomeadamente, 

a utilização predominante de estilos de direcção com escassez de fluxos de informação 

ascendente e não participativa, a ausência quase total de planeamento, a favor de 

normas empíricas de funcionamento dos serviços, com a correspondente improvisação 

de actuações pontuais, não programadas e não coordenadas, a inexistência de uma clara 

definição de objectivos a médio e a longo prazo, a manutenção de técnicas e concessões 

orçamentais antiquadas que não se orientam pela consecução de objectivos, não 

compreendiam a reavaliação dos mesmos e não facilitavam a determinação de custos 

operacionais nem o controlo dos resultados, a ausência de mecanismos avaliadores da 

eficácia e eficiência dos serviços, a ausência de avaliação do binómio «custo/eficácia» 

na definição de objectivos e nas tomadas de decisão, entre outras. 

Por outro lado, este Programa chamava também a atenção para a diminuta participação 

dos cidadãos na Administração, existindo algumas deficiências a apontar neste âmbito, 

como o isolamento da Administração relativamente aos seus utentes, designadamente 

por falta de uma actuação coerente no domínio das suas relações com o público, a 

ausência de canais de informação que proporcionassem o esclarecimento e compreensão 

das actividades estaduais e, simultaneamente, o acolhimento e participação dos 

interessados nas actividades administrativas, a ausência de um sistema integrado de 

informação administrativa e a deficiente informação ao público. Neste sentido, 

enunciavam-se orientações gerais no sentido de intensificação dos esforços tendentes a 

assegurar uma crescente participação dos cidadãos na vida colectiva e a promover uma 

descentralização efectiva das instituições políticas e administrativas, com o objectivo de 
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conduzir à consolidação de um poder local democrático, o desenvolvimento sistemático 

da via do diálogo e da concertação na sociedade portuguesa. 

Tendo em conta esta análise da situação da Administração Pública o II Governo 

Constitucional pretendia seguir algumas linhas de reforma administrativa e apresentar à 

Assembleia da República uma proposta de lei de bases da reforma administrativa. 

Neste contexto, foram criados o Ministério da Reforma Administrativa e a Secretaria de 

Estado da Administração Pública (v. Anexo II), “ (…) em atenção à prioridade e 

importância de que se reveste a tarefa de reestruturação e racionalização da 

administração pública em geral e do funcionalismo público em especial.” (II Governo 

Constitucional, 1978: III – Objectivos e políticas do Governo). Considerava-se que criar 

um Ministério com este nome seria um passo decisivo à Reforma Administrativa, numa 

demonstração de um empenho efectivo e global nessa tarefa. No entanto seria essencial 

ter em atenção que se trataria de uma tarefa a médio prazo, que envolveria um grande 

esforço financeiro e que, por isso, estaria condicionada pelas disponibilidades 

financeiras exíguas.  

Este Ministério seria responsável pelo estudo, planeamento e lançamento da reforma 

administrativa e estabeleceria todas as ligações necessárias de cooperação com os 

restantes departamentos ministeriais e sectores da Administração Pública. Além disso 

promoveria nos mesmos a criação e a reestruturação, quando necessário, de serviços 

sectoriais de reforma, encarregados de colaborar com este Ministério, quer na 

preparação das directivas genéricas a aprovar, na aplicação de medidas globais que 

tivessem sido definidas, como trazendo ao conhecimento do Ministério as experiências, 

dificuldades e sugestões. Para além disso pretendia-se igualmente que o Ministério da 

Reforma Administrativa levasse a cabo providências nas áreas do funcionalismo 

público, da estrutura da Administração Pública, da organização e gestão, do 

equipamento e instalações, dos métodos de trabalho e da racionalização e controlo da 

Administração. 

No que à estrutura da Administração Pública se referia, pretendia-se, por exemplo, que 

o Ministério da Reforma Administrativa elaborasse um estudo da estrutura e orgânica 

do Governo e, designadamente, do número e designação dos Ministérios e Secretarias 

de Estado e que fizesse a estruturação do Ministério da Reforma Administrativa. 

Relativamente à área da organização e gestão da Administração Pública, são de 
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assinalar medidas como o aperfeiçoamento dos processos de avaliação dos resultados 

económicos e sociais das acções realizadas pelo sector público e a 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. 

Por outro lado, ao nível do controlo da Administração visava-se a instituição de 

sistemas adequados de controlo da eficiência da acção administrativa, como a 

modernização da actuação dos serviços de inspecção, a modernização e alargamento da 

função do Tribunal de Contas e a realização constante de inquéritos à gestão dos 

diversos departamentos. Para mais, eram também objectivos deste Governo elaborar um 

estudo e aplicar sistemas de análise do custo e eficiência dos serviços públicos, 

generalizar a obrigatoriedade de publicação de relatórios anuais dos diversos 

Ministérios e departamentos autónomos, fazer publicidade e divulgação dos orçamentos 

e contas de todas as entidades e serviços públicos actualmente não abrangidos nas 

publicações financeiras do Estado, aperfeiçoar e simplificar os mecanismos existentes 

para controlo jurídico da Administração, criar mecanismos para o controlo da 

moralidade administrativa, prevenção de fraudes e outras formas de corrupção, entre 

outras medidas. 

Tendo exonerado o II Governo Constitucional, o Presidente da República empossou 

Alfredo Nobre da Costa como Primeiro-Ministro, tendo este formado o III Governo 

Constitucional, que esteve no poder de 29 de Agosto a 22 de Novembro de 1978. 

Sendo um Governo não partidário e não contando com um apoio parlamentar estável, 

este Governo era uma solução temporária até à convocação de novas eleições e, por 

isso, não se considerava aconselhável que decidisse sobre matérias que não tivessem 

sido tomadas ou ratificadas pela Assembleia da República e sobre decisões que não 

pudessem ter expressão prática no período em que iria exercer a sua acção, como era o 

caso da Reforma Administrativa. 

Ainda assim, uma das principais alterações levadas a cabo por este Governo foi o facto 

de o Ministério da Reforma Administrativa ter sido desmantelado e as responsabilidades 

da Administração Pública terem passado para a alçada do Conselho de Ministros, com 

um Secretário de Estado da Administração Pública (v. Anexo II). Seriam então 

integrados todos os organismos e serviços até à altura dependentes do Ministério da 

Reforma Administrativa nesta Secretaria de Estado da Administração Pública, 
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competindo-lhes assegurar as actividades correntes de coordenação e apoio à 

Administração Pública nos domínios do pessoal e da organização administrativa e 

também a gradual e progressiva extinção dos organismos pertencentes ao extinto 

Ministério do Ultramar. Para mais, competiria também a esta Secretaria de Estado dar 

continuidade aos estudos em curso no âmbito do Programa da Reforma Administrativa 

do II Governo Constitucional, de forma a aproveitar os esforços anteriormente 

desenvolvidos, reconhecendo-se contudo, a necessidade de rever o âmbito desse mesmo 

Programa. Para além disso deveria promover o lançamento de medidas urgentes de 

correcção das deficiências mais notárias no domínio da organização e do pessoal. 

Assim, o Programa do III Governo Constitucional consagrava o último dos seus seis 

capítulos à Administração Pública72, no qual se reconhecia a necessidade do Governo 

continuar o estudo e a aplicação de medidas de modernização e racionalização das 

estruturas e funcionamento dos serviços públicos e de aperfeiçoamento da gestão de 

pessoal da Função Pública. Fazia-se também, como já começava a ser tradição, uma 

análise da situação aos níveis da organização e gestão administrativa, pessoal e 

equipamento. 

Relativamente à organização e gestão administrativa, enunciavam-se deficiências como 

a ausência de sistematização da estrutura da Administração, com a existência de 

sobreposições a nível ministerial e interministerial, a deficiente aplicação dos critérios 

de estruturação horizontal e vertical dos ministérios, a ausência de uma prática de 

desconcentração e de descentralização administrativa ao nível dos serviços centrais, a 

ausência quase total de planeamento ao nível dos serviços, com preferência pelas 

normas empíricas de funcionamento, a manutenção de técnicas e concepções de gestão 

antiquadas, que não se orientavam pela prossecução de objectivos, não compreendiam a 

reavaliação dos mesmos e não facilitavam a determinação de custos nem o controlo de 

resultados, o isolamento da Administração relativamente aos seus utentes, 

nomeadamente por falta de actuação coerente no domínio das suas relações com o 

público, entre outras. 

                                                
72 I. Introdução; II. Principais objectivos da acção governativa (1. Pressupostos e condicionantes; 2. Grandes objectivos); III. 

Política Económica Geral (1. Orientações gerais; 2. Política de balança de pagamentos; 3. Política de combate à inflação; 4. Politica 

monetária e de crédito; 5. Política orçamental; 6. Política de investimentos; 7. Política regional; 8. Sector Empresarial de Estado; 9. 

Sector privado; 10. Adesão às Comunidades); IV. Políticas Sectoriais (1. Políticas sectoriais no domínio produtivo; 2. Políticas 

sectoriais no domínio social e administrativo; 3. Politica de Defesa; 4. Política externa; 5. Macau); V. Regiões Autónomas; VI. 

Administração Pública. 
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Neste sentido, eram apresentadas algumas medidas a curto e a médio e longo prazo, as 

primeiras que deveriam ser logo aplicadas e as segundas que deveriam ser enfoque de 

estudos mais aprofundados. 

No domínio da organização e gestão administrativa e no que diz respeito às medidas de 

curto prazo que importam para este estudo, este Governo pretendia estudar e lançar 

experiências-piloto, em colaboração com os Ministérios interessados, tendo em vista a 

sua posterior avaliação e generalização, relativamente aos domínios de técnicas de 

planeamento, ornamentação e controlo, direcção por objectivos, introdução da 

informática, racionalização e simplificação do trabalho e dos circuitos administrativos, 

criação de sistemas de informação da acção administrativa e determinação de custos 

administrativos. Para além disso pretendia também proceder à elaboração do Código do 

Processo Administrativo Gracioso e criar 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. 

Por outro lado, referiam-se como objectivos a médio e longo prazo, entre outros, a 

elaboração de estudos tendentes à sistematização da estrutura da Administração, o 

estudo e aplicação uniforme de critérios de departamentalização e hierarquização dos 

serviços, , a revisão dos regimes de desconcentração de competências e de 

descentralização administrativa, a generalização da aplicação de sistemas integrados de 

planeamento, orçamentação de controlo, bem como da avaliação do binómio 

custo/eficácia das acções desenvolvidas pela Administração e a criação de uma 

instituição destinada à formação especializada de funcionários superiores da 

Administração. 

Importa também referir, ao nível de Política orçamental e mais especificamente das 

despesas públicas, que este Governo tinha como objectivo desenvolver acções que já 

estavam em curso, conducentes à criação de estruturas e normas de funcionamento, 

apoiadas por novas técnicas de gestão orçamental, que visassem o controlo de despesas 

segundo princípios de maior racionalidade económica (análise custos-benefícios ou 

custos-eficiência), para além de completar o esforço de mecanização das operações 

orçamentais, com vista a permitir um acompanhamento mais actualizado e eficaz da 

execução orçamental. 
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No entanto, este Programa não foi aprovado pela Assembleia da República, o que fez 

com que tivesse sido constituído o IV Governo Constitucional, mais uma vez por 

iniciativa do Presidente da República, cujo Primeiro-Ministro era Carlos Mota Pinto. O 

Programa deste Governo73, que tomou posse a 22 de Novembro de 1978 e terminou o 

seu mandato a 7 de Julho de 1979, não seguia as mesmas linhas que os anteriores, sendo 

bastante menos extenso e pormenorizado, não deixando, no entanto, de incorporar uma 

secção dedicada à Administração Pública, matéria que passaria a estar dependente da 

Presidência do Conselho de Ministros e cujas responsabilidades estava sob a alçada de 

um Secretário de Estado da Administração Pública (v. Anexo II). 

Inicialmente, este Programa começava por fazer referências à situação da 

Administração Pública em Portugal, referindo que tinham sido feitos aprofundados 

diagnósticos e que essa situação era conhecida, com as suas deficiências que se referiam 

à lentidão das estruturas e do funcionamento dos serviços públicos. O diagnóstico feito 

por este Governo é bastante semelhante aos anteriores Governos Constitucionais, pelo 

que não será necessário voltar a referir as deficiências aí apontadas (v. IV Governo 

Constitucional, 1978). Devemos no entanto referir a atenção prestada aos problemas 

referentes ao elevado número de agentes e o seu peso relativo face à população activa 

do País e às despesas públicas. 

Os objectivos principais deste Governo eram que a Administração Pública evoluísse de 

uma Administração Pública tradicional e profundamente burocratizada, que não 

oferecia uma adequada resposta às necessidades de desenvolvimento, para uma 

Administração nova que suportasse mais efectivamente a realização de programas de 

acção orientados para a recuperação económica e a expansão do bem-estar social e a 

dignificação da função pública. Isto porque, no contexto de alargamento das funções do 

Estado, característico dos países Ocidentais a partir dos anos 50, mas só possível em 

Portugal após a Revolução de 1974, cabia agora ao Estado promover, coordenar e, em 

certas situações, ser agente de desenvolvimento económico e social. Neste sentido, este 

Governo propunha-se a adoptar medidas que visassem a criação de uma administração 

                                                
73 Introdução; I - Linhas Gerais da Acção Governativa; II - Política económico-social; III - Aspectos sectoriais: A. Matérias 

dependentes da Presidência do Conselho de Ministros (1. Cultura; 2. Cooperativismo; 3. Desalojados; 4. Condição Feminina; 5. 

Reabilitação de deficientes; 6. Combate à Droga; 7. Relações com as Regiões Autónomas; 8. Macau; 9 Administração Pública); B. 

Políticas departamentais (1. Defesa Nacional; 2. Finanças e Plano; 3. Administração Interna; 4. Justiça; 5. Negócios Estrangeiros; 6. 

Agricultura e Pescas; 7. Indústria e Tecnologia; 8. Comércio e Turismo; 9. Trabalho; 10. Educação e Investigação Científica; 11. 

Assuntos Sociais; 12. Transportes e Comunicações; 13. Habitação e Obras públicas; 14. Comunicação Social). 
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de desenvolvimento, subordinada a princípios de legalidade, moralidade administrativa, 

interesse colectivo e eficiência. Para isso seria necessário, segundo este Programa, 

avançar para uma ampla e profunda reforma da Administração Pública que tinha sido 

aliás iniciada com o lançamento pelo II Governo Constitucional de um extenso 

Programa de Reforma Administrativa. No entanto, o cariz temporário deste IV Governo 

Constitucional obrigava à adopção, não de uma Reforma Administrativa propriamente 

dita, mas apenas de medidas concretas que contribuíssem para a prossecução dessa 

reforma. 

Deste modo, este Governo pretendia, ao nível da organização administrativa, entre 

outras providências: criar estruturas necessárias para uma mais eficaz implementação 

das medidas de aperfeiçoamento e reforma da Administração Pública, nomeadamente 

através da constituição de órgãos sectoriais de organização e pessoal; racionalizar as 

estruturas administrativas, mediante o estudo e a adopção de critérios da 

departamentalização e hierarquização dos serviços e a introdução de sistemas da 

organização horizontal e integrada; elaborar um estudo e lançar experiências-piloto 

tendo em vista a introdução de novas técnicas de gestão pública, designadamente o 

planeamento, a orçamentação e controlo, e a direcção por objectivos; e introduzir 

medidas concretas da racionalização do trabalho e dos circuitos administrativos, bem 

como das instalações. 

Por outro lado, no que à “Política económico-social” dizia respeito, este Governo 

considerava que a expansão do sector público com o acréscimo inerente de 

responsabilidades na administração económica e financeira do Estado exigia uma 

mudança de mentalidade que se traduzisse em maior eficiência e prontidão no processo 

de decisão. 

Por último, é importante referir que este Governo pretendia, no respeito do 

compromisso de adesão às Comunidades Europeias, prosseguir activamente a 

preparação da adesão de Portugal às Comunidades Europeias, por ter a convicção de 

que a admissão como membro de pleno direito contribuiria para a consolidação da 

democracia pluralista em Portugal e para o reforço do diálogo e da paz no mundo e 

constituiria, ao mesmo tempo, um estímulo eficaz para o desenvolvimento económico e 

a social do País. Neste sentido, a estrutura deste Governo incluía um Vice Primeiro-

Ministro para os Assuntos Económicos e Integração Europeia, que revelava, segundo 

este Programa, uma preocupação em promover e preparar as alterações das estruturas 
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económicas, sociais e administrativas do País, que permitiriam a resposta global e 

coerente para o desafio que a adesão representava. 

A 6 de Julho de 1979, o Presidente da República anunciou a sua decisão de dissolver a 

Assembleia da República, tendo em vista a realização de eleições legislativas 

intercalares. Simultaneamente, deu a conhecer a sua intenção de promover a formação 

de um novo Governo que, investido de todas as prerrogativas constitucionais, 

governasse o País até à constituição de um Executivo formado a partir da Assembleia da 

República, após consulta popular (V Governo Constitucional, 1979). Desta forma, a 7 

de Julho de 1979 constituía-se outro governo, o V Governo Constitucional, por 

iniciativa do Presidente da República, que tinha como Primeira-Ministra Maria da 

Lurdes Pintassilgo. Este Governo esteve no poder até 3 de Janeiro de 1980, altura em 

que se constituiu o IV Governo Constitucional com base nos resultados das eleições de 

2 de Dezembro de 1979. 

No que diz respeito à Administração Pública, cuja responsabilidade foi mantida sob a 

alçada da Presidência do Conselho de Ministros, através da figura do Secretário de 

Estado da Administração Pública, (v. Anexo II), o Programa deste Governo74 tinha duas 

secções dedicadas a esta questão, a dos “Objectivos no âmbito da Administração 

Pública” e a das “Medidas no âmbito da Administração Pública”.  

Na secção dos objectivos, chama-se a atenção para o facto da Administração Pública ser 

essencial para os objectivos de desenvolvimento económico e social do País, pelo que 

deveria estar apta para ter um papel de impulsionadora de uma transformação 

permanente e progressiva. Nesse sentido, seriam necessárias ainda maiores 

modificações nas estruturas orgânicas e nas técnicas de gestão, uma vez que as 

efectuadas se tinham revelado insuficientes para a reorganização da Administração. 

Por outro lado, tendo em conta que a eficácia da Administração e a possibilidade de 

aquele ser o catalisador do desenvolvimento económico e social do País dependeriam, 

em grande parte, da qualidade e da formação dos seus funcionários, as actividades de 

                                                
74 I. Referências políticas do V Governo Constitucional; II. Perspectivas globais; III. Objectivos por áreas de problemas (1. 

Objectivos na área económica; 2. Objectivos na área social; 3. Objectivos na área cultural; 4. Objectivos no domínio de segurança 

interna, da defesa nacional e da justiça; 5. Objectivos no domínio das relações externas; 6. Objectivos no domínio da gestão 

financeira; 7. Objectivos no domínio da Administração Local; 8. Objectivos no âmbito da Administração Pública); IV. Medidas 

sectoriais (1. Medidas na área económica; 2. Medidas na área social; 3. Medidas na área cultural; 4. Medidas no âmbito de 

segurança interne e da justiça; 5. Medidas no âmbito das relações externas; 6. Medidas no âmbito de gestão financeira; 7. Medidas 

no âmbito da Administração Local; 8. Medidas no âmbito da Administração Pública); V. Preparação das eleições intercalares. 
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formação e aperfeiçoamento do pessoal deveriam ser impulsionadas. Neste contexto 

considerava-se necessário prosseguir os esforços para a instalação do Instituto Nacional 

de Administração, em estreita cooperação com o Ministério da Educação. 

Por outro lado, a Secretaria de Estado da Administração Pública deveria funcionar como 

"motor da acção reformadora da Administração”, embora em estreita colaboração com 

os restantes Departamentos da Administração, desempenhando funções de definição, 

planeamento, apoio, coordenação e execução das medidas integradoras dessa reforma, 

mas também de reflexão sobre a sua experiência, de forma a ser possível avaliar os 

resultados com vista à incorporação de inflexões, correcções ou implementações.  

Importava ainda, de acordo com este Programa, promover a maior participação dos 

cidadãos nas actividades da Administração e desenvolver a informação ao público, de 

forma a desenvolver uma consciência geral favorável ao movimento de actualização da 

Administração portuguesa. 

É de assinalar que, no seio dos “Objectivos na área económica”, este Governo 

considerava fundamental prosseguir com as tarefas de estruturação e revigoramento dos 

serviços e outros órgãos da Administração Pública, bem como de saneamento 

económico e financeiro dos principais operadores económicos, para que pudessem 

desempenhar as suas funções de intervenção e de apoio ao desenvolvimento.  

Assim, este Governo, apesar do seu horizonte temporal diminuto, apresentava algumas 

medidas no âmbito da Administração Pública que considerava essenciais instituir. 

Pretendia-se 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. Para além disso, este Governo propunha-se 

a divulgar e aplicar novos métodos de recrutamento e selecção de pessoal da Função 

Pública e proceder a uma mais correcta previsão e distribuição dos efectivos pelos 

serviços, dinamizar programas de preparação e aperfeiçoamento profissional, prosseguir 

a revisão do regime geral em vigor para o pessoal da Função Pública, tendo em vista o 

lançamento das bases de uma nova política no sector e intensificar as acções de 

integração dos funcionários adidos nos quadros da Administração, assim como das 

operações de extinção dos departamentos do antigo Ministério do Ultramar com 

salvaguarda dos direitos adquiridos pelo respectivo pessoal. 
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Ao fim de praticamente 16 meses, a 2 de Dezembro de 1979, voltaram a realizar-se 

eleições legislativas em Portugal e a coligação eleitoral formada pelo Partido Social-

Democrata (PSD), o Centro Democrático Social (CDS) e o Partido Popular Monárquico 

(PPM) e chamada de Aliança Democrática (AD), constituiu o VI Governo 

Constitucional, que tomou posse a 3 de Janeiro de 1980. Após um ano de Governo, 

quando a estabilidade governativa parecia ser uma realidade, o VI Governo 

Constitucional foi obrigado a terminar o seu mandato a 9 de Janeiro de 1981, na 

sequência do falecimento do Primeiro-Ministro, Francisco de Sá Carneiro, a 4 de 

Dezembro de 1980. 

Algumas medidas importantes foram, no entanto, tomadas por este Governo, como é o 

caso da criação do Instituto Nacional de Administração (INA), pelo Decreto-Lei n.º 

160/79, de 30 de Maio. Este Instituto visava desempenhar funções nas áreas do ensino, 

investigação científica e assessoria técnica na área da modernização administrativa, bem 

como de promoção da formação dos quadros administrativos. O Instituto estava dotado 

de autonomia e respondia directamente perante o Primeiro-Ministro75.  

A principal modificação no Programa deste Governo76 relativamente à Administração 

Pública é que dedicava uma secção à “Reforma Administrativa”, na qual se afirmava 

que a Administração Pública atravessava uma grave crise, na medida em que tinha 

estruturas e quadros orgânicos mal dimensionados, sistemas de gestão obsoletos, 

pessoal nem sempre dotado de formação adequada e subaproveitado, instalações e 

equipamento muitas vezes deficientes, métodos de trabalho antiquados e excesso de 

burocracia, custos muito elevados e baixa produtividade, sistemas de controlo ineficazes 

e, nalgumas zonas, sinais de corrupção. Desta forma considerava-se que a 

Administração Pública não se constituía como “ (…) o instrumento eficaz da segurança, 

do progresso e do bem-estar dos Portugueses” (VI Governo Constitucional, 1980), tal 

como deveria. 

                                                
75 Em 1991 o Primeiro-Ministro Cavaco Silva delegou essa responsabilidade à Secretaria de Estado da Modernização 

Administrativa. Em 1992, foram confiadas ao INA responsabilidades especiais no âmbito da formação. 

76 I. Organização do Estado democrático (2. Reforma Administrativa; 3. Administração Interna; 4. Justiça; 5. Negócios 

Estrangeiros; 6. Defesa Nacional); II. Política económica e social (7. Política económica global; 8. Agricultura e Pescas; 9. 

Comércio e Turismo; 10. Indústria e Energia; 11. Habitação e Obras Públicas; 12. Transportes e Comunicações; 13. Trabalho; 14. 

Assuntos Sociais); III. Educação e qualidade de vida (15. Educação e Ciência; 16. Cultura; 17. Comunicação Social; 18. 

Ordenamento e Ambiente). 
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Deste modo, entre outras medidas que pretendiam enfrentar os problemas mais urgentes 

e, ao mesmo tempo, programar a transformação a médio prazo da Administração 

Pública num aparelho moderno e europeu, com características de competência, 

dinamismo e moralmente orientado, o VI Governo Constitucional pretendia: 

racionalizar a organização e modernizar a gestão dos serviços, promovendo a sua 

regionalização e a desconcentração das competências; proporcionar maior comodidade 

ao público e iniciar um programa de desburocratização; e reforçar os controlos jurídicos 

e não jurídicos sobre a Administração, com especial relevo, por um lado, para o 

controlo do custo, qualidade e eficiência dos serviços públicos e, por outro, para o 

alargamento das garantias graciosas e contenciosas dos particulares. Por outro lado, este 

Governo visava ter um empenho especial no combate à corrupção, tendo como 

objectivo apresentar um conjunto de medidas numa proposta de lei sobre moralidade 

administrativa, a submeter à Assembleia da República. Estas e outras medidas iriam ser 

levadas a cabo dentro das disponibilidades orçamentais e sem prejuízo do combate à 

inflação.  

De acordo com esta linha de orientação, que fez este Governo dedicar uma secção do 

seu Programa especificamente à Reforma Administrativa, também criou a Secretaria de 

Estado da Reforma Administrativa, sob a alçada do Vice Primeiro-Ministro (v. Anexo 

II). 

Com esta mesma orientação, o VII Governo Constitucional foi mais longe, chegando 

mesmo a criar o Ministério da Reforma Administrativa, que continha também a 

Secretaria de Estado da Reforma Administrativa (v. Anexo II)77. Para além disso foram 

também criados o Centro de Informação Científica e Técnica sobre a Reforma 

Administrativa (CICTRA) e o Gabinete de Estudos da Reforma Administrativa 

(GECRA). Este gabinete era constituído por um pequeno número de técnicos e 

desenvolveu importante trabalho teórico no domínio da reforma administrativa. Este 

trabalho, que versou sobretudo em temas como a desburocratização e simplificação 

administrativa, a relação Administração-Administrados e marketing público e a 

formação dos dirigentes, foi, em grande parte, publicado na Revista de Administração 

Pública.  

                                                
77 No entanto, no Portal do Governo (http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT), a referência a este Ministério e respectiva Secretaria 

de Estado desaparece na remodelação de 4 de Junho de 1981, não tendo sido possível neste estudo perceber a cargo de que 

instituição ficou a Administração Pública desde essa altura até ao términos do VII Governo Constitucional. 
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Este Governo, presidido por Francisco Pinto Balsemão e constituído pela mesma 

coligação que o anterior, tomou posse a 9 de Janeiro de 1981 e esteve no poder até 4 de 

Setembro do mesmo ano, apesar de ter, pela primeira vez desde o 25 de Abril de 1974, 

um contrato de legislatura por quatro anos. O seu Programa, intitulado Estabilidade 

democrática e modernização da sociedade 78, dedicava também uma secção à Reforma 

Administrativa, onde se declarava que “Decididamente, a Administração Pública terá de 

refazer o seu perfil de actuação de modo a tornar-se, de forma progressiva, uma 

Administração para o cidadão, deixando de estar centrada em si própria, autocontida 

face aos desafios da mudança. Daí a importância do seu comportamento, do qual, 

legitimamente, espera a comunidade um produto social que satisfaça o interesse 

colectivo e que vá mesmo mais longe: que crie novos padrões de exigência de qualidade 

de vida.” (VII Governo Constitucional, 1981). 

A Administração Pública era também referida nas “Grandes Opções” deste Programa, 

como uma das dimensões da modernização da sociedade e do desenvolvimento do País. 

Modernizar a Administração Pública significava, para este Governo, simplificar 

circuitos, eliminar sobreposições e excessos de intervenção, coordenar racionalmente as 

diferentes peças da máquina do Estado, com vista à criação de uma Administração 

Pública eficiente, produtiva, transparente e despartidarizada, ao serviço dos cidadãos, 

respeitadora dos direitos dos administrados a capaz de apoiar eficazmente o processo de 

desenvolvimento económico. Para este Governo um aparelho de Estado moderno, 

europeu era uma Administração capaz de se situar no projecto de desenvolvimento. 

Deste modo, o que este Governo se propunha era a actuar sobre sistemas e não sobre 

elementos isolados, estimulando, na sua dinâmica, a plena interligação dos efeitos 

produzidos, a partir de impulsos estrategicamente delineados. Consideravam-se como 

fundamentais os sistemas Social, Poder e Autoridade, Programação e Controlo, 

Tecnológico e Material e Financeiro. 

Assim, estabeleciam-se neste Programa algumas linhas de força das quais é pertinente 

destacar os seguintes objectivos: criar estruturas de coordenação e a racionalização das 

já existentes; sistematizar e projectar as estruturas horizontais; apoiar a desconcentração 

                                                
78 Que continha quatro capítulos: Capítulo I - Grandes opções (1. Política nacional; 2. Política económica global; 3. Integração 

europeia); Capítulo II - Organização do Estado (1. Reforma administrativa; 2. Administração interna; 3. Justiça; 4. Negócios 

estrangeiros; 5. Defesa nacional); Capítulo III -Progresso económico e social (1. Agricultura; 2. Pescas; 3. Comércio; 4. Turismo; 5. 

Indústria e energia; 6. Habitação e obras públicas; 7. Transportes e comunicações; 8. Trabalho; 9. Emprego); Capítulo IV - Melhoria 

da qualidade de vida (1. Educação e ciência, 2. Assuntos sociais; 3. Qualidade de vida; 4. Cultura). 
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de competências e a descentralização de decisões; recorrer à definição rigorosa de 

funções como base de estabelecimento de políticas, métodos e processos de actuação; 

incentivar a personalização e conteúdo da responsabilidade, em função de objectivos a 

atingir; fomentar a melhoria dos esquemas de relações com o público; lançar um amplo 

sistema de informação social ao cidadão; promover a criação e implementação de 

estruturas por objectivos; instituir o lançamento de um sistema de instrumentos de 

programação de actividades e avaliação de resultados; estimular o aperfeiçoamento dos 

métodos de trabalho; desburocratizar os grandes circuitos de Administração Pública; e, 

por último, realizar experiências de gestão orçamental por orçamentos programa. 

Por outro lado, este Governo chamava a atenção para o facto da “(…) estatização 

desmesurada a que foi sujeita, nos últimos anos, a vida económica e social portuguesa 

(…)” (VII Governo Constitucional, 1981: Política económica global) ter conduzido a 

uma quebra de produtividade em muitos sectores básicos da nossa actividade e a uma 

situação de crise na Administração Pública portuguesa, a que se juntavam um enorme 

aumento dos efectivos da função pública, uma desnecessária multiplicação de serviços e 

de organismos de mera intervenção administrativa, uma perda de eficiência e os custos 

acrescidos de muitas empresas do sector público produtivo e a constância de défices 

elevados do orçamento corrente, tudo coadjuvante do processo inflacionário e 

fortemente prejudicial ao crescimento económico. 

Para resolver este estado de crise, este Governo propunha empenhar-se na diminuição 

do défice corrente do sector público, tendo em conta o tempo mínimo indispensável 

para corrigir as distorções vindas do passado próximo, e na gradual adequação do défice 

global às necessidades de estabilização económica. Para além disso pretendia levar a 

cabo uma acção para corrigir as assimetrias existentes, numa perspectiva de gestão e 

valorização dos recursos humanos, com o objectivo de lançar a Administração Pública 

num caminho de eficiência e desburocratização que se enquadrasse na via europeia que 

se estava a prosseguir.  

De facto, no que à integração europeia dizia respeito, para este Governo, tendo em conta 

que se previa que as negociações para a adesão de Portugal nas Comunidades Europeias 

fossem concluídas durante a vigência deste Governo, para além da permanente inserção 

do processo de adesão nas políticas globais e sectoriais, a fase das negociações exigiria 

igualmente um esforço acrescido mas coordenado, de todos, em particular dos sectores 

de administração pública mais directamente empenhados naquelas negociações e dos 
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agentes económicos chamados parceiros sociais. Para além disso seria necessária uma 

estreita cooperação entre o Ministério das Finanças e do Plano, através da Secretaria de 

Estado do Planeamento e o Ministro para a integração Europeia, na medida em que o 

planeamento económico deveria ter em consideração a adesão de Portugal às 

Comunidades Europeias.  

Após exoneração do VII Governo foi exonerado pelo Presidente da República, a 4 de 

Setembro de 1981 tomou posse o VIII Governo Constitucional , constituído também 

pela coligação Aliança Democrática, e cujo Primeiro-Ministro permaneceu Francisco 

Pinto Balsemão. O seu mandato terminou a 9 de Junho de 1983, por demissão. 

Mais uma vez, como continuação da linha prosseguida pelos anteriores Governos, o 

Programa deste Governo79 dedicava uma secção à Reforma Administrativa, conferindo-

lhe o principal objectivo de “Dignificar e fortalecer a função pública”, e foi criado o 

Ministério da Justiça e da Reforma Administrativa, com duas secretarias de estado, a 

Secretaria de Estado da Justiça e a Secretaria de Estado da Reforma Administrativa (v. 

Anexo II). 

Por outro lado, considerava-se que a Administração Pública Portuguesa devia conseguir 

acompanhar os desafios da transformação da realidade económica e social portuguesa, 

bem como a preparação para as implicações da adesão de Portugal às Comunidades 

Europeias e o lançamento de um inovador processo de regionalização do País. No 

entanto chamava-se a atenção para o facto de não ser apenas responsabilidade do 

Governo atingir as metas que permitam desenvolver a Reforma Administrativa, cabendo 

também aos governados uma cota parte da resolução dos problemas nacionais. 

Para além disso, deveria dar-se especial atenção à modernização e à desburocratização 

de serviços públicos essenciais, designadamente aqueles em que condicionamentos e 

formalismos excessivos mais afectavam a iniciativa individual e a comodidade do 

público. Neste sentido, a actividade da Administração, sempre que estivesse em causa a 

produção de bens ou a prestação de serviços, deveria sujeitar-se a critérios económicos 

de gestão, para além dos condicionalismos legais a financeiros. Isto porque considerava-

                                                
79 Que tinha três grandes áreas: Introdução; Capítulo I - Construir o Estado de Direito democrático (1. Reforma administrativa; 2. 

Administração interna; 3. Justiça; 4. Regiões autónomas; 5. Comunicação social; 6. Negócios estrangeiros; 7. Macau; 8. Defesa 

nacional); Capítulo II - Recuperar e desenvolver a economia (1. Política económica global; 2. Integração europeia; 3. Agricultura; 4. 

Comércio; 5. Pescas; 6. Indústria, energia e exportação; 7. Turismo); Capítulo III - Promover o reformismo social (1. Pressupostos 

de uma política reformista; 2. Cultura e coordenação cientifica; 3. Qualidade de vida; 4. Habitação, obras públicas, transportes e 

comunicações; 5. Educação; 6. Assuntos sociais; 7. Trabalho e emprego; 8. Fomento cooperativo). 
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se que só através da criação de verdadeiros centros de custo se poderia avaliar os 

programas realizados na gestão e na produtividade, determinar os sectores onde tinham 

de ser feitas economias e identificar as estruturas cujos custos excedessem largamente 

os benefícios produzidos. 

Tendo em conta o que foi dito, as acções consideradas prioritárias incluíam: proceder a 

uma revisão legislativa sistemática de aspectos comuns a toda a função pública, com 

vista à sua uniformização e codificação; impulsionar a revisão da legislação sobre 

atribuições e competência, no âmbito da Administração central a local, cooperando de 

modo mais intensivo na tarefa da descentralização administrativa; prosseguir na 

elaboração do Código de Processo Administrativo Gracioso; estudar modelos orgânicos 

de departamentos ministeriais e de serviços e organismos públicos, promovendo a sua 

aplicação nas reorganizações; fomentar a criação de estruturas de coordenação e 

melhorar as já existentes; promover a racionalização a simplificação dos processos a 

métodos de trabalho com o objectivo de desburocratizar a actividade administrativa; 

incentivar a aplicação de sistemas de análise de custos a da eficiência dos serviços 

públicos, tendo em vista modernizar a gestão, designadamente mediante a elaboração 

participada de planos directores; estudar formas de articulação dos vários órgãos do 

poder político do Estado, com vista à remoção de embaraços de natureza institucional e 

a uma concertação mais eficaz na execução da política definida no aperfeiçoamento da 

gestão orçamental, na redução de gastos públicos e na racionalização das instalações e 

dos equipamentos. 

Ao nível da Política fiscal e orçamental, este Governo pretendia dar atenção ao controlo 

da expansão das despesas públicas e exigir uma maior austeridade nos gastos dos 

organismos e serviços públicos, procurando juntar ao actual controlo do cabimento e 

registo da despesa, um tipo de controlo diferente que tenha em atenção a utilidade social 

da despesa e a racionalidade económica da própria gestão. Na verdade, face ao aumento 

da Administração Pública que se vinha vindo a verificar, tornava-se urgente, segundo 

este Programa, levar a cabo uma profunda reapreciação da mesma, tendo em vista a 

racionalização de estruturas orgânicas e de efectivos, através, sobretudo, de um 

confronto entre os custos originados pelas estruturações de serviços já efectuadas (ou 

que se pretendesse efectivar) e os resultados obtidos (ou a obter), em termos de 

eficiência, procedendo-se à eliminação daqueles que se mostrarem desnecessários.  
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Pela análise dos Programas dos Governos Constitucionais no poder até meados de 1983 

é possível afirmar que a instabilidade política e a falta de coesão do sistema 

administrativo da década de 70 não permitiram a realização de reformas acentuadas na 

Administração Pública portuguesa. De facto, a sucessiva repetição na enumeração de 

problemas da Administração Pública nos diagnósticos dos diversos Programas de 

Governo parece indicar que, embora houvesse vontade política, grande parte das 

medidas ficaram por realizar. Na verdade a Administração Pública continuou a sofrer 

grande parte dos problemas que tinha à altura da transição democrática. Como é 

afirmado no Programa do IX Governo Constitucional, era possível constatar “(…) da 

circunstância de todos os governos constituídos após o 25 de Abril terem anunciado a 

intenção de modernizar e reformar os serviços da Administração Pública, sem quer, no 

entanto, e até ao momento, se tenham feito sentir, em termos práticos, os efeitos 

significativos desse estado de espírito”. (IX Governo Constitucional, 1983: 

Administração Pública e modernização administrativa). 

No entanto a década de 80 foi enformada por diversas pressões no sentido da realização 

de maiores reformas. Desde já, a decisão de integrar a CEE em 1977 acelerou a 

realização de reformas, necessárias para satisfazer quer as metas previstas nos tratados 

de adesão, quer para cumprir as exigências de uma economia de mercado livre onde 

Portugal se veio a integrar em 1992. Por outro lado, era necessário, depois do período 

da ditadura, recuperar o tempo perdido. A reforma administrativa passou, desta forma, a 

constituir objectivo em todos os programas de governo e em todas as campanhas 

eleitorais. Concomitante com estas pressões, a revisão constitucional de 1982 veio 

trazer modificações relevantes no sistema descrito anteriormente e determinou, tal como 

foi exposto no Capítulo III, a efectivação da consolidação democrática. 
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O período de estabilidade política e a Integração Europeia (1983-2005) 

 

Realizadas eleições a 25 de Abril de 1983, o IX Governo Constitucional tomou posse 

a 9 de Junho de 1983, sendo constituído por uma coligação pós-eleitoral entre o Partido 

Socialista e o Partido Social-Democrata, conhecida por Bloco Central. Esteve no poder 

durante cerca de dois anos e meio, até 6 de Novembro de 1985. 

Pela primeira vez após as alterações introduzidas na Constituição da República 

Portuguesa em 1982, o IX Governo Constitucional submeteu à Assembleia da 

República o seu Programa de Governo80. Uma dessas alterações foi o facto de deixar de 

ser exigido que os Programas de Governo incluíssem as principais medidas políticas e 

legislativas a adoptar ou a propor ao Presidente da República ou à Assembleia da 

República, indicando-se que bastaria que constassem as principais orientações políticas 

e medidas a adoptar ou a propor nos diversos domínios da actividade governamental. 

Assim, e tendo em conta que era dever dos governos elaborar planos de acção anuais, 

além dos de médio e longo prazo, o Programa do IX Governo Constitucional estava 

limitado às principais orientações, de carácter geral ou sectorial, e às principais medidas 

em que se traduziam.  

Deste modo, foram apontadas algumas orientações de carácter genérico seguidas por 

este Governo que importa aqui referir, como a defesa da moralidade na Administração e 

nos comportamentos e combater por todos os meios legítimos a corrupção, a promoção 

da concertação social, e a transparência. 

Mas, a grande inovação deste Governo foi o facto de inserir no seu Programa uma 

secção dedicada à “Administração Pública e modernização administrativa”, ou seja, ter 

incluído, pela primeira vez, a expressão modernização administrativa nas linhas e 

orientação relativas à Administração Pública. 

                                                
80 Constituído por cinco capítulos: I – Construção do Estado Democrático (A – Introdução; B – Principais orientações de carácter 

geral: 1 – Defesa nacional; 2 – Administração interna e segurança; 3 – Política externa; 4 – Justiça; 5 – Administração Pública e 

modernização administrativa; 6 – Comunicação social; 7 – Ciência e tecnologia); II – Política de solidariedade social (1 – Abrir o 

futuro à juventude; 2 – A posição e o papel da mulher; 3 – Cidadãos de terceira idade, não de terceira classe; 4 – Política de 

reabilitação; 5 – Fomento cooperativo); III – Estabilização financeira e desenvolvimento económico (1 – Orientação da política 

económica geral; 2 – Integração europeia; 3 – Políticas orçamental e fiscal; 4 – Sector empresarial do Estado; 5 – Política de 

investimentos e plano; 6 – Política de rendimentos e preços; 7 – Políticas monetária, financeira e cambial); IV – Sector produtivo (1 

– Agricultura, florestas e alimentação; 2 – Uma nova concepção dos problemas do mar; 3 – Indústria e energia; 4 – Comércio e 

turismo; 5 – Equipamento social); V – Sector social e cultural (1 – Trabalho e segurança social; 2 – Política de saúde; 3 – Política de 

educação; 4 – Política cultural; 5 – Ordenamento do território e ambiente. Desportos. Defesa dos consumidores). 
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Algumas das principais orientações para a Administração Pública referidas neste 

Programa eram o reconhecimento dos direitos e satisfação das necessidades dos utentes, 

bem como valorização e dignificação dos trabalhadores de função pública e adopção, 

como ideias força, de objectivos de desburocratização, descentralização e 

desconcentração de competências e serviços, o propósito de combate a todas as formas 

de corrupção e fraude, numa perspectiva de moralização de Administração Pública, a 

racionalização das estruturas e quadros orgânicos dos serviços públicos, atendendo aos 

objectivos finais a atingir de acordo com as grandes opções nacionais e a simplificação, 

racionalização e encurtamento da actuação e do tempo de decisão administrativa. 

De acordo com estas orientações eram então indicadas as principais medidas a 

prosseguir por este Governo: desburocratizar o processo da preparação e tomada de 

decisões a todos os níveis; aperfeiçoar e implementar os serviços de inspecção e 

controlo jurídico e técnico da eficiência da acção administrativa e contribuir para a 

criação de mecanismos para a fiscalização da moralidade administrativa; adoptar 

sistemas de informação dos cidadãos, dos seus direitos, das vias oficiais de reclamação 

e recurso, bem como dos custos efectivos dos serviços; estimular a denúncia de actos de 

corrupção despenalizando o co-autor desses actos que deles der noticia à autoridade 

competente para autuar essa notícia; tornar mais transparentes os mecanismos da 

Administração, designadamente através da informação dos cidadãos, quando requerida, 

sobre o andamento dos processos em que sejam directamente interessados, bem como 

do conhecimento das resoluções definitivas que sobre eles forem tomadas e da 

respectiva fundamentação; instituir a obrigatoriedade da elaboração atempada de planos 

e relatórios de actividade anuais de todos os organismos; simplificar os procedimentos 

administrativos; melhorar e valorizar os serviços de atendimento, generalizar os 

serviços de informação ao público; proceder à revisão do projecto do Código de 

Processo Administrativo Gracioso; tentar elaborar e publicar de um "livro branco" sobre 

a situação da Administração Pública, contendo um diagnóstico realista e as terapêuticas 

a colocar à opção do Governo. 

Outro ponto importante é o facto de este Governo considerar que, tendo em conta a 

perspectiva de adesão à Comunidade Económica Europeia e no que a Administração 

Pública dizia respeito, era necessário intensificar os esforços de informação e formação 

em todos os domínios referentes ao processo de adesão, nomeadamente no que 

respeitava os quadros da Administração Pública e do sector produtivo. 
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Por outro lado, neste Governo verificou-se o desmantelamento do Ministério da 

Reforma Administrativa, passando a responsabilidade da Administração Pública para a 

Presidência do Conselho de Ministros, através da Secretaria de Estado da 

Administração Pública (v. Anexo II). Em 1985 foi criada a Direcção-Geral da 

Administração Pública (DGAP), sob a alçada do Ministério das Finanças, que ficaria a 

cargo de todas as tarefas respeitantes à Administração Pública 

O X Governo Constitucional tomou posse a 6 de Novembro de 1985 e era constituído 

pelo Partido Social-Democrata, com base nos resultados das eleições de 6 de Outubro 

de 1985. Esteve no poder até 17 de Agosto de 1987 e tinha como Primeiro-Ministro 

Aníbal Cavaco Silva, que viria a ficar no poder durante os dez anos seguintes. 

Apesar do IX Governo Constitucional ter sido o primeiro a integrar no seu Programa81 

a expressão “modernização administrativa”, foi o X Governo Constitucional o primeiro 

a declarar como objectivo expresso a Modernização da Administração Pública 

portuguesa, estabelecendo como áreas prioritárias de actuação a desburocratização – 

para ser promovida a participação social e a informação dos cidadãos - e a gestão 

pública – como necessidade de racionalização, simplificação, planeamento e controlo 

(Amendoeira, 2003). A verdade é que, nos Programas dos Governos Constitucionais 

seguintes a Modernização Administrativa nunca mais deixou de ser considerada como 

um objectivo a alcançar. 

No entanto, a verdade é que o Programa deste Governo dedicava poucas páginas a esta 

questão. Segundo este Programa, a evolução da sociedade portuguesa tinha modificado 

as necessidades a satisfazer pelos serviços públicos, o que tinha ocasionado que as 

tradicionais estruturas administrativas e métodos burocráticos de trabalho não fossem 

capazes de conferir eficácia ao Estado, no sentido de prosseguir as funções de 

regularização do sistema social e de prestação de serviços a esse sistema.  

Neste contexto, este Governo elegia duas áreas principais de actuação, a 

desburocratização e a gestão pública. Ao nível da desburocratização, propunha-se 

iniciar uma acção desburocratizadora actuando prioritariamente nos sectores em que a 

                                                
81 I – Organizar o Estado (1. Defesa nacional; 2. Segurança interna; 3. Justiça; 4. Poder local; 5. Política externa; 6. Modernização 

administrativa); II – Desenvolver a economia (1. Política económica global; 2. Planeamento e desenvolvimento regional; 3. 

Agricultura e pescas; 4. Industria e energia; 5. Comércio; 6. Transportes e comunicações; 7. Turismo; 8. Fomento cooperativo); III – 

Promover o bem estar social (1. Trabalho, emprego e formação profissional; 2. Construção e habitação; 3. Saúde; 4. Segurança 

social); IV – Valorizar os recursos humanos (1. Educação; 2. Cultura; 3. Comunicação social; 4. Comunidades portuguesas; 3. 

Juventude; 4. Desporto). 
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relação administração/cidadão era mais intensa, o custo/benefício mais determinante e 

maiores os efeitos difusores em matéria de modernização. No que dizia respeito à 

gestão pública, o Governo pretendia prosseguir a racionalização e simplificação no 

sistema de concepção e coordenação da Administração Pública e a aplicação 

progressiva de metodologias de planeamento e controlo dos serviços públicos. Para 

além disso, também considerava essencial a orientação global do Governo em matéria 

de despesas públicas, uma vez que estas tinham de ser contidas, sob o princípio da 

submissão à disciplina do orçamento do Estado e da regra da afectação de meios na 

Administração Pública e tinham de obedecer às regras básicas da uma boa e sã gestão 

orçamental. 

Assim, tendo em conta que o X Governo pretendia desenvolver um processo de 

modernização administrativa que deveria ser encarado como uma atitude integrada de 

toda a Administração Pública, previa, para tal, a criação de uma estrutura extremamente 

leve, um Secretariado para a Modernização Administrativa, na dependência directa do 

Primeiro-Ministro (v. Anexo II). A sua principal função seria a de impulsionar as 

reformas necessárias, impulsão que deveria ser determinada caso a caso e a ser 

prosseguida informalmente, nomeadamente através de programas piloto. Previa-se que 

este Secretariado actuasse de forma a reforçar a função de enquadramento (diminuindo 

o papel intervencionista do Estado) e obedecendo ao princípio da utilidade (exigindo 

interesse público na prossecução da acção administrativa) e da economia administrativa 

(as funções devem ser desempenhadas ao nível mais próximo dos interessados) 

afirmando um estilo de actuação marcado pelo pragmatismo, flexibilidade, 

transparência e selectividade. 

Segundo Oliveira Rocha (2001), este Secretariado era uma estrutura flexível, composta 

por pessoal de outros serviços e encarregado de promover a inovação e a modernização, 

encorajar os serviços administrativos, desempenhando um papel de animador, fornecer 

concelhos técnicos, proceder à avaliação das medidas de modernização. No entanto, as 

suas medidas nem sempre tiveram o resultado desejado, uma vez que os funcionários 

continuaram a ter um comportamento de acordo com o modelo formal e legalista e o 

governo adoptou muitas vezes medidas não convergentes com o paradigma managerial, 

mas suportadas pela teoria da escolha pública. 

Como consequência da demissão da Assembleia da República através de uma moção de 

censura, a 17 de Agosto de 1987 tomava posse o XI Governo Constitucional que, 
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constituído pelo Partido Social-Democrata, com base nos resultados das eleições de 18 

de Julho de 1987, acabou por estar no poder quatro anos. Ou seja, foi o primeiro 

Governo português que cumpriu o mandato até ao fim, tendo terminado o seu mandato a 

31 de Outubro de 1991. 

Os principais objectivos do Programa deste Governo82 para a Administração Pública 

eram a modernização da Administração, a alteração do estatuto dos funcionários, uma 

melhor gestão dos recursos e a promoção do serviço a clientes. Deste modo, os vectores 

de orientação constituíam-se em servir melhor os utentes da administração, cidadãos e 

agentes económicos, dignificar os funcionários, tornando a administração pública 

atractiva e motivadora para a expansão das suas potencialidades e aspirações, gerir 

melhor, rentabilizando os recursos afectos ao sector, sem acréscimo das despesas 

públicas e melhorar o papel e a função do Estado junto do cidadão.  

Deste modo, na secção especialmente dedicada à “Modernização administrativa”, 

declarava-se que se pretendia conduzir uma acção sistemática e coerente tendente a 

aligeirar e clarificar os diferentes sectores administrativos com vista à sua transparência 

e à celeridade de procedimentos. Neste sentido previa-se a adopção de diversas medidas 

nomeadamente a promoção da divulgação aos cidadãos de informação generalizada 

sobre direitos e obrigações administrativas, a implementação progressiva de uma rede 

inter-ministerial de informação administrativa ao público em geral, a dinamização da 

gestão interna dos serviços, em função dos utilizadores e a promoção progressiva da 

reforma do Estado desconcentrando e desburocratizando os serviços, estabelecendo uma 

nova relação entre o agente e o cidadão e garantindo eficácia e rapidez no serviço 

prestado. 

Para além disso, visava-se o reforço do papel do Secretariado para a Modernização 

Administrativa, criado no anterior Governo, no apoio à coordenação das inovações 

intersectoriais e que fossem animados núcleos autónomos para preparar inovações 

sectoriais bem como experiências-piloto e "ilhas de excelência". Neste sentido, em 1988 

                                                
82 I - Organizar o Estado. Fortalecer a democracia (1 - Defesa Nacional; 2 – Justiça; 3 - Administração interna; 4 - Política Externa; 

5 - Regionalização e Poder Local; 6 - Modernização Administrativa); II - Modernizar o País. Criar mais riqueza (1 - Política 

Económica Global; 2 - Planeamento e desenvolvimento do território; - Ordenamento do território; 3 - Sector Empresarial do Estado; 

4 - Sector cooperativo; 5 – Agricultura; 6 – Pescas; 7 - Indústria e energia; 8 – Construção; 9 - Transportes e comunicações; 10 – 

Comércio; 11 – Turismo); III - Promover o bem estar. Reforçar a solidariedade (1 – Saúde; 2 - Emprego e formação profissional; 3 - 

Segurança Social; 4 – Habitação; 5 - Ambiente e recursos naturais; 6 - Defesa do consumidor; IV - Preparar o futuro. Apostar nos 

portugueses (1 – Educação; 2 – Cultura; 3 - Ciência e tecnologia; 4 - Comunicação social; 5 – Juventude; 6 – Família; 7 - Condição 

feminina; 8 - Comunidades portuguesas; 9 - 500 anos dos Descobrimentos; 10 – Desporto). 
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foi criado o posto de Subsecretário de Estado para a Modernização Administrativa e em 

1989 deu-se a transformação do Subsecretário de Estado para a Modernização 

Administrativa em Secretário de Estado para a Modernização Administrativa (v. Anexo 

II). 

Noutra secção do Programa, o “Planeamento e desenvolvimento regional”, faz-se 

menção à necessidade de aumentar a capacidade de resposta da Administração Pública 

ao processo de desenvolvimento, designadamente no que respeitava à adaptação da 

orgânica de planeamento ao novo enquadramento e às novas práticas de gestão, em 

especial no que se referia a programas e projectos. Por outro lado, considerava-se 

também necessário desenvolver as práticas da gestão moderna na área do investimento 

público, dando prioridade à implementação de um sistema de acompanhamento e 

avaliação, por forma a garantir a maior eficiência na afectação dos recursos internos e 

externos destinados às tarefas de desenvolvimento e a medir o respectivo impacto na 

economia. Por último, propunha-se promover esquemas de formação avançada nos 

domínios da tecnologia de projectos, designadamente na concepção de operações 

integradas e nas metodologias de avaliação e controlo, recorrendo a assistência técnica 

externa disponível. 

No que respeitava ao papel da Administração Pública na integração europeia, este 

Governo previa que, tendo em conta a dimensão nacional da integração europeia e a 

ímpar complexidade dos seus mecanismos e efeitos sobre o tecido económico e social, 

fossem dinamizados programas de formação e informação dirigidos selectivamente ao 

público em geral, aos jovens, aos agentes económicos, aos quadros da Administração e 

aos responsáveis autárquicos. 

O fim do mandato do XI Governo Constitucional ditou a realização de novas eleições a 

6 de Outubro de 1991. Em consequência foi formado o XII Governo Constitucional, 

constituído pelo Partido Social-Democrata, mais uma vez presidido pelo Primeiro-

Ministro Aníbal Cavaco Silva. Assim, o XII Governo Constitucional tomou posse a 31 

de Outubro de 1991 e esteve no poder até 28 de Outubro de 1995. 

Apesar de se ter assistido a uma aparente retrocesso na importância dada à 

responsabilidade face à Administração Pública na orgânica do Estado, uma vez que, 

neste Governo, se voltou a instituir o Secretariado para a Modernização Administrativa, 

tendo deixado de existir o cargo de Secretário de Estado com estas competências (v. 
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Anexo II), a verdade é que foram levadas a cabo importantes avanços no sentido da 

melhoria da qualidade dos serviços públicos e modernização administrativa durante este 

Governo. Na verdade, a 15 de Novembro de 1991 foi finalmente promulgado o Código 

de Procedimento Administrativo e em 1993 foi dada a conhecer a Carta para a 

Qualidade dos Serviços Públicos, dirigida pelo Primeiro-Ministro aos órgãos da 

administração pública a 28 de Outubro de 199383. 

Este Governo elaborou um Programa84 cujo objectivo prioritário para a Administração 

Pública era a melhoria da qualidade dos serviços públicos, definindo três ideias chave: a 

qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, a qualificação, mobilização e 

dignificação dos funcionários e a descentralização, regionalização, desconcentração e 

privatização, com o objectivo de incentivar e dinamizar a vitalidade e capacidade 

realizadora da sociedade. 

Neste sentido, considerava-se que a Qualidade da Administração Pública era uma 

aposta e um desafio, qualidade essa que passava uma prestação de serviços eficaz, pelo 

atendimento humanizado e pela satisfação atempada e célere das solicitações dos 

utentes. Assim, este Governo propunha-se a lançar um programa de melhoria da 

Qualidade e prosseguir a acção de desburocratização, simplificação e eliminação de 

formalidades, poupando incómodos aos cidadãos e agentes económicos e acelerando 

respostas. Na verdade, em 1992, era criada a Comissão para a Qualidade e 

Racionalização da Administração Pública. 

                                                
83 Por outro lado, foram também publicados importantes documentos pelo Secretariado para a Modernização Administrativa, como 

Um Olhar sobre a Administração e o caderno Administração Pública e Qualidade, em 1992, ou o relatório Renovar a 

Administração, da Comissão para a Qualidade e Racionalização da Administração Pública, em 1994. Em 1995, O Livro da 

Modernização Administrativa dava conta das acções empreendidas entre 1986 e 1995 no domínio da modernização administrativa, 

enunciava dificuldades e abria pistas para o futuro. 

84 I - Modernizar o Estado. Afirmar Portugal (1 - Defesa nacional; 2 – Justiça; 3 - Administração interna; 4 - Política externa; 5 - 

Modernização da Administração pública; 6 - Regiões Autónomas; 7 - Poder local e regionalização); II - Uma economia de mercado 

para o desenvolvimento económico e social (1 - Objectivos da política económica; 2 - Diálogo e concertação social; 3 - Política 

orçamental; 4 - Políticas financeiras estruturais; 5 - Planeamento e desenvolvimento regional; 6 - O sistema de transportes, obras 

públicas e comunicações; 7 – Agricultura; 8 – Indústria; 9 – Energia; 10 – Comércio; 11 - Internacionalização das empresas - 

investimento português no estrangeiro e investimento directo estrangeiro; 12 – Turismo; 13 - Transportes marítimos, portos e 

pescas; 14 - Sector cooperativo); III - Apostar no homem .Valorizar o futuro (1 – Cultura; 2 – Educação; 3 – Juventude; 4 – 

Desporto; 5 - Formação profissional; 6 - Ciência e tecnologia; 7 - Comunicação social; 8 - Comunidades portuguesas; 9 – 

Descobrimentos); IV - Reforçar a solidariedade. Melhorar a qualidade de vida (1 – Família; 2 - Segurança social; 3 – Deficientes; 4 

- Igualdade de oportunidades entre homens e mulheres; 5 – Saúde; 6 – Emprego; 7 – Habitação; 8 - Ambiente e recursos naturais; 9 

- Ordenamento do território; 10 - Defesa do consumidor). 
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Para além disso, pretendia-se também, entre outras medidas, divulgar os direitos dos 

cidadãos, os serviços a que podiam ter acesso e as garantias que lhes assistiam, reforçar 

direitos e garantias dos cidadãos perante os actos da Administração, aumentar a 

celeridade dos procedimentos e o acesso aos documentos administrativos, desenvolver 

mecanismos para reforçar e fomentar o diálogo e audição dos utentes, difundir valores 

fundamentais da função pública, designadamente sobre a ética e deontologia de serviço 

público, institucionalizar e divulgar incentivos que tivessem por finalidade distinguir os 

resultados alcançados, em especial no domínio da melhoria da qualidade dos serviços 

públicos e adoptar medidas para reforçar as capacidades gestionárias da Administração. 

Por outro lado, a modernização administrativa deveria, segundo este Governo, 

desenvolver-se tendo como quadro de referência a economia de mercado, ou seja, dando 

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. Como é dito no próprio Programa “A acção do Governo 

dirigir-se-á, assim, para uma permanente, gradual, descentralizada e selectiva reforma 

do Estado, reduzindo o seu peso, propiciando a concorrência entre entidades privadas, 

humanizando os seus serviços e estabelecendo os mecanismos que assegurem o controlo 

da qualidade e do custo dos serviços a prestar.” (XII Governo Constitucional, 1991: 

Modernização administrativa). 

No que à avaliação diz respeito, este Governo propunha-se a desenvolver programas de 

aumento da produtividade, de combate ao desperdício e promover a avaliação 

sistemática dos resultados, para além de pretender prosseguir na via do aligeiramento do 

controlo a priori e incentivar formas de controlo a posteriori, visando maior celeridade 

na execução das decisões administrativas. 

Ao fim de dez anos do Partido Social Democrata estar no poder, foi a vez do Partido 

Socialista constituir um governo, o XIII Governo Constitucional , com base nos 

resultados das eleições de 1 de Outubro de 1995. Este Governo esteve no poder de 28 de 

Outubro de 1995 a 25 de Outubro de 1999 sob a presidência do Primeiro-Ministro 

António Guterres. 

“Ciente da importância que a Administração Pública terá (deverá ter) para o 

desenvolvimento do País e para a afirmação de Portugal na Europa e no Mundo (…)” 
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(XIII Governo Constitucional, 1995: Reforma da Administração Pública), o Programa 

do XIII Governo Constitucional85 definia sete objectivos estratégicos no âmbito da 

Administração Púbica, a serem prosseguidos através de dezoito medidas. 

O primeiro dos objectivos estratégicos era a prossecução de um modelo da 

Administração Pública democrático, participado, desburocratizado, despartidirizado, 

desgovernamentalizado, no qual deveria ser incluído um constante combate à corrupção 

e ao abuso do poder. Por outro lado, pretendia-se que a Administração Pública estivesse 

ao serviço do desenvolvimento harmonioso do País, das necessidades da sociedade em 

geral e dos cidadãos e agentes económicos em particular. Pretendia-se também garantir 

maior atenção, receptividade, comodidade, participação e audição aos cidadãos e 

agentes económicos, bem como fornecer informação célere e precisa, reduzir os custos 

da burocracia, criar mecanismos de sugestões e reclamações e reforçar os mecanismos 

de concertação social com as forças sindicais. Em relação aos funcionários públicos, 

este Governo propunha-se a qualificar, dignificar, motivar e profissionalizar os recursos 

humanos da Administração, através de uma política coerente e adequada de carreiras, 

remunerações e formação profissional. No que diz respeito às tecnologias de 

informação, o objectivo era o de desenvolver e incrementar, de forma racional rentável, 

os meios multimédia e as tecnologias avançadas de informação, com vista à celeridade 

da gestão e da decisão, através do incentivo do diálogo entre Administração e 

Sociedade, da facilitação da prestação de serviços e informações à distância, do 

desenvolvimento e implantação da transferência electrónica de dados e documentos, 

com o objectivo de reforçar a Cidadania face a Administração. Também era pretensão 

deste Governo reforçar as auditorias de gestão e controlos a posteriori, quer da 

legalidade dos actos, quer da optimização dos processos de gestão e dos resultados 

alcançados, substituindo os controlos a priori. Por último, pretendia-se organizar um 

serviço público eficaz, eficiente e de qualidade, potenciador duma melhor acção 

governativa e dum desenvolvimento socio-económico acelerado. 

                                                
85 Introdução; I - Área política e de Reforma do Estado (1 – Justiça; 2 – Administração Interna; 3 – Defesa Nacional; 4 – 

Regionalização; 5 – Planeamento e Administração do Território; 6 – Reforma da Administração Pública; 7 – Regiões Autónomas; 8 

- Juventude, Desporto, Comunicação Social; 9 – Toxicodependência); II - Política Externa (1 – Caracterização Global; 2 – União 

Europeia; 3 – Cooperação para o Desenvolvimento; 4 – Comunidades Portuguesas; 5 – Timor; 6 – Macau); III - Economia e 

desenvolvimento (1 – Novo rumo, nova visão; 2 – Participar na UEM; 3 – Política Orçamental e Privatizações; 4 – Política de 

rendimentos e concertação estratégica; 5 – Agricultura e desenvolvimento rural, pescas e aquacultura; 6 – Indústria, energia, 

comércio e turismo; 7 - Equipamento Social; 8 – Ambiente); V - Políticas sociais (1 – Solidariedade e Segurança Social; 2 – Política 

de Saúde; 3 – Emprego, Formação Profissional e Relações do Trabalho); V - Educação, Ciência e Cultura (1 – Educação; 2 - 

Ciência e Tecnologia; 3 - Sociedade da informação; 4- Cultura). 
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Assim, das dezoito medidas apresentadas neste Programa, importa aqui destacar, em 

primeiro lugar, a criação de uma entidade directamente responsável pela 

desburocratização e modernização da Administração Pública, cuja missão imediata seria 

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, de mais reduzida dimensão e alta operacionalidade. 

Propunha-se também reforçar as relações entre a Administração, os cidadãos, os agentes 

económicos e as forças sindicais, na base do diálogo e da conquista da confiança dos 

parceiros e clientes do serviço público e rever a legislação sobre o direito à negociação e 

concertação social na Administração Pública, garantindo a audição das organizações 

sindicais nos mecanismos de gestão dos órgãos responsáveis pela reforma e 

modernização da Administração Pública. Outra medida relevante era a de aprofundar a 

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. 

Importa também referir as medidas de flexibilização da criação ou alteração das 

estruturas orgânicas dos serviços, reforçando o papel político e decisório de cada 

Ministério e a racionalização das estruturas da Administração com o objectivo de evitar 

duplicações e sobreposições de missões e competências e tendo em conta configurações 

diversificadas, as características das actividades a desenvolver e os produtos e serviços a 

prestar. 

Por outro lado, pretendia-se aplicar o princípio da subsidiariedade, através duma 

descentralização, desconcentração, desregulamentação e simplificação das regras do 

próprio funcionamento administrativo e dinamizar uma eficaz gestão pública, sob a 

égide da eficácia, eficiência e produtividade do sector. 

No que à avaliação dizia respeito, a medida que pretendia responder a esta necessidade 

era a do incremento de uma gestão participada orientada para objectivos e resultados, 

motivando a produtividade e o combate ao desperdício, com a criação de processos de 

avaliação do custo-benefício das acções realizadas. 

Por último, este Governo propunha-se a apresentar uma proposta de Lei de Bases da 

Reforma Administrativa, que definisse os seus objectivos, estratégias, tácticas e 
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estrutura motora, em sede parlamentar, após debate com o cidadão e agentes 

económicos. 

Neste Governo foi retomada a fórmula da criação de uma Secretaria de Estado da 

Administração Pública sob a alçada do Conselho de Ministros através do Ministro 

Adjunto, que mais tarde passou a chamar-se Secretaria de Estado da Administração 

Pública e Modernização Administrativa (v. Anexo II). 

Após as eleições de 10 de Outubro de 1999, foi constituído pelo Partido Socialista o 

XIV Governo Constitucional, mais uma vez presidido por António Guterres que, 

tendo tomado posse a 25 de Outubro de 1999, acabou por se demitir na sequência dos 

resultados das eleições autárquicas, o que ditou o fim do mandato deste Governo a 6 de 

Abril de 2002. 

O seu Programa86, que tomava a reforma do Estado e da Administração Pública como 

uma das suas prioridades, definia três objectivos estratégicos: o da demarcação do que 

devia cumprir ao Estado e à gestão privada, sendo que Estado deveria assumir-se como 

regulador em muitos sectores; o da melhoria da qualidade e eficácia na acção 

administrativa; e o de acentuar o movimento de descentralização e desconcentração, 

nomeadamente através da criação de agências administrativas e contratualização com 

entidades privadas. 

Assim, especificando alguns dos objectivos que norteavam a acção deste Governo, 

devemos referir-nos à promoção da aproximação da Administração Pública ao cidadão e 

à melhoria da sua imagem junto da sociedade em geral, à melhoria da qualidade do 

serviço prestado aos utentes dos serviços públicos, à dinamização da participação e 

                                                
86 Que era constituído por cinco capítulos: I Capítulo – Introdução; II Capítulo - Duas grandes apostas transversais: A sociedade da 

informação e do conhecimento e a igualdade de oportunidades ( A) A sociedade da informação e do conhecimento; B) A igualdade 

de oportunidades); III Capítulo - Uma nova geração de políticas sociais ( A) Um objectivo nacional de modernidade e coesão: Gerar 

emprego, valorizar as pessoas, apoiar as famílias, prevenir e diminuir fracturas sociais; B) A Saúde, a nova prioridade da política 

social; C) Educação, formação e emprego: Apostar no futuro, corrigir os efeitos dos erros do passado; D) Prosseguir na garantia de 

direitos sociais fundamentais; E) Reforçar a sustentabilidade dos sistemas sociais, prosseguir a reforma da segurança social); IV 

Capítulo - Desenvolvimento, emprego e bem-estar: Uma economia moderna e competitiva ( A) O novo perfil da política económica; 

B) O território português: Factor de bem-estar dos cidadãos e de competitividade da economia; C) A competitividade das empresas; 

D) Um novo contrato entre o Estado e o mercado); V Capítulo - A qualidade da democracia ( A) Melhorar a relação das pessoas 

com as instituições políticas; B) Uma sociedade mais segura e uma justiça eficaz; C) Uma justiça eficaz para garantir os direitos e a 

segurança dos cidadãos; D) Organização territorial do Estado: Uma nova visão; E) Uma nova relação do Estado com o cidadão; F) 

Afirmação da identidade nacional no contexto europeu e mundial - política externa; G) A defesa como elemento estruturante da 

identidade nacional e da afirmação de Portugal no mundo; H) Consolidação das autonomias regionais; I) Uma nova aposta na 

ciência e na cultura, uma renovada atenção às estruturas comunicacionais). 
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audição dos utentes dos serviços, à desburocratização e simplificação de actos e 

procedimentos administrativos e à promoção da expansão do uso das tecnologias de 

informação, como forma de tornar mais célere a decisão e os procedimentos e de 

garantir mais informação e transparência administrativa. 

No sentido do cumprimento destes objectivos, o XIV Governo Constitucional 

propunha-se levar algumas medidas importantes, como a criação e manutenção de um 

Observatório de iniciativas e medidas de modernização administrativa nos domínios da 

desburocratização, qualidade, informação ao cidadão e gestão pública. 

Por outro lado, também se chamava a atenção neste Programa para o facto de, no 

sentido de uma fundamental promoção da competitividade da economia, ser necessário, 

entre outras linhas de acção, continuar a promover o processo de modernização 

administrativa, assente em iniciativas que se revelassem simplificadoras da vida de 

empresas e cidadãos e promover a eficiência da máquina administrativa, como forma de 

conseguir associar a redução dos custos dos serviços prestados pela Administração com 

os ganhos na qualidade desses mesmos serviços, de forma a conseguir-se uma redução 

da despesa pública e ganhos orçamentais. 

Ao nível das responsabilidades pela Administração Pública, sob a alçada do Ministro da 

Reforma do Estado e da Administração Pública e do Secretário de Estado da 

Administração Pública e da Modernização Administrativa (v. Anexo II), estava uma 

estrutura orgânica constituída por uma entidade gestora, o Secretariado para a 

Modernização Administrativa e um órgão de consulta, o Conselho para a Qualidade nos 

Serviços Públicos, que era também um órgão de participação, uma vez que integrava, 

não só os responsáveis de diversas estruturas públicas, mas também representantes dos 

parceiros sociais. No entanto, o Decreto-Lei n.º 269/2000, de 4 de Novembro, Lei 

orgânica do Ministério da Reforma do Estado e da Administração Pública, substituiu o 

Secretariado para a Modernização Administrativa pelo Instituto para a Inovação na 

Administração do Estado, o que veio consolidar a utilização do termo inovar em vez de 

do termo modernizar, como já tinha sido eito no Programa deste Governo. 

Por último importa referir que a Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/2001, de 7 

de Fevereiro instituía a Missão para a Organização e Funcionamento da Administração 

do Estado, elaborou um anteprojecto de diploma legal que se ocupava do modelo 

organizativo a adoptar pelos serviços da administração directa do Estado, no sentido da 
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reorganização da administração pública. No entanto, este projecto não chegou a ser 

aprovado, devido à demissão do Primeiro-Ministro. 

Uma nova viragem na vida política portuguesa ditou que o governo seguinte fosse 

constituído por uma coligação entre o Partido Social-Democrata e pelo Partido Popular, 

na sequência das eleições de 17 de Março de 2002. O XV Governo Constitucional, 

cujo Primeiro-Ministro era José Manuel Durão Barroso, tomou posse a 6 de Abril de 

2002 e terminou o seu mandato a 17 de Julho de 2004, na sequência da demissão do 

Primeiro-Ministro, que foi ocupar o lugar de Presidente da Comissão Europeia. 

No seu Programa87, que incluía uma secção especificamente dedicada à Administração 

Pública, chamava-se a atenção para o facto de aquela não ter evoluído no sentido de ser 

uma Administração Pública ágil e flexível, facilitadora da vida dos cidadãos e 

motivadora do trabalho dos seus agentes, como seria necessário para um Estado 

moderno, uma sociedade civil forte e um País desenvolvido. De facto, segundo este 

Governo, as deficiências características da Administração Pública portuguesa não se 

tinham corrigido e mantinha-se a multiplicação de órgãos e institutos que aumentavam a 

burocracia, a complexidade das decisões, a indefinição das responsabilidades e o seu 

carácter pesado, burocrático e clientelar, que não servia os cidadãos. Na verdade, este 

Governo achava necessária a criação de uma Administração Pública mobilizadora de 

iniciativas, eficiente nas prestações e transparente nas decisões, atitude de mudança que 

iria, então, nortear a intervenção política neste sector, tomando a reforma da 

Administração Pública como tendo um lugar central no processo de desenvolvimento e 

de modernização do País. 

Assim, no centro desta reforma estaria um novo modelo de serviço público, 

fundamentado na cooperação Estado/sociedade civil, ao nível da gestão e da oferta de 

bens e serviços públicos, assente em três linhas de força dominantes: a redução do peso 

excessivo da Administração Pública, a prossecução de objectivos de eficiência, visando 

a satisfação das necessidades dos cidadãos e a promoção de uma cultura de mérito e 

                                                
87 Constituído por quatro capítulos: Introdução; I – Um Estado com autoridade, moderno e eficaz (1 - Defesa Nacional; 2 - Política 

Externa; 3 - Administração Interna; 4 - Justiça; 5 - Administração Pública; 6 - Autonomia Regional; 7 - Descentralização); II – 

Sanear as finanças públicas. Desenvolver a economia (1 - Finanças Públicas; 2 - Economia; 3 - Obras Públicas e Transportes; 4 - 

Indústria, Comércio e Serviços; 5 - Turismo; 6 - Agricultura; 7 - Pescas; 8 - Política energética; 9 - Telecomunicações); III – Investir 

na qualificação dos Portugueses (1 - Educação; 2 - Ciência e Ensino Superior; 3 - Trabalho e Formação; 4 - Cultura; 5 - 

Comunicação Social; 6 - Sociedade da Informação); IV – Reforçar a Justiça social. Garantir a igualdade de oportunidades (1 - 

Saúde; 2 - Segurança Social; 3 - Família; 4 - Igualdade; 5 - Minorias Étnicas e Imigração; 6 - Juventude; 7 - Cidades, Ordenamento 

do Território e Ambiente; 8 - Habitação; 9 - Desporto; 10 - Defesa do Consumidor). 
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exigência, em que os serviços deveriam nortear-se por resultados e altos padrões de 

qualidade. Por conseguinte, pretendia-se reduzir a Administração Pública a uma 

dimensão compatível com as exigências da sociedade moderna, através da criação de 

organizações flexíveis, capazes de evidenciar a correcta e rigorosa utilização dos 

recursos afectos à sua missão. Este redimensionamento de estruturas deveria ser calma 

mas firme, baseada em princípios de flexibilização dos mecanismos de mobilidade, de 

controlo rigoroso de admissões e pela aposta na formação, além de ser fundamental a 

introdução de uma cultura de excelência norteada por princípios de avaliação e de 

reconhecimento do mérito e da responsabilidade, em função do cumprimento dos 

objectivos. 

Tendo em conta estas linhas de actuação, este Governo propunham-se algumas 

orientações, das quais se destacam a aposta na descentralização do Estado e o reforço da 

desconcentração dos serviços públicos, a definição da missão de cada serviço público e 

a avaliação da qualidade da sua prestação, a prática da gestão por objectivos a partir de 

experiências "piloto" - criando concorrência e benchmarking interno, novos esquemas 

de avaliação do desempenho de cada funcionário público e de responsabilização e 

reconhecimento (cultura do mérito), por forma a aumentar a eficiência e qualidade dos 

serviços do Estados aos cidadãos – e a simplificação dos procedimentos. Por último este 

Governo propunha-se também a rever o Código de Procedimento Administrativo. 

No que às despesas públicas diz respeito, afirmava-se que todos os subsectores do 

Sector Público Administrativo (SPA) eram solidários e co-responsáveis no sucesso do 

objectivo nacional de cumprimento do Programa de Estabilidade e Crescimento com 

que o País estava comprometido, pelo que deveria ser adoptada uma postura de rigor no 

combate ao descontrolo da despesa, com especial enfoque no saneamento das contas 

públicas e na redução significativa do peso da despesa pública no PIB. Nesse sentido 

eram acções prioritárias, entre outras, um exame às contas públicas, a racionalização das 

estruturas, pela extinção dos institutos desnecessários ou redundantes, a identificação, 

através de análises funcionais, das áreas com excesso de despesas ou ineficiente 

afectação de recursos e quantificação das poupanças decorrentes do aumento de 

eficiência no funcionamento dessas áreas, a fixação de limites aos compromissos 

financeiros e ao endividamento de todas as entidades do SPA e a implementação de um 

regime de efectiva responsabilização pela realização de despesas acima dos limites 

orçamentais aprovados. 
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Por último importa dizer que este foi o primeiro Governo a atribuir as responsabilidades 

da Administração Pública ao Ministério das Finanças sob a alçada do qual colocou a 

Secretaria de Estado da Administração Pública (v. Anexo II). 

Após a demissão do Primeiro-Ministro José Manuel Durão Barroso, e de acordo com a 

legitimidade conferida à maioria parlamentar constituída pelo Partido Social Democrata 

e pelo Partido Popular pelas eleições de 2002, Pedro Santana Lopes foi convidado a 

formar novo Governo. Foi então constituído o XVI Governo Constitucional, que 

iniciou o seu mandato em 17 de Julho de 2004 e cessou-o em 12 de Março de 2005, 

com a dissolução da Assembleia da República pelo Presidente da República. 

Apesar de ser um Governo formado pela mesma coligação que o anterior, o XVI 

Governo Constitucional elaborou o seu próprio Programa88, que, no entanto, também 

dedicava uma secção à Administração Pública, pilar que considerava fundamental e 

estruturante do Estado Democrático, estabelecendo-o, à semelhança do Governo 

anterior, como uma das suas prioridades. Neste sentido pretendia desenvolver uma 

Administração Pública que desenvolvesse a sua acção orientada pelo primado da 

cidadania, dirigida para o serviço ao cidadão, fundada nos valores do serviço público e 

na ética da responsabilidade, para além de uma Administração Pública que apostasse no 

primado do mérito, na definição de objectivos e na avaliação dos resultados. 

Deste modo, um dos objectivos enumerados neste âmbito era o de garantir os direitos de 

cidadania, assegurando o primado da igualdade dos cidadãos perante a lei e o respeito 

pelo princípio da proporcionalidade. Para além disso pretendia-se assegurar o respeito 

pelos princípios da legalidade, da justiça, e da oportunidade, bem como prosseguir a 

transparência, criando mecanismos que permitissem aos cidadãos conhecer com clareza 

os seus direitos e deveres para com a Administração Pública (aproximando a 

Administração dos cidadãos, prestando um serviço de qualidade e facilitando o acesso 

dos cidadãos à informação). Considerava-se também essencial actuar com rigor e 

eficácia, rentabilizando a utilização dos recursos públicos (através de uma gestão eficaz 

                                                
88 Introdução; I – Um Estado com autoridade, moderno e eficaz (1 - Defesa Nacional; 2 - Política Externa; 3 - Administração 

Interna; 4 - Justiça; 5 - Administração Pública; 6 - Autonomia Regional; 7 - Descentralização; 8 – Assuntos do Mar); II – Apostar no 

crescimento e garantir o rigor (1 - Finanças Públicas; 2 - Economia; 3 – Trabalho, Emprego e Formação; 4 - Turismo; 5 - 

Agricultura; 6 – Florestas; 7 - Pescas; 8 – Obras Públicas e Transportes; 9 - Política energética; 10 - Comunicações); III – Reforçar a 

Justiça social. Garantir a igualdade de oportunidades (1 - Saúde; 2 - Segurança Social; 3 - Família; 4 - Igualdade; 5 - Imigração; 6 – 

Ambiente e Ordenamento do Território; 7 - Cidades, Desenvolvimento Regional e Administração Local; 8 - Habitação; 9 - Defesa 

do Consumidor); III – Investir na qualificação dos Portugueses (1 – Cultura; 2 - Educação; 3 - Ensino Superior; 4 – Ciência e 

Inovação; 5 – Sociedade da Informação e Conhecimento; 6 - Comunicação Social; 7 – Juventude; 8 - Desporto).  



 164 

dos recursos públicos, mobilizadora de iniciativas e aberta às exigências da sociedade, 

da simplificação dos procedimentos, impedindo a burocratização e circuitos de decisão 

complexos e pouco transparentes e reduzindo os custos e encurtando os tempos de 

resposta, da redução dos níveis hierárquicos, da promoção da desburocratização dos 

circuitos de decisão, da melhoria dos processos, da colaboração entre serviços, da 

partilha de conhecimentos e da correcta gestão da informação). 

Relativamente às despesas públicas, este Programa, à semelhança do anterior, 

considerava algumas acções prioritárias directamente respeitantes aos serviços públicos, 

como a continuação de uma política de progressiva contenção quantitativa da despesa 

em todos os sectores da Administração Pública, avaliando a sua necessidade, grau de 

eficácia e eventuais redundâncias ou sobreposições e promovendo a melhoria da 

qualidade da despesa corrente e de capital através da exigente e permanente avaliação 

da sua contribuição para o desenvolvimento das funções cometidas ao Estado. 

Levando ainda mais longe a conexão entre o Ministério das Finanças e a Administração 

Pública, este Governo criou o Ministério das Finanças e da Administração Pública e 

também a Secretaria de Estado da Administração Pública (v. Anexo II).  

Depois da dissolução da Assembleia da República pelo Presidente da República em 

2005, foram realizadas eleições a 20 de Fevereiro de 2005. Com base nestas eleições foi 

constituído o XVII Governo Constitucional  por uma maioria absoluta do Partido 

Socialista presidida por José Sócrates, que tomou posse a 12 de Março de 2005. 

Os principais eixos do Programa deste Governo89 foram sintetizados da seguinte forma: 

retomar o crescimento da economia de forma sustentada e visando a modernização do 

País, valorizando o conhecimento, a inovação, a qualificação dos portugueses e a 

melhoria dos serviços do Estado; reforçar a coesão nacional, numa sociedade com 

                                                
89 Que continha quatro capítulos: Introdução; Capítulo I – Uma estratégia de crescimento para a próxima década (I. Voltar a 

acreditar; II. Um Plano Tecnológico para uma agenda de crescimento; III. Promover a eficiência do investimento e das empresas; 

IV. Consolidar as finanças públicas; V. Modernizar a Administração Pública para um País em crescimento); Capítulo II – Novas 

Políticas Sociais (I. Mais e melhor educação; II. Valorizar a Cultura; III. Mercado de trabalho e emprego; IV. Protecção social e 

combate à pobreza: mais futuro, melhor presente; V. Saúde: um Bem para as Pessoas; VI. Famílias, igualdade e tolerância; VII. Para 

uma política de imigração inclusiva; VIII. Políticas de juventude: educar para a cidadania, promover a participação democrática); 

Capítulo III – Qualidade de vida e Desenvolvimento Sustentável (I. Mais qualidade ambiental e melhor ordenamento do território; II 

Qualificar as cidades e melhorar o acesso à habitação; III. Cinco áreas decisivas para um desenvolvimento sustentável; IV. Mais e 

melhor desporto; V. Relançar a defesa dos consumidores; VI. Modernizar a Administração territorial autárquica; VII. Regiões 

Autónomas: desenvolvimento e coesão); Capítulo IV – Qualidade da democracia, cidadania, justiça e segurança (I. Modernizar o 

sistema político, qualificar a democracia; II. Justiça; III. Segurança interna e protecção civil); Capítulo V - Portugal na Europa e no 

Mundo (I. Política externa; II. Defesa Nacional). 
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menos pobreza e com mais igualdade de oportunidades, onde os instrumentos de coesão 

fossem também ferramentas para o crescimento e para a modernização; melhorar a 

qualidade de vida dos portugueses num quadro sustentável de desenvolvimento, onde a 

qualidade ambiental, a defesa dos consumidores e a melhoria dos indicadores de bem-

estar fossem uma realidade e onde a coesão territorial seja, ela também, um factor de 

progresso do País; elevar a qualidade da democracia, reforçando a credibilidade do 

Estado e do sistema político e fazendo dos sistemas de justiça e de segurança 

instrumentos ao serviço de uma plena cidadania; e, por último, valorizar o 

posicionamento do País no quadro internacional, quer no plano prioritário da União 

Europeia, quer no plano global. 

Por outro lado, no seio de uma “estratégia mobilizadora para mudar Portugal”, este 

Governo pretendia retomar o crescimento da economia portuguesa através da 

recuperação da confiança e da mobilização da capacidade dos portugueses para enfrentar 

dificuldades, do lançamento de um Plano Tecnológico, convocando o País para a 

sociedade da informação, para a inovação, para a ciência e a tecnologia, e para a 

qualificação dos recursos humanos, da promoção da eficiência do investimento e das 

empresas, da consolidação das finanças públicas e da modernização da Administração 

Pública, de forma a facilitar a vida aos cidadãos e às empresas e para adequá-la aos 

objectivos do crescimento. 

No que à Administração Pública directamente diz respeito, na secção intitulada “ 

Modernizar a Administração Pública para um País em crescimento”, este Governo 

declara que a modernização da Administração Pública é uma peça essencial da 

estratégia de crescimento para o País. Neste sentido, sistematizaram-se três linhas de 

actuação - facilitar a vida ao cidadão e às empresas, melhorar a qualidade do serviço 

pela valorização dos recursos humanos e das condições de trabalho e tornar a 

Administração amiga da economia, ajustando-a aos recursos financeiros sustentáveis do 

País e contribuindo para um ambiente favorável ao crescimento. 

As medidas enunciadas no sentido de atingir estes objectivos são em grande número, 

pelo que serão aqui destacadas apenas as que se consideram de maior relevância para 

este estudo. Assim, no âmbito da facilitação da vida aos cidadãos e das empresas 

importa referir a pretensão de estimular a participação das organizações de utentes na 

avaliação dos serviços através das novas tecnologias e de incentivar a participação da 

sociedade civil na gestão das escolas, das unidades de saúde e de acção social, ambiente 
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e cultura, bem como a de acompanhar, com rigor e transparência, a actividade pública 

dos operadores privados, através de mecanismos de regulação, controlo, inspecção e 

fiscalização. 

No que diz respeito à linha de actuação que se refere à qualificação dos recursos 

humanos e as condições de trabalho, este Programa incluía a reorganização da 

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 da revisão, aperfeiçoamento e alargamento da legislação 

relativa à avaliação de desempenho a toda a Administração Pública.  

Por último, relativamente à adequação da Administração aos objectivos de crescimento, 

visa-se, entre outras medidas, 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), desenvolver e implementar sistemas de avaliação dos serviços públicos, 

(nomeadamente da eficiência da sua gestão e do nível de satisfação das necessidades 

públicas) e simplificar as regras da administração financeira, nomeadamente no que se 

refere às aquisições de bens e serviços, bem como reforçar as funções de auditoria e 

controlo financeiro do Estado, na perspectiva combinada de pedagogia e 

responsabilidade. 

Estas medidas estiveram na origem da criação do Programa de Reestruturação da 

Administração Central do Estado (PRACE), pela Resolução de Conselho de Ministros 

nº 124/2005, que tem como objectivos modernizar e racionalizar a Administração 

Central, melhorar a Qualidade de Serviços prestados aos Cidadãos pela Administração e 

colocar a Administração Central mais próxima e dialogante com o Cidadão.  

Uma das linhas estratégicas de acção deste Programa aqui a destacar é o reforço das 

funções estratégicas, do estudo e da avaliação/controlo de resultados de Apoio à 

Governação. Neste sentido, o PRACE procura homogeneizar as funções estratégicas de 

suporte à Governação, tendo por isso proposto a criação nos Ministérios do GPEARI – 

Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais, cujo 

objectivo é o de criar instrumentos e proceder à recolha de informação interna e externa 

à Administração, no país e no estrangeiro, e proceder à sua análise e interpretação em 

termos de benchmarking, nacional e internacional, de forma a fornecer aos membros do 
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governo os elementos necessários à definição de políticas e estratégias sectoriais. Para 

além disso, tem a responsabilidade de coordenação da elaboração dos Planos de Acção 

dos Ministérios e respectivos Orçamentos, bem como do acompanhamento activo da 

sua execução e respectivos sistemas de alerta ao Governo sobre a evolução operacional. 

Compete ainda a este Gabinete apoiar o Governo no âmbito da União Europeia, bem 

como apoiar a definição e garantir a execução da política internacional do Estado 

português nos sectores de actuação de cada Ministério, em articulação com o Ministério 

dos Negócios Estrangeiros. Por último o PRACE reforça também a função de Auditoria, 

tradicionalmente assegurada pelas Inspecções-Gerais dos Ministérios, função que evolui 

agora para um quadro de avaliação e controlo contínuos sobre os níveis de acção e 

desempenho de cada organismo, recomendando alterações e melhorias e seguindo a sua 

implementação no terreno, numa óptica de independência e imparcialidade técnica.  

No que respeita à responsabilidade pela Administração Pública, este Governo manteve a 

orgânica que estabelecia a existência de um Secretário de Estado da Administração 

Pública sob a alçada do Ministério das Finanças (v. Anexo II). 
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Capítulo V 

A Avaliação de Políticas Públicas no discurso político português: 

discussão de factores 

 

Considerando o exposto acima e as hipóteses avançadas no Capítulo III, este capítulo 

pretende lançar pistas de discussão sobre alguns factores que têm vindo a contribuir 

para a incorporação do instrumento da Avaliação de Políticas Públicas no discurso 

político português, desde 1926 até aos nossos dias, bem como lançar pistas para análises 

futuras. Assim, esta análise será dividida de acordo com o tipo de variáveis 

consideradas neste estudo: sociais/políticas, económicas, estruturais e ideológicas. 

 

 

O discurso e os regimes políticos 

 

Pela análise efectuada no capítulo anterior é possível afirmar que, no período do regime 

ditatorial (1926-1974), embora inicialmente as reformas na Administração Pública 

tenham tido objectivos essencialmente de saneamento das contas públicas, os últimos 

anos daquele período foram caracterizados por uma forte viragem no sentido da 

elaboração de reformas mais profundas, estruturadas e sistemáticas. No entanto, este 

regime não considerou a Avaliação de Políticas Públicas nestas reformas, limitando-se a 

incluir a noção de eficiência e de o objectivo de atingir um maior rendimento ao menor 

custo. 

De facto, a primeira reforma da Administração Central de 1935 tinha como principal 

objectivo a racionalização do sistema administrativo através de um rigoroso controlo 

financeiro dos programas públicos e do controlo das despesas governamentais. 

Para além disso, até à elaboração do III Plano de Fomento, em 1968, as orientações 

sobre a Administração Pública eram incluídas nas Leis de Meios, as leis que 

autorizavam o governo a cobrar receitas e a realizar despesas, estabelecendo-se uma 

forte ligação entre a política financeira e a política administrativa. No entanto, se em 

1951, se começou por incluir as disposições sobre a Administração nas rubricas 
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“Eficiência das despesas e custo dos serviços” ou “Eficiência das despesas e dos 

serviços”, mais tarde aquelas passaram a ser incluídas em rubricas menos orientadas 

para os objectivos financeiros como “Funcionamento dos serviços”, em 1960, 

“Providências sobre o funcionalismo”, em 1969 ou “Administração Pública”, em 1973. 

Por outro lado, as primeiras orientações para a Administração Pública feitas nas Leis de 

Meios visavam sobretudo o aumento da eficiência dos serviços, a inclusão de 

providências para a adopção de métodos para obter um melhor rendimento ao menor 

custo ou a correcção económica das despesas, a finais da década de 50, após o 

saneamento das contas públicas, tornou-se evidente a falta de normas de conduta 

uniformes na Administração Pública portuguesa. Assim, começaram a ser incorporadas 

orientações que diziam respeito à necessidade de elaboração de estudos conducentes ao 

planeamento de uma reforma administrativa e à promoção da reorganização dos 

serviços públicos com o objectivo de melhorar a sua eficiência, aumentar as garantias 

aos particulares e assegurar uma maior cooperação do público com a Administração. 

Fora do âmbito das Leis de Meios, já em 1964, as bases para o Plano Intercalar de 

Fomento 1965-1967 chamavam a atenção para o facto de ser necessário o Governo 

promover diversas medidas com o objectivo de assegurar a execução do Plano, 

nomeadamente a modernização das orgânicas e métodos de trabalho nos serviços 

públicos e o reajustamento da orgânica dos serviços de planeamento. 

Mas foi mais tarde, com a constituição do Grupo de Trabalho da Comissão 

Interministerial de Planeamento e Integração Económica para a Reforma 

Administrativa, no âmbito dos trabalhos preparatórios para o III Plano de Fomento, que 

se mudou irreversivelmente o cariz da tendência reformadora da ditadura em Portugal. 

O relatório elaborado por este Grupo de Trabalho, publicado em 1966, definiu as linhas 

de actuação a serem adoptadas daí em diante, nomeadamente a criação do Secretariado 

da Reforma Administrativa, primeiro órgão central de carácter permanente com funções 

de estudo, planeamento e coordenação, de superintendência e fiscalização no âmbito da 

Reforma Administrativa. 

As linhas gerais do programa deste Secretariado incluíam, além de outras disposições, a 

actuação ao nível das estruturas orgânicas da Administração, no sentido de colmatar a 

insuficiência de órgãos de coordenação, a falta de serviços técnicos de planificação e a 

composição deficiente dos quadros permanentes da Administração Central, mas 
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também a relação entre a Administração e o Público, que se considerava basear-se numa 

relação de poder da Administração sobre os administrados. Desta forma, é possível 

verificar que estas disposições revelam preocupações para a execução de uma Reforma 

da Administração de cariz bem diferente das primeiras disposições elaboradas pelo 

Estado Novo. 

Mais tarde, no entanto, as duas tendências passam a complementar-se quando, no texto 

do III Plano de Fomento (1968-1973) se enunciam como objectivos para a 

Administração Pública quer a maior produtividade dos serviços e organismos, de forma 

a conferir à Administração um espírito empresarial, quer também a melhoria das 

práticas de planeamento, coordenação, apoio técnico e controlo e simplificação dos 

procedimentos burocráticos. 

No IV Plano de Fomento (previsto para o período 1974-1979), é estabelecido como 

objectivo principal acelerar o processo de Modernização Administrativa, nomeadamente 

ao nível do aperfeiçoamento das estruturas e dos métodos, através da actuação em 

domínios como a redefinição de modelos organizacionais - de forma a ser incorporada 

uma programação coerente de actuação dos serviços e a aumentar a sua produtividade e 

capacidade de controlo da eficácia -, e o controlo de custos através do reforço dos 

instrumentos de coordenação orçamental das acções de fomento e de acompanhamento 

da execução dos planos. 

Para além disso, este Plano pretendia atingir objectivos de Modernização 

Administrativa como a introdução de um sistema de gestão por objectivos e de outras 

técnicas de gestão eficiente de recursos ou ainda o aperfeiçoamento do sistema e dos 

processos de avaliação dos resultados económicos e sociais das acções realizadas, 

objectivos que revelam uma preocupação emergente com o apuramento dos resultados 

obtidos pelas políticas estatais, ou seja, com uma Avaliação de Políticas Públicas, ainda 

que incipiente e não sistemática. 

Desta forma não é possível confirmar a hipótese segundo a qual as reformas 

administrativas levadas a cabo no período do regime autoritário em Portugal teriam 

sobretudo como objectivo a contenção dos gastos públicos. Se numa fase inicial do 

Estado Novo tal foi verdade, a partir do fim da década de 50 assistiu-se a uma viragem 

nas motivações essenciais para a elaboração de uma política de Reforma para a 

Administração Pública que, apesar de dispersa e ser caracterizada por sucessivos 
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avanços e recuos, foi seguindo gradualmente no sentido de uma cada vez maior 

incorporação de preocupações estruturais, processualistas e avaliativas, que conviviam 

com as antigas preocupações orçamentais. 

De facto, para além de um período económico favorável, o período da década de 50 em 

diante é caracterizado por uma cada vez maior alargamento das funções do Estado. 

Embora ainda bastante incipiente, principalmente quando comparado com os outros 

países europeus, o Estado Social começava a tomar forma e o regime de Salazar tomou 

consciência de que a reforma e modernização da Administração Pública tinham um 

papel fundamental nessa evolução. 

Tal pode ser comprovado através de afirmações de elementos do Estado, como é o caso 

de António Pedrosa Pires de Lima (1955), Director-Geral da Administração Política e 

Civil que afirmava, a meados dos anos 50, que tinham sido as novas circunstâncias da 

vida nacional, as tarefas impostas ao Estado depois da II Guerra Mundial e o desejo de 

se obter o máximo rendimento ao menor custo possível que tinham feito surgir a 

necessidade de uma revisão da estrutura e da actividade dos serviços públicos e um 

aperfeiçoamento dos métodos e das práticas. 

Mais tarde, em 1962, um relatório do Ministério das Finanças afirmava que a Reforma 

na Administração Pública portuguesa estava sobretudo relacionada com as modificações 

nas atribuições estatais, ou seja, com a passagem de uma missão de garantia para uma 

missão de intervenção por parte do Estado, segundo este relatório, esta evolução tinha 

provocado uma inadequação das antigas estruturas jurídicas e métodos de trabalho da 

Administração Pública para satisfazer as novas necessidades (Ministério das Finanças, 

1962). 

No III Plano de Fomento, por outro lado, era feita referência ao cada vez maior peso do 

Estado, pelo aumento da responsabilidade do mesmo, em parte devido à II Guerra 

Mundial, quer ao nível da sua participação no PIB, quer pela complexidade da sua 

estrutura e pelo peso das empresas públicas. Já no IV Plano de Fomento, onde se 

estabelecia uma “Política da modernização da administração pública”, as opções 

tomadas consideravam que o modelo de desenvolvimento do País deveria ter em conta o 

facto do Estado dever ampliar a sua acção nos domínios em que era essencial, como a 

educação, a cultura, a saúde, a segurança social, a habitação, os transportes e as 

comunicações. 
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Apesar de, durante o Estado Novo, a criação de um Estado Social ter sido bastante 

incipiente e precária, a verdade é que não há dúvida que houve um alargamento do 

tamanho e da complexidade da Administração Pública a partir da década de 50, não só 

ao nível do número de funcionários, como também ao nível do peso das despesas 

públicas no PIB, ocasionado por uma efectivação da missão de intervenção por parte do 

Estado, nos âmbitos social e económico. Assim, é possível afirmar que, para o período 

autoritário, o alargamento das funções do Estado ocasionou uma maior necessidade de 

reformas administrativas e provocou desenvolvimentos significativos na política de 

Reforma da Administração Pública. No que à elaboração de política de Avaliação de 

Políticas Públicas diz respeito, é possível afirmar que foram dados os primeiros passos 

nesse sentido, ainda que frágeis, ao ter-se previsto o aperfeiçoamento do sistema e dos 

processos de avaliação dos resultados económicos e sociais das acções realizadas. 

De facto, apesar da verdadeira expansão do Estado Social se ter dado no período pós-

democratização, a verdade é que a Administração Pública não acompanhou essa 

evolução, tendo-se tornado, por isso, obsoleta e inadequada à sociedade portuguesa pós 

25 de Abril de 1974. 

Na verdade, o período de transição democrática foi caracterizado por uma forte 

instabilidade política que influenciou negativamente a adopção de uma política de 

Reforma da Administração Pública coerente e sistemática. Dos seis governos 

provisórios constituídos entre 1974 e 1976, apenas o II exprimiu no seu Programa a 

necessidade de uma reforma administrativa profunda e propôs medidas para que aquela 

fosse levada a cabo, que tinham em conta que a eficácia da Administração Pública tinha 

como consequência a sua integração do processo da democratização. Por outro lado, era 

enfatizada a necessidade de aperfeiçoar os métodos de trabalho e de adoptar novos 

processos de avaliação dos resultados económicos e sociais das acções realizadas pela 

Administração. No entanto, não tendo estado mais de seis meses no poder, dificilmente 

essa estratégia não tenha sido implementada na sua totalidade. 

Nos programas dos outros governos provisórios as referências à Administração Pública 

diziam respeito, sobretudo, à estruturação da Administração Central para que 

correspondesse aos objectivos das novas instituições políticas, à rápida reforma das 

instituições administrativas, à desburocratização do aparelho do Estado e à maior 

eficiência e disciplina das organizações públicas. 
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Mais tarde, o período que decorreu entre 1976 e revisão constitucional de 1982 não foi 

também muito propício a reformas alargadas, devido à inexistência de maiorias 

parlamentares, às constantes quedas de governos e à nomeação pelo Presidente da 

República de três governos apartidários que, pelo seu cariz temporário, não se queriam 

comprometer com reformas de fundo propondo, sobretudo, medidas relacionadas com o 

estudo e lançamento de experiências-piloto e posterior avaliação, em domínios como 

técnicas de planeamento, orçamentação, controlo, direcção por objectivos, 

racionalização e simplificação do trabalho e circuitos administrativos e a criação de um 

organismo responsável pela formação dos quadros da função pública. 

São também de assinalar os esforços feitos no sentido de introdução de sistemas 

avaliativos na Administração Pública nos Programas dos primeiros oito Governos 

Constitucionais, através de medidas como: o aperfeiçoamento dos processos de 

avaliação dos resultados económicos e sociais das acções realizadas pelo sector público, 

a criação de sistemas adequados ao controlo da eficiência das acções administrativas e a 

generalização e obrigatoriedade da publicação de relatórios anuais nos Ministérios e 

organismos autónomos, no II Governo Constitucional; o reforço dos controlos jurídicos 

e não jurídicos para o controlo de custos e para a qualidade e eficiência dos serviços 

públicos e o combate à corrupção, pelo VI Governo Constitucional; o incentivo à 

personalização da responsabilidade, em função de objectivos a atingir, a promoção da 

implementação de estruturas por objectivos e a instituição de um sistema de 

instrumentos de programação de actividades e avaliação dos resultados, no VII Governo 

Constitucional; e o fomento da criação de estruturas de coordenação e melhoria das 

existentes e a criação de sistemas de análise de custos e eficiência dos serviços públicos, 

no VIII Governo Constitucional. Ao nível da política orçamental o III Governo 

Constitucional previa também a criação de estruturas e normas que visassem o controlo 

das despesas segundo princípios de maior racionalização económica, através de análises 

custo-benefício ou de custo-eficiência. 

Verifica-se que, apesar da Reforma da Administração Pública ter entrado na agenda de 

todos os governos constitucionais até 1982, embora de forma ainda incipiente e com 

recuos e avanços sucessivos, a verdade é que nenhum destes governos elaborou uma 

política de Avaliação de Políticas Públicas consistente, que previsse avaliações 

analíticas e sistemáticas. No entanto, é possível afirmar que as medidas propostas no 

que respeita à introdução de processos avaliativos na Administração Pública são 
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bastante significativas, na medida em que abarcam avaliações de tipo formativo 

(ongoing) – como criação de sistemas de controlo para o apuramento do grau de 

eficiência das acções administrativas e dos serviços públicos – e somativo (ex-post) – ao 

pretender-se levar a cabo avaliações dos resultados económicos e sociais das acções 

realizadas pelo sector público. Por outro lado, ainda que apenas dizendo respeito à 

política orçamental, é importante destacar a introdução de um dos domínios da 

Avaliação de Políticas Públicas, ou seja, a análise de custo-benefício ou de custo-

eficiência.  

Tendo em conta estas ilações, é possível confirmar a hipótese segundo a qual a transição 

democrática não trouxe alterações significativas nas disposições relativas à Avaliação 

de Políticas Públicas em relação ao período anterior. De facto, apesar das inovações 

introduzidas, estas não diferiam significativamente das da segunda fase do regime 

autoritário, chegando-se mesmo a assistir à adopção de uma das medidas previstas no 

IV Plano de Fomento, o aperfeiçoamento do sistema e dos processos de avaliação dos 

resultados económicos e sociais das acções realizadas. 

Após a revisão constitucional de 1982, altura em que se deu a consolidação democrática 

em Portugal, assistiu-se a uma viragem no discurso político dos quatro governos que 

entretanto subiram ao poder relativamente à Administração Pública. De facto, o 

conceito de “Modernização administrativa” passou a surgiu nos Programas de Governo, 

sendo mesmo considerado um objectivo expresso para a Administração Pública pelo X 

Governo Constitucional. No entanto, essa mudança de designação dada às secções que 

versavam sobre a Administração Pública nos Programas destes governos não significou 

uma mudança profunda nas medidas que aqueles pretendiam adoptar relativamente à 

Avaliação de Políticas Públicas, em comparação com o período de transição 

democrática, que decorreu entre 1974 e 1982. 

De facto, as medidas consideradas por estes governos incluíam o aperfeiçoamento e a 

implementação de serviços de inspecção e controlo jurídico e técnico da eficiência da 

acção administrativa, o estímulo da denúncia de actos de corrupção, a instituição da 

obrigatoriedade de uma elaboração atempada de relatórios de actividade anuais de todos 

os organismos públicos, no IX Governo Constitucional; o prosseguimento da 

racionalização e simplificação no sistema da concepção e coordenação da 

Administração Pública e a aplicação progressiva de metodologias do planeamento e 

controlo dos serviços públicos, no X Governo Constitucional; o aligeiramento e 
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aperfeiçoamento dos gastos administrativos, com vista à sua transparência e à 

celeridade dos procedimentos e a garantia da eficácia e rapidez dos serviços, no XI 

Governo Constitucional; o desenvolvimento de programas de aumento de produtividade 

e de combate ao desperdício e a promoção da avaliação sistemática dos resultados, 

numa perspectiva de controlo a posteriori, em vez do controlo a priori, visando maior 

celeridade na execução das decisões administrativas, e a institucionalização e 

divulgação de incentivos que visassem distinguir os resultados alcançados, em especial 

no domínio da melhoria da qualidade dos serviços públicos, no XII Governo 

Constitucional. 

Apesar de expressas de outra forma, as preocupações avaliativas destes governos são 

bastante semelhantes às dos governos que estiveram no poder antes de 1982, ou seja, 

centravam-se sobretudo no controlo da eficiência da acção administrativa e dos serviços 

públicos, a luta contra a corrupção ou a obrigatoriedade de apresentação de relatórios 

por parte das organizações públicas. Foram, no entanto, incluídas outras medidas, que 

diziam respeito, nomeadamente, ao aumento da produtividade e combate ao 

desperdício, a maior celeridade das decisões e a qualidade da melhoria dos serviços, 

medidas essas que, no entanto, tinham um cariz marcadamente gestionário. 

Com a viragem política ocorrida em 1995, com a constituição do XII e do XIII 

Governos Constitucionais, governos do PS, deu-se também uma viragem nas 

preocupações adjacentes a medidas avaliativas, que passaram a ser motivadas por 

objectivos financeiros, como a contenção de desperdícios e reforço de auditorias e 

controlos, ao mesmo tempo que continuavam as preocupações com a promoção da 

eficácia, da eficiência e da produtividade. Na verdade estes governos deixaram de 

referir, nos seus Programas medidas relativas à avaliação dos resultados económicos e 

sociais das acções realizadas, como alguns dos anteriores mencionavam. 

Na verdade eram previstas, por estes governos, medidas como a dinamização de uma 

gestão pública que tivesse em conta os princípios da eficácia, eficiência e produtividade 

do sector público, o incremento de uma gestão participada orientada para objectivos e 

resultados, motivando a produtividade e o combate ao desperdício com a criação de 

processos de avaliação de custo-benefício das acções realizadas, e o reforço das 

auditorias de gestão de controlos a posteriori, quer da legalidade dos actos como da 

optimização dos processos de gestão e dos resultados alcançados, substituindo os 

controlos a priori, no XIII Governo Constitucional; e a promoção da eficiência da 
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máquina administrativa como forma de associar a redução do custo dos serviços 

prestados pela Administração e os ganhos de qualidade nessa prestação, com a 

consequente redução da despesa pública e os ganhos orçamentais, no XIV Governo 

Constitucional. 

Em 2002 deu-se nova viragem à direita, com a constituição de novo governo por uma 

coligação entre o PSD e o CDS formou novo governo. O Programa do XV Governo 

Constitucional chamava a atenção para a necessidade de instituir um novo modelo de 

serviço público fundamentado na relação entre o Estado e a sociedade civil, de forma a 

ultrapassar as tradicionais deficiências da Administração Pública portuguesa, que 

continuavam bastante presentes (como o carácter burocrático, pesado, clientelar e a 

multiplicação de órgãos e institutos que aumentaram a burocracia e a complexidade de 

decisões e a indefinição de responsabilidades). Neste sentido as orientações deste 

Governo para a Administração Pública incluía a definição da missão de cada serviço e a 

avaliação da sua prestação, a prática da gestão por objectivos a partir de experiências 

piloto e a criação de novos esquemas de avaliação do desempenho dos funcionários 

públicos. 

Já o Governo seguinte, formado pela mesma coligação, chamava sobretudo a atenção 

para a necessidade da Administração ser dirigida para o cidadão, de ser fundada nos 

valores da ética e da responsabilidade e de apostar no primado do mérito, na definição 

de objectivos e na avaliação de resultados. Tendo estes objectivos em conta o XVI 

Governo Constitucional entendia ser fundamental actuar com rigor e eficácia, 

rentabilizando a utilização dos recursos públicos e, ao nível das despesas públicas, 

continuar com a contenção quantitativa da despesa em todos os sectores da 

Administração Pública, avaliando a sua necessidade, grau de eficácia, redundâncias e 

sobreposições e promovendo a melhoria da qualidade da despesa corrente e de capital 

através de uma avaliação exigente e permanente da sua contribuição para o 

desenvolvimento das funções cometidas ao Estado. 

É possível então afirmar que estes dois governos, levando mais longe a tendência que 

tinha começado a delinear-se nos XII e XIII Governo Constitucional, tinham uma 

perspectiva da avaliação na Administração Pública mais virada para a avaliação do 

desempenho dos funcionários e dos serviços públicos, tendo em conta a rentabilização 

dos recursos e a melhoria da qualidade da despesa pública, não prevendo medidas que 

dissessem respeito à Avaliação das Políticas Públicas levadas a cabo pelo Estado. 



 177 

Esta tendência voltou-se a verificar no XVII Governo Constitucional, com apoio 

parlamentar maioritário do PS, na medida em que, tendo como principais objectivos 

para a Administração Pública a facilitação da vida dos cidadãos e das empresas, a 

melhoria da qualidade dos serviços públicos e o ajustamento da Administração aos 

recursos financeiros sustentáveis do País, apenas considerava no seu Programa, como 

medida avaliativa, a revisão, o aperfeiçoamento e o alargamento da legislação relativa à 

avaliação de desempenho da Administração Pública e a criação de sistemas de avaliação 

dos serviços públicos, nomeadamente a eficiência da sua gestão e do nível de satisfação 

das necessidades públicas, bem como a estimulação da participação dos utentes na 

avaliação dos serviços. 

Assim, é possível fazer uma série de considerações acerca deste período da história 

política portuguesa, no que diz respeito ao discurso sobre a política de Avaliação de 

Políticas Públicas. Apesar de, numa primeira fase do período seguinte à consolidação 

democrática se ter verificado uma tendência para uma cada vez maior incorporação de 

medidas tendentes à consideração do instrumento da Avaliação de Políticas Públicas, a 

verdade é que, a partir de 2002 essa tendência quebrou-se, evolução essa que já se tinha 

começado a verificar desde 1995. Isto porque, estes governos privilegiaram, nos seus 

Programas, a avaliação do desempenho da Administração Pública, dos seus 

funcionários e dos serviços que presta à consideração da avaliação das acções levadas a 

cabo pela Administração. 

Assim, no que à hipótese acerca da consolidação democrática diz respeito, se, numa 

primeira fase, a consolidação da democracia parece ter influenciado positivamente a 

adopção de uma crescente política de Avaliação de Políticas Públicas, a verdade é que, 

vinte anos decorridos, essa influência parece ter-se perdido. 

Tendo em conta que esta tendência de uma maior incorporação da Avaliação de 

Políticas Públicas no discurso político português vinha já desde a década de 50 na altura 

do regime autoritário, tendo percorrido o período de transição democrática e os 

primeiros vinte anos do período da democracia consolidada, é possível afirmar que terá 

sido o cada vez maior alargamento das funções do Estado um dos factores que 

condicionou essa incorporação, factor esse que deixou de exercer influência numa altura 

em que os governos passaram a adoptar medidas de redução das funções do Estado. 
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A explicação para esta tendência pode estar, no entanto, noutros factores que não 

tenham directamente a ver com a consolidação da democracia, como a integração 

europeia ou a situação económica do país (v. ponto seguinte). 

Considerando outro fenómeno fundamental da realidade portuguesa, a integração 

europeia, não foi possível, segundo a análise do discurso político realizada neste estudo, 

comprovar que este facto teve influência na incorporação da Avaliação de Políticas 

Públicas no discurso político português. Apesar de alguns Programas de Governo 

anteriores e posteriores a 1986 mencionarem a necessidade de reformulação da 

Administração Pública portuguesa aos desafios da adesão europeia, essas referências 

diziam sobretudo respeito à necessidade de adaptação das estruturas e à formação dos 

funcionários, de forma a conseguirem responder global e coerentemente às exigências 

da integração na CEE. No entanto, não é possível explicar a disparidade de formas de 

incorporação da Avaliação de Políticas Públicas verificadas nesta análise entre os 

governos que estiveram no poder antes e depois de 2002 através da integração europeia. 

Assim, apesar de, depois de 1986 se ter verificado uma tendência de adaptação das 

estruturas, dos quadros e dos procedimentos da Administração Pública, tal como foi 

comprovado por outros autores (v. Capítulo III), não é possível, nesta análise, tirar a 

mesma conclusão no que diz respeito à Avaliação de Políticas Públicas.  

 

 

O discurso e a economia 

 

Não sendo possível explicar a inexistência de uma influência decisiva dos períodos de 

transição e consolidação democráticas em Portugal na evolução da incorporação do 

instrumento da Avaliação de Políticas Públicas no discurso político, ao mesmo tempo 

que não foi possível, através deste estudo, apurar dessa influência em relação ao 

fenómeno da integração europeia, torna-se ainda mais essencial fazer uma a análise da 

influência que as diferentes fases da economia exercerão naquela evolução. 

De facto, é possível associar os períodos de depressão e de expansão económica a 

períodos de menor ou maior grau na incorporação do instrumento da Avaliação de 

Políticas Públicas no discurso político. 
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Em primeiro lugar, e tendo em conta as duas fases demarcadas em relação à Avaliação 

de Políticas Públicas do período autoritário, se, por um lado, o período de situação 

financeira grave do Estado decorrido até 1950 conduziu a reformas que tinham em 

conta sobretudo o aumento da eficiência dos serviços, a inclusão de providências para a 

adopção de métodos para obter um melhor rendimento ao menor custo e a correcção 

económica das despesas, já o chamado “período de ouro” da economia portuguesa, 

decorrido de 1950 a 1973, conduziu a mudanças no cariz das disposições para a reforma 

administrativa para disposições mais preocupadas com a reformulação das estruturas 

organizativas, a programação dos serviços e a melhoria das práticas de planeamento, 

coordenação, apoio técnico e controlo, o aumento da sua produtividade e do controlo da 

eficácia, a simplificação dos procedimentos burocráticos. 

Por outro lado, a tendência iniciada durante a década de 50 continuou, apesar de 

irregular e expressa em moldes diferentes, até 1995. Tendo em conta que entre 1974 e 

1995 se assistiu a um período no qual se verificou uma forte instabilidade económica 

em Portugal, com sucessivos períodos de depressão e expansão económica, poder-se-ia 

concluir que a situação económica do País não teve influência na incorporação da 

Avaliação de Políticas Públicas no discurso político. No entanto, a verdade é que, neste 

período assistiu-se a uma continuidade no cariz do discurso político, sendo que, a uma 

mudança na orientação que os governos tinham neste âmbito, se verificou a seguir a um 

período depressão económica, que decorreu entre 1991 1994. 

Na verdade, foi no XIII Governo Constitucional que se começou a delinear uma 

direcção diferente acerca avaliação na Administração Pública, que passou a constituir-se 

por preocupações mais gestionárias e menos avaliativas da acção da Administração. 

Os governos que subiram ao poder depois de 2002, foram confrontados com mais uma 

situação de depressão económica iniciada em 2001, depois de um período de uma 

ligeira recuperação entre 1995 e 2001. Talvez por isso estes governos tenham optado 

por adoptar, no seu discurso, medidas referentes sobretudo à avaliação de desempenho 

dos funcionários e dos serviços públicos, numa altura em que o excessivo peso da 

Administração Pública portuguesa estava claramente na agenda dos governos e da 

opinião pública, relegando medidas que visassem o apuramento do desempenho das 

políticas levadas a cabo. 
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Assim, é possível confirmar as hipóteses avançadas no Capítulo III sobre a influência da 

economia na evolução da Avaliação de Políticas Públicas no discurso político, na 

medida quer os períodos de depressão económica quer o período de expansão mais 

significativo da história portuguesa, parecem conduzir a mudanças no discurso político, 

levando a um menor ou maior grau de incorporação de medidas de Avaliação de 

Políticas, respectivamente. 

 

 

O discurso e as estruturas 

 

No que diz respeito às estruturas que foram sendo responsáveis pela elaboração da 

implementação das políticas de Reforma da Administração Pública, é possível afirmar 

que existiu, ao longo dos sucessivos governos no poder, uma relação estreita entre o 

discurso sobre aquelas políticas e as orgânicas referentes à Administração Pública, 

nomeadamente ao nível das designações dadas aos organismos públicos responsáveis 

por esta questão. 

Na verdade, esta influência afectou a própria criação do primeiro órgão central 

responsável pela execução da Reforma Administrativa em 1967, o Secretariado da 

Reforma Administrativa, criado na sequência das recomendações feitas no relatório do 

Grupo de Trabalho da Comissão Interministerial de Planeamento e Integração 

Económica para a Reforma Administrativa, criado no âmbito da preparação dos 

trabalhos para o III Plano de Fomento. 

Antes disso, a necessidade forte de contenção e eficiência dos gastos públicos tinha já 

ditado a criação da Comissão Central de Inquérito e Estudo da Eficiência dos Serviços 

Públicos, em 1951, com as funções de estudar os factores de quem dependia a 

produtividade dos serviços públicos e de propor medidas para incrementá-la. 

Mais tarde, em consequência da actuação de três anos do Secretariado da Reforma 

Administrativa, que tinham tornado mais premente a antiga recomendação de criação de 

estruturas em cada Ministério que tivessem como função a animação do esforço de 

implementação das medidas tendentes à Reforma Administrativa, considerou-se 

necessário iniciar esse trabalho pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho. Nesse 
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sentido, esta Secretaria passou a deter funções de superintendência dos assuntos 

relativos à Reforma Administrativa, o que se tornou redundante com a actuação do 

Secretariado da Reforma Administrativa, ditando a fusão daqueles dois organismos. 

Ainda no período do regime ditatorial em Portugal, ao considerar-se que a Secretaria-

Geral da Presidência do Conselho tinha demasiadas competências para os recursos de 

que dispunha, optou-se pela criação do Secretariado da Administração Pública, 

incumbido de estudar, coordenar e acompanhar a execução das medidas tendentes a 

promover sistematicamente o aperfeiçoamento e modernização da Administração 

Pública. 

Assim, e tendo em conta o que foi exposto na primeira secção deste capítulo, a 

tendência para a mudança na perspectiva relativamente à Reforma da Administração 

Pública, que passou de uma perspectiva fundamentalmente financeira para uma de cariz 

mais estrutural, processual e avaliativo, ditou a orgânica das estruturas responsáveis 

pela Administração Pública e as suas designações. 

No período de transição democrática assistiu-se também a esta influência do discurso 

político na organização das estruturas. De facto, tendo em conta que o Programa do 

Movimento das Forças Armadas Portuguesas não mencionava qualquer questão 

referente à Administração Pública e que os primeiros dois governos provisórios 

fizeram-no de forma bastante sucinta, não é se estranhar que não existisse na orgânica 

ministerial nenhum cargo encarregue pela Administração Pública. 

Contrariamente, o III Governo Provisório veio marcar, para sempre, a introdução da 

Administração Pública e da sua reforma no discurso político português após a 

democratização, ao incluir no seu Programa uma secção dedicada exclusivamente à 

“Administração Pública”, onde apontava dois grandes problemas neste âmbito - a 

necessidade de mudança de estrutura e a necessidade de uma nova concepção da função 

pública - , e ao criar, pela primeira vez, o cargo de Secretário de Estado da 

Administração Pública, sob a alçada do Ministro da Administração Interna. Apesar dos 

governos provisórios seguintes e do I Governo Constitucional não terem prestado a 

mesma atenção à Administração Pública e à política referente à sua reforma, este cargo 

permaneceu inalterado até ao II Governo Constitucional. 

Este Governo destaca-se, por outro lado, por incluir no seu programa uma secção 

dedicada exclusivamente à “Reforma Administrativa”, o que elevava esta política a uma 
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importância semelhante à de outras e lhe conferiu o “direito” de ter um ministério 

próprio, o Ministério da Reforma Administrativa, sob a alçada do qual estava o 

Secretário de Estado da Administração Pública. De facto, chamava-se a atenção, neste 

Programa, para a necessidade de levar a cabo medidas que assegurassem a renovação e 

o aperfeiçoamento da Administração Pública, dos níveis de rendimento do factor 

humano, das estruturas dos serviços e das técnicas para o seu funcionamento 

orientações que terão estado na origem desta opção organizativa. 

No entanto, a partir do III Governo Constitucional assistiu-se a outra tendência que 

durou até ao V Governo Constitucional, que foi a de colocar o Secretário de Estado da 

Administração Pública directamente sob a responsabilidade do Primeiro-Ministro, 

eliminando a existência do Ministério da Reforma Administrativa. Esta modificação não 

poderia estar mais de acordo com o discurso destes governos, que incluíram nos seus 

programas, não uma secção dedicada à Reforma Administrativa, mas sim à 

“Administração Pública” ou secções respeitantes aos objectivos e medidas a serem 

tomadas neste âmbito. Fazendo uma ponte com a questão da estabilidade política após a 

democratização do nosso País, será possível concluir que estes governos não quiserem 

comprometer-se com grandes reformas, na medida em que se tratavam de partidos 

apartidários, constituídos por iniciativa do Presidente da República e, por isso, com um 

período de vigência necessariamente curto. Ainda assim, chamavam a atenção para a 

importância da Administração Pública para o desenvolvimento económico e social do 

País, o que pode explicar o facto de terem incluído esta questão nos seus Programas de 

Governo. 

De facto, constituído novo Governo com apoio parlamentar, neste caso de uma 

coligação maioritária entre o PSD, o CDS e o PPM, o VI Governo Constitucional, volta 

a surgir uma secção dedicada exclusivamente à “Reforma Administrativa” no Programa 

de Governo e é criado o cargo de Secretário de Estado da Reforma Administrativa, sob 

a responsabilidade do Vice Primeiro-Ministro. Esta modificação parece ter sido 

motivada por uma perspectiva algo pessimista deste Governo relativamente à 

Administração Pública, na medida em que considerava que esta sofria de uma grave 

crise, caracterizada por custos muito elevados e uma baixa produtividade, por sistemas 

de controlo ineficazes e por alguns sinais de corrupção. 

Os dois governos seguintes, constituídos pela mesma coligação, continuaram a conferir 

semelhante importância à “Reforma Administrativa” nos seus Programas, tendo, no 
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entanto, variado a forma como essa orientação foi operacionalizada na orgânica 

ministerial. Enquanto que o VII Governo Constitucional criou o Ministério da Reforma 

Administrativa e a Secretaria de Estado da Reforma Administrativa, já VIII Governo 

Constitucional juntou a Reforma Administrativa à Justiça, criando o Ministério da 

Justiça e da Reforma Administrativa, com as duas Secretarias de Estado 

correspondentes. Por outro lado, variaram também as motivações que parecem ter 

estado na origem destas opções. Se para o primeiro destes governos, a Administração 

Pública necessitava de mudar de perfil, de forma a tornar-se numa Administração virada 

para o cidadão, já o segundo chamava a atenção para a necessidade da Administração 

conseguir acompanhar os desafios da transformação da realidade económica e social 

portuguesa, da adesão à Comunidade Económica Europeia e do processo de 

regionalização que se pretendia levar a cabo. 

O IX Governo Constitucional, o que foi constituído pelo chamado Bloco Central (com 

uma coligação entre o PS e o PSD), assume-se, neste âmbito, como uma espécie de 

governo de transição entre a dominância do conceito de Reforma Administrativa e da 

prevalência do conceito de Modernização Administrativa no discurso político 

português. No entanto, embora o seu Programa incluísse uma secção sobre a 

“Administração Pública e a modernização administrativa”, este governo retomou a 

orgânica anterior ao VII Governo Constitucional, criando o cargo de Secretário de 

Estado da Administração Pública, sob a alçada do Ministro de Estado. 

Foi de facto o X Governo Constitucional que tomou a Modernização Administrativa 

como objectivo expresso do Governo, considerando como áreas prioritárias a actuação 

da desburocratização e a gestão pública. Além de ter dedicado uma secção exclusiva à 

“Modernização Administrativa” (tendência que se manteve nos dois governos 

seguintes), criou o Secretariado para a Modernização Administrativa, sob a 

responsabilidade do Primeiro-Ministro. No entanto, a verdade é que este Secretariado 

não tinha o mesmo nível de poder na orgânica que os anteriores ministérios e/ou 

secretarias de estado, tendo-se, assim, assistido, a uma perca de importância da 

Administração Pública na orgânica governamental. No Governo seguinte, que 

inicialmente manteve a existência do Secretariado para a Modernização Administrativa, 

assistiu-se à criação do cargo de Subsecretário de Estado da Modernização 

Administrativa, um ano após a posse do governo, e do cargo de Secretário de Estado da 

Modernização Administrativa, um ano após aquela modificação. No entanto, o XII 
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Governo Constitucional voltou a extinguir esse cargo e a instituir novamente o 

Secretariado para a Modernização Administrativa que, por sua vez, deveria centrar-se 

no grande objectivo deste Governo que era o da melhoria da qualidade dos serviços 

públicos. 

Foi nos dois governos seguintes, o XIII e o XIV Governos Constitucionais, que se 

verificou o maior desfasamento entre o discurso político adoptado e as opções tomadas 

ao nível da orgânica governamental. De facto, o primeiro daqueles governos, tendo a 

visão de que a Administração Pública tinha grande importância para o desenvolvimento 

do País e para a formação de Portugal na Europa e no Mundo, incluiu no seu Programa 

uma secção sobre a “Reforma da Administração Pública” e criou o cargo de Secretário 

de Estado da Administração Pública, sob a alçada de um Ministro-Adjunto (que mais 

tarde passou a chamar-se Secretário de Estado da Administração Pública e da 

Modernização Administrativa). Por outro lado, o XIV Governo Constitucional 

considerava que a Administração Pública deveria ser encarada como uma prioridade, 

tendo como objectivos estratégicos a demarcação entre o Estado e a gestão privada, 

sendo que o Estado se assumiria como regulador em alguns sectores, a melhoria da 

qualidade e eficácia na acção administrativa e a promoção do movimento de 

desconcentração e descentralização. Neste sentido incluiu as questões referentes à 

Administração Pública na secção “Uma nova relação do Estado com o cidadão”, tendo 

depois criado o Ministério da Reforma do Estado e da Administração Pública, sob a 

alçada do qual estava o Secretário de Estado da Administração Pública e da 

Modernização Administrativa. 

Com os governos formados pelas coligações maioritárias entre o PSD e CDS, voltou a 

inclusão de secções dedicadas à “Administração Pública” nos Programas dos Governos 

e voltou-se também à fórmula de criar uma Secretaria de Estado da Administração 

Pública. A novidade destes Governos residiu no facto daquela Secretaria estar sob a 

alçada do Ministério das Finanças, que no XVI Governo Constitucional se chamava 

mesmo Ministério das Finanças e da Administração Pública. Por outro lado ambos os 

governos chamavam a atenção para a necessidade da Administração Pública passar a 

estar mais próxima do cidadão. Enquanto que o primeiro explorava mais a necessidade 

de o aparelho administrativo ser mais ágil e flexível, de forma a facilitar a vida dos 

cidadãos, o segundo abordava aquela questão através dos valores, da ética e da 
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responsabilidade dos serviços públicos e do primado do mérito, na definição dos 

objectivos e na avaliação de resultados. 

Finalmente, o último Governo a ser constituído até hoje, desta vez por uma maioria do 

PS, tinha uma secção no seu Programa intitulada “Modernizar a Administração Pública 

para um País em crescimento”. No entanto, apesar da diferença ideológica em relação 

aos partidos no poder anteriores, manteve a orgânica de uma Secretaria de Estado da 

Administração Pública sob a alçada do Ministro das Finanças, para além de também ter 

mantido as principais preocupações com a facilitação a vida dos cidadãos e das 

empresas, a melhoria da qualidade dos serviços públicos, acrescentando, no entanto, a 

necessidade de ajustar a Administração Pública aos recursos financeiros sustentáveis do 

País. 

 

 

O discurso e a ideologia partidária dos governos 

 

As formas como os diferentes governos foram incorporando a Administração Pública, a 

Reforma Administrativa, a Modernização Administrativa e a Avaliação de Políticas 

Públicas foi mudando ao longo do tempo. No entanto, apesar das diferenças ideológicas 

dos partidos ou coligações partidárias que os contribuíram parece não ter tido muita 

influência nessas diferentes formas de incorporação. 

De facto, nos Governos Constitucionais a tendência de incorporação da Avaliação de 

Políticas Públicas, que vinha desde a década de 50, manteve-se até 1995, 

independentemente das ideologias partidárias dos governos no poder. 

Por outro lado, apesar da mudança de tendência se ter verificado na passagem de um 

governo com apoio parlamentar maioritário do PSD para outro constituído pelo PS, a 

verdade é que essa orientação se manteve mesmo depois de da posterior subida ao poder 

do PSD, em 2002 e do PS em 2005. 

Por outro lado, existem outras curiosidades que vêm ilustrar esta conclusão, como o 

facto do primeiro governo a introduzir uma secção exclusivamente dedicada à 

Administração Pública no seu Programa ter sido um governo apartidário, o III Governo 

Constitucional, ou de o primeiro governo a introduzir o conceito de Modernização 
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Administrativa no discurso político, no que aos Programa de Governo diz respeito, ter 

sido um governo de coligação entre forças de esquerda e de direito, ou seja, o IX 

Governo Constitucional constituído pelo Bloco Central (coligação entre o PS e o PSD). 
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Conclusão 

 

Com este estudo pretendeu-se perceber qual a evolução da Avaliação de Políticas 

Públicas no discurso político português sobre a Administração Pública, bem como os 

factores que contribuíram para essa evolução. 

Para tal, foi necessário fazer um enquadramento teórico sobre o conceito de Avaliação 

de Políticas Públicas e a sua posição quer na recente Ciência Política como no sistema 

político. 

Assim, nos anos 60 assistiu-se ao surgimento de um sector de investigação autónomo, a 

Ciência Política, que se constituía como uma nova ciência social que pretendia estudar o 

processo da política e as necessidades de conhecimento desse processo, com o objectivo 

de melhorar o conteúdo da informação para os que elaboram as políticas. Neste sentido, 

tratava-se de uma abordagem vocacionada para a produção de conhecimento necessário 

à melhoria da prática da democracia.  

Este estudo do processo da política deveria ser orientado para os problemas sociais e 

pelo contexto, bem como pelos valores da ética democrática e dos valores humanos. Ao 

mesmo tempo, deveria também ser multidisciplinar, na medida em que o estudo da 

elaboração e a realização do processo da política juntava os resultados de diversas 

ciências. 

Segundo a Ciência Política é possível estudar o processo da política segundo três 

dimensões diferentes: a estrutura segundo a qual é organizada a acção política (polity), o 

processo pelo qual a acção política se desenrola (politics) e o resultado da combinação 

entre a estrutura e o processo (policy).  

Tendo isto em conta é possível falar de um sistema político complexo que inclui todas 

estas dimensões da política e que funciona de forma cíclica. O contexto em que esse 

sistema está inserido pressiona a política através do envio de inputs, informação essa 

que é processada pelo sistema político, que a compara com as ideologias dominantes na 

sociedade. Esta dinâmica resulta numa reacção, as políticas públicas (outputs), que, por 

sua vez, produzem resultados (outcomes). Por último, o impacto das políticas públicas 

produz novas informações que vão alimentar o sistema político (feedback). 



 188 

Esta abordagem do sistema político, apesar de bastante simplificadora, chama a atenção 

para a forte relação entre o contexto e a política, bem com para a necessidade de 

entender a política como um resultado das tensões e conflitos da sociedade, mas 

também da acção do Estado. Assim é possível afirmar que as Políticas Públicas 

resultam de variáveis sócio-económicas, da organização partidária e da ideologia dos 

partidos nos governos e das estruturas organizativas. 

Considerando, por outro lado, que a acção do Estado de baseia num programa e tem 

uma orientação normativa, pela mudança ou manutenção do que já existe, é possível 

afirmar que as Políticas Públicas podem tomar a forma de intenções ou de acções. 

Enquanto que as intenções são princípios e pontos de vista gerais sobre como gerir e 

conduzir os assuntos políticos que podem resultar em diversos tópicos políticos, tomar a 

forma de uma ideologia ou referir-se a linhas de acção, a acções são medidas e práticas 

que se constituem como instrumentos específicos que efectivam as linhas de acção 

definidas. 

Tal como o sistema político, também é possível falar de um processo cíclico no que diz 

respeito ao processo das Políticas Públicas. De facto, o processo inicia-se pela 

expressão de um problema e sua entrada na agenda política, seguida da formulação de 

soluções através do estudo de alternativas e posterior implementação, acabando pela 

avaliação do sucesso das decisões tomadas e redefinição do problema inicial, caso 

necessário, pelos resultados da avaliação. 

De facto, a Avaliação de Políticas Públicas pode fornecer informação sobre a 

necessidade, a elaboração e a implementação da política e também sobre a eficiência 

dos serviços que aquela fornece, através de análises de custo-eficiência ou custo-

benefício. Para tal usa métodos de investigação social, com o objectivo de investigar 

sistematicamente a eficácia de programas de intervenção social de forma adaptada aos 

seus contextos político e organizacional. 

Assim, a Avaliação de Políticas Públicas constitui-se como uma actividade da ciência 

social que recolhe, analisa, interpreta e comunica informação sobre o trabalho e a 

eficácia de políticas. Neste sentido, deve ser analítica e sistemática, ao mesmo tempo 

que deve ser orientada para as questões relativas à política que pretende avaliar bem 

como fornecer informação útil aos responsáveis pela tomada de decisões. 
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Por outro lado, este instrumento pode ser de tipo externo ou interno (através de auto-

avaliações), mas também de tipo ex-ante (realizada na altura do estudo das alternativas), 

ongoing (realizada durante a implementação da política, com objectivo formativo) e ex-

post (realizada no fim da implementação da política, com cariz somativo). 

Os objectivos pelos quais pode ser levada a cabo a avaliação de uma política pública 

podem ser diversos. Na verdade é possível fazer uma avaliação deste tipo porque se 

pretende iniciar uma nova política, para modificar e aperfeiçoar políticas existentes, 

para produzir conhecimento através do estudo de mecanismos causais, para melhorar a 

resposta dada pelos serviços públicos aos utentes, para aperfeiçoar as decisões 

respeitantes a recursos ou para demonstrar responsabilidades perante a comunidade. 

Desta forma, e como foi exposto no Capítulo II, a Avaliação de Políticas Públicas 

encontra lugar nos diversos paradigmas que têm caracterizado a evolução das 

Administrações Públicas dos países ocidentais. Se no paradigma a que convencionou 

chamar de Nova Gestão Pública, surgido na sequência de fortes modificações na 

economia mundial nos anos 70 e consequentes críticas à inadaptação do Estado 

Burocrático aos desafios de uma economia cada vez mais competitiva, a Avaliação de 

Políticas Públicas surgia como instrumento que servia a procura de eficácia, eficiência, 

valor e objectivos de relação entre custos e benefícios, já no paradigma normalmente 

designado de Governança, surgido pela crescente consciencialização de que o Estado 

tinha também como a função definição de trajectórias para o futuro e a supervisão e 

regulação dos outros intervenientes no processo, necessitando de actuar em rede de 

interacções entre os sectores público, privado e civil, a Avaliação de Políticas Públicas 

surge como instrumento essencial no fomento da responsabilização pela gestão pública, 

da transparência dos processos e da participação da sociedade civil nas tomadas de 

decisão. 

No entanto, é possível constatar pela análise efectuada neste estudo que as questões da 

Avaliação de Políticas Públicas que podem responder às exigências deste novo 

paradigma não têm sido incorporadas no discurso político, tais como a criação de 

conhecimento, a responsabilização política, a informação ao público e a qualidade da 

governação. De facto, ao longo do tempo foram sempre sendo privilegiadas as questões 

que assumem a Avaliação de Políticas Públicas como um instrumento de gestão, como a 

procura de uma maior eficácia e eficiência e a aferição de objectivos. 
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Na verdade, não se pode dizer que algum Governo tenha delineado uma verdadeira 

política de Avaliação de Políticas Públicas, sendo que este instrumento foi surgindo no 

discurso político português de forma indirecta e incipiente, não tendo nunca sido 

sistematizada e considerado uma política pública autónoma. De facto, a designação 

“Avaliação de Políticas Públicas” não surge em nenhum dos documentos analisados, o 

que obrigou a que a análise efectuada se debruçasse sobre medidas que pretendiam a 

criação de sistemas de avaliação das acções administrativas. 

Através da análise documental efectuada no Capítulo IV, foi possível delinear algumas 

tendências sobre a incorporação da Avaliação de Políticas Públicas no discurso político 

português ao longo do período considerado, de 1926 a 2005, ao mesmo tempo que 

permitiu perceber que factores condicionaram essas tendências. 

Assim, o período autoritário foi caracterizado pela existência de duas fases distintas no 

que à Reforma da Administração Pública e à Avaliação de Políticas Públicas diz 

respeito, ou seja, a existência de uma primeira fase que se iniciou em 1935 com a 

primeira codificação administrativa elaborada para a Administração Central, que incluiu 

sobretudo medidas que versavam sobre o aumento da eficiência e sobre a procura de um 

maior rendimento ao menor custo, e de uma segunda fase, iniciada na década de 50, na 

qual as medidas para a Reforma da Administração Pública adquiriram um cariz mais 

estrutura, processual e avaliativo, chegando-se mesmo a prever, em 1973, “o 

aperfeiçoamento do sistema e dos processos de avaliação dos resultados económicos e 

sociais das acções realizadas”.  

Segundo esta análise, os factores que contribuíram para esta mudança foram o cada vez 

maior alargamento das funções do Estado, verificado sobretudo a partir do fim da II 

Guerra Mundial, bem como o crescimento económico em Portugal verificado a partir 

dos anos 50 até 1973, ímpar na história económica portuguesa. Anteriormente, a grave 

situação das contas públicas e da economia nacional, terão contribuído para a adopção 

de medidas de reforma na Administração Pública que tinham por objectivo o 

saneamento das contas públicas e a contenção dos gastos públicos. 

Durante os períodos de transição e de consolidação democrática, não se assistiu a 

modificações relevantes na incorporação da Avaliação de Políticas Públicas no discurso 

político, tendo-se mantido a tendência, delineada desde os anos 50, de adopção de 
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medidas para Reforma da Administração respeitantes às estruturas, aos procedimentos e 

a sistemas avaliativos das acções administrativas e dos serviços públicos. 

A manutenção desta tendência poderá estar relacionada com a continuação do 

alargamento das funções do Estado ao longo do processo de democratização em 

Portugal, que continuou a revelar a necessidade de reformas administrativas e da 

consideração da avaliação como instrumento essencial para a acção do Estado. Na 

verdade, não se verificou qualquer ruptura com a herança do regime autoritário, não só 

com a transição democrática, como também com a chegada da consolidação 

democrática. 

Na verdade, foi a partir de 1995 que surgiu uma nova tendência neste âmbito, 

verificando-se o ressurgimento de medidas de Reforma da Administração Pública 

preocupadas sobretudo com objectivos financeiros, como a contenção de desperdícios e 

reforço de auditorias e controlos, ao mesmo tempo que continuavam a ter presença as 

preocupações com a promoção da eficácia, da eficiência e da produtividade. Ao mesmo 

tempo, estes governos deixaram de referir medidas relativas à avaliação dos resultados 

económicos e sociais das acções realizadas. 

Esta tendência reforçou-se a partir de 2002, quando os governos que subiram ao poder a 

partir dessa altura adoptaram uma perspectiva da avaliação na Administração Pública 

que tinha sobretudo em conta a avaliação do desempenho dos funcionários e dos 

serviços públicos, tendo em conta a rentabilização dos recursos e a melhoria da 

qualidade da despesa pública. Tal como anteriormente, estes governos não previam 

medidas que dissessem respeito à Avaliação das Políticas Públicas levadas a cabo pelo 

Estado. 

Esta nova mudança de tendência no discurso político português sobre a Avaliação de 

Politicas, ou seja, uma cada vez menor integração deste instrumento das linhas de acção 

dos governos, pode ser explicada sobretudo pela fase de depressão económica 

verificada de 1991 a 1994, que parece ter servido de motivação para a integração de 

medidas de carácter mais financeiro no discurso dos governos que subiram ao poder 

após 1995. 

Após um período de ligeira recuperação económica, voltou-se a assistir a um período de 

depressão económica que parece ter motivado, nos governos que subiram ao poder 

desde 2002, um aprofundamento da tendência verificada a partir de 1995. Para esta 
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mudança pode também ter contribuído o facto do paradigma das reformas 

administrativas ter mudado e a diminuição do tamanho do Estado ter substituído o 

alargamento verificado nos primeiros anos de democracia em Portugal. 

Dito isto, é possível constatar que a ideologia partidária dos governos em exercício não 

exerceu influência na forma como a Avaliação de Políticas Públicas foi sendo 

considerada no discurso adoptado a partir de 1976, altura em que se constituiu o 

primeiro governo com base partidária, na medida em que houve diversas continuidades 

entre governos de partidos de esquerda e de direita. 

Importa também referir que não foi possível, através desta análise, comprovar a 

influência da integração europeia na evolução que a Avaliação de Políticas Públicas 

teve no discurso político, após a adesão à CEE, 1986. De facto, perceber influência que 

a integração europeia teve na adopção de medidas de Avaliação de Políticas Públicas 

em Portugal exigiria um novo estudo com uma diferente metodologia de análise. 

Por último, importa constatar que o discurso adoptado pelos sucessivos governos no 

poder influenciou, de forma predominante, as estruturas responsáveis pela 

Administração Pública e sua reforma e modernização que aqueles governos criaram, 

nomeadamente ao nível das diversas designações que conheceram. No entanto, o 

apuramento das razões que estiveram na base da forma como essas estruturas foram 

sendo incluídas na orgânica ministerial de cada governo não encontra lugar neste 

estudo. 
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Anexo I 

Órgãos responsáveis pela Administração Pública nos Governos Provisórios 

 

I GOVERNO PROVISÓRIO: 16 de Maio a 18 de Julho de 1974 

Primeiro-Ministro Adelino da Palma Carlos 

  Ministro da Coordenação Interterritorial António de Almeida Santos 

  Secretário de Estado da Administração Deodato de Azevedo Coutinho 

  Secretário de Estado dos Assuntos Económicos Fernando de Castro Fontes 

    

II GOVERNO PROVISÓRIO: 18 de Julho a 30 de Setembro de 1974 

Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves 

  Ministro da Coordenação Interterritorial António de Almeida Santos 

  Secretário de Estado da Administração Deodato de Azevedo Coutinho 

  Secretário de Estado dos Assuntos Económicos Fernando de Castro Fontes 

    

III GOVERNO PROVISÓRIO: 30 de Setembro de 1974 a 26 de Março de 1975 

Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves 

  Ministro da Administração Interna Manuel da Costa Brás 

depois de 27 de Dezembro de 1974 

  Ministro da Administração Interna Manuel da Costa Brás 

  Secretário de Estado da Administração Local e Regional João Lopes da Conceição 

  Secretário de Estado da Administração Pública Rui Barradas do Amaral 

  

  Ministro da Coordenação Interterritorial António de Almeida Santos 

  Secretário de Estado da Administração Deodato de Azevedo Coutinho 

  Secretário de Estado dos Assuntos Económicos Fernando de Castro Fontes 

depois de 24 de Fevereiro de 1975 

  Secretário de Estado dos Assuntos Económicos Fernando de Castro Fontes 
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IV GOVERNO PROVISÓRIO: 26 de Março a 8 de Agosto de 1975 

Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves 

  Ministro da Administração Interna António Arnão Metelo 

  Secretário de Estado da Administração Local e Regional Celso Pinto de Almeida 

  Secretário de Estado da Administração Pública Rui Barradas do Amaral 

    

V GOVERNO PROVISÓRIO: 8 de Agosto a 19 de Setembro de 1975 

Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves 

  Ministro da Administração Interna Cândido de Moura 

  Secretário de Estado da Administração Pública Anselmo Aníbal 

    

VI GOVERNO PROVISÓRIO: 19 de Setembro de 1975 a 23 de Julho de 1976 

Primeiro-Ministro José Pinheiro de Azevedo 

  Ministro da Administração Interna Vasco Almeida Costa 

  Secretário de Estado da Administração Local e Regional Manuel Ferreira Lima 

  Secretário de Estado da Administração Pública Rui Barradas do Amaral 

 

Fonte: Portal do Governo (http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT) 
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Anexo II 

Órgãos responsáveis pela Administração Pública nos Governos Constitucionais 

 

 

 

 

I GOVERNO CONSTITUCIONAL: 23 de Julho de 1976 até 23 de Janeiro de 1978 
 

Apoio parlamentar: Minoritário (PS)  

Primeiro-Ministro Mário Soares 

  Ministro da Administração Interna Manuel da Costa Brás 

  Secretário de Estado da Administração Pública Mário de Aguiar 

  Secretário de Estado de Administração Regional e Local Manuel Ferreira Lima 

  Secretário de Estado da Integração Administrativa João Cristóvão Moreira 

depois de 25 de Março de 1977 

  Ministro da Administração Interna Manuel da Costa Brás 

  Secretário de Estado da Administração Pública José Santos Pais 

  Secretário de Estado de Administração Regional e Local Manuel Ferreira Lima 

  Secretário de Estado da Integração Administrativa João Cristóvão Moreira 

    

    

    
II GOVERNO CONSTITUCIONAL: 23 de Janeiro a 29 de Agosto de 1978 
 

Apoio parlamentar: Coligação Maioritária (PS/CDS) 

Primeiro-Ministro Mário Soares 

  Ministro da Reforma Administrativa Rui Pena 

  Secretário de Estado da Administração Pública José San-Bento Menezes 
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III GOVERNO CONSTITUCIONAL: 29 de Agosto a 22 de Novembro de 1978 
 

Apoio parlamentar: -  

Primeiro-Ministro Alfredo Nobre da Costa 

  Ministro Adjunto do Primeiro Ministro Carlos Costa Freitas 

  Secretário de Estado da Comunicação Social João Figueiredo 

  Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros Luís Rosado Lobo 

depois de 7 de Setembro de 1979 

  Ministro Adjunto do Primeiro Ministro Carlos Costa Freitas 

  Secretário de Estado da Comunicação Social João Figueiredo 

  Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros Luís Rosado Lobo 

  Secretário de Estado da Administração Pública António Figueiredo Lopes 

 

IV GOVERNO CONSTITUCIONAL: 22 de Novembro de 1978 a 7 de Julho de 1979 
 

Apoio parlamentar: - 

Primeiro-Ministro Carlos Mota Pinto 

  Secretário de Estado da Administração Pública António Figueiredo Lopes 

    

    
V GOVERNO CONSTITUCIONAL: 7 de Julho de 1979 a 3 de Janeiro de 1980 
 

Apoio parlamentar: - 

Primeiro-Ministro Maria de Lurdes Pintassilgo 

  Secretário de Estado da Administração Pública António Figueiredo Lopes 

    

    
VI GOVERNO CONSTITUCIONAL: 3 de Janeiro de 1980 a 9 de Janeiro de 1981 
 

Apoio parlamentar: Coligação Maioritária (PSD/CDS/PPM) 

Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro 

  Vice Primeiro Ministro Diogo Freitas do Amaral 

  Secretário de Estado da Reforma Administrativa Carlos Robalo 
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VII GOVERNO CONSTITUCIONAL: 9 de Janeiro a 4 de Setembro de 1981 
 

Apoio parlamentar: Coligação Maioritária (PSD/CDS/PPM) 

Primeiro-Ministro Francisco Pinto Balsemão 

  Ministro da Reforma Administrativa Eusébio Marques de Carvalho 

  Secretário de Estado da Reforma Administrativa José Raimundo 

    

    
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL: 4 de Setembro de 1981 a 9 de Junho de 1983 
 

Apoio parlamentar: Coligação Maioritária (PSD/CDS/PPM) 

Primeiro-Ministro Francisco Pinto Balsemão 

  Ministro da Justiça e da Reforma Administrativa José Menéres Pimentel 

  Secretário de Estado da Justiça Alfredo Azevedo Soares 

  Secretário de Estado da Reforma Administrativa António Figueiredo Lopes 

    

    
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL: 9 de Junho de 1983 a 6 de Novembro de 1985 
 

Apoio parlamentar: Coligação Maioritária (PS/PSD) 

Primeiro-Ministro Mário Soares 

  Ministro de Estado António de Almeida Santos 

  Secretário de Estado dos Adjunto do Ministro de Estado Anselmo Rodrigues 

  Secretário de Estado da Administração Pública José San-Bento Menezes 

  Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares Armando dos Santos Lopes 

  Secretário de Estado do Fomento Cooperativo Francisco Mesquita Machado 

depois de 12 de Junho de 1984 

  Ministro de Estado António de Almeida Santos 

  Secretário de Estado dos Adjunto do Ministro de Estado Anselmo Rodrigues 

  Secretário de Estado da Administração Pública José San-Bento Menezes 

  Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares Armando dos Santos Lopes 

  Secretário de Estado do Fomento Cooperativo Armando dos Santos Lopes 
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X GOVERNO CONSTITUCIONAL: 6 de Novembro de 1985 a 17 de Agosto de 1987 
 

Apoio parlamentar: Minoritário (PSD)  

Primeiro-Ministro Aníbal Cavaco Silva 

  Secretariado para a Modernização Administrativa 

    

    

    

    
XI GOVERNO CONSTITUCIONAL: 17 de Agosto de 1987 a 31 de Outubro de 1991 
 

Apoio parlamentar: Maioritário (PSD)  

Primeiro-Ministro Aníbal Cavaco Silva 

  Secretariado para a Modernização Administrativa - 

depois de 9 de Novembro de 1988 

  
Subsecretário de Estado da Modernização Administrativa - 

depois de 3 de Julho de 1989 

  
Secretário de Estado da Modernização Administrativa Isabel Corte-Real 

    

    

    

    
XII GOVERNO CONSTITUCIONAL: 31 de Outubro de 1991 a 28 de Outubro de 1995 
 

Apoio parlamentar: Maioritário (PSD)  

Primeiro-Ministro Aníbal Cavaco Silva 

  Secretariado para a Modernização Administrativa Isabel Corte-Real 
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XIII GOVERNO CONSTITUCIONAL: 28 de Outubro de 1995 a 25 de Outubro de 1999 
 

Apoio parlamentar: Minoritário (PS)  

Primeiro-Ministro António Guterres 

  Ministro-Adjunto Jorge Coelho 

  
Secretário de Estado da Comunicação Social Alberto Arons de Carvalho 

  
Secretário de Estado da Administração Pública Fausto Correia 

  
Secretário de Estado do Desporto Júlio Miranda Calha 

  
Secretário de Estado da Juventude António José Seguro 

depois de 27 de Novembro de 1997 

  Ministro-Adjunto Jorge Coelho 

  
Secretário de Estado da Administração Pública Fausto Correia 

depois de 16 de Março de 1998 

  Ministro-Adjunto Jorge Coelho 

  
Secretário de Estado da Administração Pública e da Modernização 
Administrativa 

Fausto Correia 

    

    

    

    
XIV GOVERNO CONSTITUCIONAL: 25 de Outubro de 1999 a 6 de Abril de 2002 
 

Apoio parlamentar: Minoritário (PS)  

Primeiro-Ministro António Guterres 

  Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública Alberto Martins 

  Secretário de Estado da Administração Pública e da Modernização 
Administrativa 

Alexandre Rosa 
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XV GOVERNO CONSTITUCIONAL: 6 de Abril de 2002 a 17 de Julho de 2004 
 

Apoio parlamentar: Coligação Maioritária (PSD/CDS)) 

Primeiro-Ministro José Manuel Durão Barroso 

  Ministra das Finanças Manuela Ferreira Leite 

  Secretário de Estado do Orçamento Norberto Rosa 

  
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Vasco Valdez 

  
Secretário de Estado do Tesouro e Finanças Miguel Frasquilho 

  
Secretária de Estado da Administração Pública Suzana Toscano 

depois de 8 de Abril de 2003 

  Ministra das Finanças Manuela Ferreira Leite 

  Secretário de Estado do Orçamento Norberto Rosa 

  
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Vasco Valdez 

  
Secretário de Estado do Tesouro e Finanças Francisco Esteves de Carvalho 

  
Secretária de Estado da Administração Pública Suzana Toscano 

    
XVI GOVERNO CONSTITUCIONAL: 17 de Julho de 2004 a 12 de Março de 2005 
 

Apoio parlamentar: Coligação Maioritária (PSD/CDS) 

Primeiro-Ministro Pedro Santana Lopes 

  Ministro das Finanças e da Administração Pública António Bagão Félix 

  Secretário de Estado do Orçamento Manuel Ferreira Teixeira 

  
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Orlando Caliço 

  
Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças Luís Morais Leitão 

  
Secretária de Estado da Administração Pública Sofia Galvão 

depois de 2 de Dezembro de 2004 

  Ministro das Finanças e da Administração Pública António Bagão Félix 

  Secretário de Estado do Orçamento Manuel Ferreira Teixeira 

  
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Orlando Caliço 

  
Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças Luís Morais Leitão 

  
Secretária de Estado da Administração Pública Rosário Águas 
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XVII GOVERNO CONSTITUCIONAL: 12 de Março de 2005 a – 
 

Apoio parlamentar: Maioritário (PS)  

Primeiro-Ministro José Sócrates 

  Ministro das Finanças Luís Campos e Cunha 

  Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento Manuel Baganha 

  
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais João Amaral Tomaz 

  
Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças Maria dos Anjos Capote 

  
Secretário de Estado da Administração Pública João Figueiredo 

depois de 22 de Julho de 2005 

  Ministro das Finanças Teixeira dos Santos 

  Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento Emanuel Augusto Santos 

  
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais João Amaral Tomaz 

  
Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças Carlos Costa Pina 

  
Secretário de Estado da Administração Pública João Figueiredo 

 

Fonte: Portal do Governo (http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT) e (Pinto e Almeida, 

2001) 
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