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I PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO ESTADO  

 

1.1. Nota de Abertura 

 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/2005, de 4 de Agosto estabeleceu as linhas de 

orientação do Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado, descrevendo 

as respectivas fases, os níveis de orientação e direcção política, a forma como no plano técnico é 

afirmada a condução e cumprimento do Programa, bem como a respectiva calendarização. 

 

O cumprimento do calendário estipulado é de uma importância crítica para o sucesso da 

intenção do Governo de redimensionar a Administração Pública, com o objectivo de melhorar a 

qualidade do serviço prestado e naturalmente de reduzir os níveis de despesa pública. 

 

Ora, o n.º 8 da RCM citada refere explicitamente que na fase de avaliação e redefinição 

organizacional de estruturas e dos recursos da administração compete: 

 

a) À Comissão Técnica propor as metodologias; 

b) Aos grupos de trabalho proceder à análise e avaliação das atribuições, competências, 

estruturas administrativas, principais procedimentos administrativos e recursos 

financeiros e humanos afectos ao Ministério e, na sequência, apresentar um relatório 

com as propostas de reestruturação e de racionalização de recursos humanos e de 

procedimentos. 

 

No n.º 9 da mesma RCM acrescenta-se que os relatórios elaborados pelos grupos de trabalho 

serão objecto de análise e avaliação pela Comissão Técnica que elaborará um relatório final para 

a reestruturação da administração central, a ser entregue aos ministros que tutelam o trabalho 

do PRACE. 

 

Acontece que o presente relatório das macro-estruturas da administração central do Estado, 

elaborado pela Comissão Técnica, nos termos da RCM, não corresponde, contudo, ao relatório 

final que se estima vir a ser entregue no final de Março do corrente ano. Este relatório é um 

relatório de progresso que não deixará de vir a integrar o relatório final, mas que para efeitos de 

celeridade do processo de tomada de decisão, ao nível político, se achou por bem libertar antes 

de estar concluída a parte das micro-estruturas. 
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Nestes termos, o seu conteúdo está sujeito a revisão por dois tipos de razões:  

 

a) Orientações dos membros do governo que, nos termos do n.º 5 da RCM, intervêm na 

plano político do PRACE; 

b) Evolução do pensamento reformador dos grupos de trabalho e da Comissão Técnica à 

medida que o trabalho das micro-estruturas se vai robustecendo e ganhando mais 

nitidez na sua concretização. 

 

 

1.2. Enquadramento e Objectivos 

 

Nas últimas décadas, tem-se verificado a nível internacional uma crescente necessidade de 

intervenções do Estado num cada vez maior número de áreas da sociedade. Esta maior 

actividade é sobretudo evidente nas funções legislativa, reguladora e fiscalizadora do Estado. 

Paralelamente, nos países da OCDE constata-se uma tendência para o Estado reduzir o seu 

papel enquanto fornecedor de produtos e serviços e uma crescente pressão para reduzir a 

despesa e a carga fiscal. 

 

Se os Estados modernos tendem a assumir maiores responsabilidades perante a sociedade, não 

é menos verdade que têm procurado, recorrendo às novas tecnologias e aos novos métodos de 

gestão e organização, racionalizar as Administrações Públicas e torná-las mais transparentes e 

próximas dos cidadãos, empresas e comunidades. 

 

Também o Estado português vem assumindo maiores responsabilidades perante a sociedade, 

de onde tem resultado uma cada vez maior Administração Pública, traduzida num crescente 

número de funcionários e encargos para o país, cujos custos com pessoal já representam 15% do 

PIB. No entanto, a esta dimensão da Administração Pública portuguesa não correspondem 

sempre melhores níveis de serviço, maior transparência ou proximidade ao cidadão. 

 

Numa análise global da Administração Pública é frequente chamar a atenção para o seu carácter 

fortemente centralizado e pouco dialogante com os cidadãos e empresas, para a insuficiência 

dos mecanismos de gestão e controlo, para o sobredimensionamento e natureza burocratizada, 

mais centrada em processos que em resultados, e sobreconsumidora de recursos. É geralmente 

também reconhecido o carácter imparcial e isento da Administração. 
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Em particular, analisando a actual arquitectura da Administração Central do Estado pode 

constatar-se um insuficiente desenvolvimento de funções de Planeamento e Estratégia e uma 

proliferação de órgãos de fiscalização, em certas áreas, frequentemente redundantes e objecto 

de queixas de que a lei não é cumprida.  

 

Em consequência dum funcionamento tipicamente vertical, onde as estruturas e os sistemas de 

informação horizontais não abundam, é frequente encontrar entidades com missões sobrepostas 

e uma significativa diversidade de órgãos de suporte e de sistemas de informação não 

dialogantes – de que resulta desperdício de recursos, menor eficácia e níveis de qualidade 

diversos.  

 

O Programa do XVII Governo Constitucional consagra como um dos seus objectivos tornar a 

Administração Pública amiga da cidadania e do desenvolvimento económico. Para o que se 

propõe modernizar e racionalizar a Administração Central, melhorando a eficiência e a 

qualidade dos serviços a prestar a cidadãos, empresas e comunidades, por via da 

descentralização, desconcentração, fusão ou extinção de serviços. 

 

Através da Resolução de Conselho de Ministros nº124/2005, de 4 de Agosto de 2005, o Governo 

criou o PRACE – Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado, para 

através de processos de avaliação organizacional, concretizar os objectivos definidos no 

Programa de Governo e, mais especificamente, melhorar a qualidade dos serviços públicos, com 

ganhos de eficiência que permitam a diminuição do número de serviços e dos recursos a eles 

afectos. 

 

O Programa assenta nos seguintes Princípios: 

 

� Avaliação das actividades desenvolvidas pela administração central com vista à 

determinação das que devem manter-se, extinguir-se ou serem transferidas para outras 

entidades públicas ou privadas; 

� Desconcentração de funções para níveis regionais e locais, de forma a aproximar a 

administração central dos cidadãos, empresas e comunidades e a permitir que as decisões 

sejam tomadas o mais próximo possível daqueles a que dizem respeito; 

� Descentralização de funções para a administração local, em particular nos domínios da 

administração prestadora de serviços, designadamente nos sectores da educação e da saúde, 

sem quebra dos princípios e mecanismos que visam o controlo da despesa pública e 

reservando para a administração central as funções normativa, de planeamento e 

orçamentação global e de fiscalização, auditoria e controlo; 
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� Diminuição das estruturas administrativas, conjugada com a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados aos cidadãos e empresas; 

� Reestruturação dos serviços desconcentrados de nível regional de acordo com o quadro 

territorial da NUTS II; 

� Desenvolvimento progressivo de Serviços Partilhados de actividades de suporte comuns 

aos vários Ministérios. 

  

No âmbito do Programa de Estabilidade e Crescimento 2005-2009 (Junho de 2005 e actualizado 

em Dezembro 2005) apresentado pelo Governo Português à União Europeia, o PRACE aparece 

como uma das medidas que deve contribuir para a consolidação orçamental a partir de 2006, 

com vista à sustentabilidade das contas públicas potenciadora dum crescimento económico 

sustentado e da coesão social.  

 

A par da execução do presente Programa, e com objectivos complementares, outros programas 

de modernização estão a ser desenvolvidas visando a simplificação e racionalização de 

procedimentos administrativos. 

 

1.3. Organização e Abordagem Metodológica 

 

Os trabalhos consistiram na articulação de dois grandes processos estreitamente articulados:  

1. Um processo conduzido a partir do topo, coordenado pela comissão técnica de acordo com 

os objectivos estabelecidos em Resolução de Conselho de Ministros.  

2. Um processo bottom up, levado a cabo no terreno pelos grupos de trabalho operando em 

cada Ministério e tendo como objectivo a apresentação de propostas de novas estruturas 

organizacionais. 

  

O primeiro processo visou a operacionalização dos objectivos do programa, seguindo as linhas 

traçadas, o desenho das metodologias de actuação no terreno e a articulação com as equipas no 

terreno, designadamente garantindo a existência de uma lógica de actuação comum às várias 

equipas.  

 

O segundo processo operacionalizou as linhas definidas, recolhendo no terreno a informação 

necessária para concretizar as propostas de reorganização das estruturas. As equipas, todas elas 

constituídas por elementos pertencentes ao próprio Ministério e a outros Ministérios, 

trabalharam com base em múltiplas fontes de informação, incluindo as leis orgânicas de cada 

Ministério e trabalhos anteriormente produzidos sobre órgãos do Ministério. Adicionalmente, 

realizaram as entrevistas consideradas necessárias para esclarecer questões surgidas durante o 
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processo. Estas equipas foram assistidas por um elemento com longa experiência no Ministério, 

informalmente designado de “senador”. A disponibilidade deste elemento, formalmente 

designado, tinha por objectivo facilitar o acesso dos grupos de trabalho à memória 

organizacional de cada Ministério, permitindo explicar opções anteriores e fazendo o registo 

do respectivo percurso evolutivo. O trabalho de cada grupo foi também articulado, em cada 

Ministério, com um Secretário de Estado. Esta articulação visava dar a conhecer o trabalho 

realizado e suscitar feedback sobre o mesmo. A comunicação da comissão técnica com os grupos 

de trabalho foi realizada pela designação de um dos membros da comissão como interlocutor 

junto do grupo de trabalho.     

 

Tanto a comissão técnica como os grupos de trabalho foram auxiliados por uma equipa da 

Accenture. Competiu-lhe ajudar a comissão na reflexão sobre o processo de trabalho e 

respectivo acompanhamento, criação de instrumentos para uso dos grupos de trabalho e 

homogeneização de formatos para apresentação dos relatórios.  

 

Com este método pretendeu-se: (1) recolher informação e criar conhecimento capaz de 

proporcionar uma análise fina das missões de cada Ministério e (2) a partir desse conhecimento 

propor estruturas organizacionais capazes de responder de forma mais eficaz e eficiente a essas 

mesmas missões.        

 

Em anexo ao presente relatório, pode ser encontrado o documento “Notas Metodológicas” que 

norteou o trabalho desenvolvido pela Comissão Técnica e pelos Grupos de Trabalho de 

avaliação dos Ministérios. 
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II PRINCÍPIOS DE REESTRUTURAÇÃO E ASPECTOS 
TRANSVERSAIS 

 

2.1. Visão da Nova Administração Central do Estado 

 

A modernização da Administração Pública é um processo contínuo e constante. Por vezes, é 

desencadeada de modo ad hoc, visando a melhoria pontual de determinados aspectos 

funcionais. Noutros casos, surge como um conjunto de medidas de emergência que visam 

responder a uma situação de crise, real ou antecipada. Contudo, há também ocasiões, como a 

presente, em que as modernizações administrativas são prosseguidas de forma sistemática e 

estruturada, com o objectivo de tentar ir ao encontro de uma visão estratégica, que responda às 

necessidades presentes e futuras do País. 

 

O Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE) é um dos 

elementos da modernização administrativa em curso e tem como meta redesenhar a estrutura 

da Administração Directa e Indirecta do Estado, aproximando-a dos cidadãos e criando as 

condições para que a Administração seja um motor e não um obstáculo ao desenvolvimento 

económico. Cumpre assim o Programa do XVII Governo Constitucional no que se refere às 

linhas motrizes da modernização, designadamente: “(a) facilitar a vida ao cidadão e às empresas; (b) 

melhorar a qualidade do serviço (…); (c) tornar a Administração amiga da economia, ajustando-a aos 

recursos financeiros sustentáveis do País e contribuindo para um ambiente favorável ao crescimento.”  

 

Pretende-se que a Administração Central do Estado resultante do PRACE seja uma 

administração eficaz e eficiente, com capacidade para responder cabal e atempadamente às 

necessidades dos cidadãos e agentes económicos, daí o esforço de racionalização professado 

neste Programa. 

 

A racionalização estrutural passa por (a) clarificar e reorientar missões e atribuições dos 

organismos; (b) aproximar a administração dos cidadãos através da descentralização e 

desconcentração, (c); simplificar estruturas, detectando e eliminando sobreposições e 

redundâncias inúteis e dispendiosas; e (d) promover a organização de serviços de partilha de 

funções e actividades comuns, pela sua concentração numa única unidade organizacional no 

seio dos departamentos governamentais. 

 

Um dos princípios que norteia todo este exercício é o da concentração e ou partilha de 

estruturas e meios do apoio/suporte com vista à obtenção de economias de escala e o da 
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aproximação aos cidadãos através dos mecanismos de desconcentração e descentralização de 

tudo quanto seja operação. Por outro lado, houve a preocupação por estandardizar, dentro do 

possível, órgãos e funções, nomeadamente em matérias de tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) e quanto a funções mais de tipo político e estratégico num gabinete que 

procurará imitar as funções cerebrais nos organismos. Este gabinete visa o aumento das 

capacidades racionais dos Ministérios, acrescentando-lhe maior inteligibilidade aos processos 

de tomada de decisão. 

 

Nesta proposta, encontra-se ainda a preocupação de definir a matriz do novo desenho 

organizacional cruzando as missões verticalizadas em coluna com as actividades de 

apoio/suporte que se posicionam em linha. Neste sentido, foi-se um pouco mais longe e 

procurou-se racionalizar a PCM em termos de lhe emprestar maior coerência nomeadamente 

com aquilo que constitui a sua essência – o centro de governo. 

 

Questão central, ainda, é decidir quais as estruturas que deverão pertencer à administração 

directa do Estado e quais as que deverão integrar a administração indirecta. Apesar de não 

existir um enquadramento legal claro da administração indirecta, existe uma Lei-quadro dos 

Institutos Públicos, que são parte integrante desta administração, pelo que é possível deduzir 

duas características essenciais das estruturas que devem fazer parte da administração indirecta 

do Estado:1 

a) Face à especificidade técnica das suas funções, a sua gestão não deverá estar submetida 

à direcção do governo; 

b) Devem, em regra, ter um grau de autonomia superior aos organismos da administração 

directa (ou seja devem ter autonomia administrativa e financeira), quer por terem um 

peso considerável de receitas próprias quer porque gerem fundos comunitários. 

 

No decorrer do exercício de redesenho das macro-estruturas dos Ministérios, a Comissão 

Técnica e os Grupos de Trabalho tiveram que responder a questões como: (a) Devem as 

instituições direccionarem-se para um ou para vários fins? (b) Através de que meios se pode 

obter a coordenação entre as diferentes funções, níveis e sectores? (c) Que funções deverão ser 

centralizadas ou descentralizadas, e em que grau? (d) Qual é o tamanho ideal de uma 

organização, dadas as suas atribuições? Agora, irá ter lugar a redefinição das micro-estruturas. 

Mais uma vez, os princípios orientadores do PRACE serão estritamente respeitados. 

                                                           

 
1 Note-se que a Lei-quadro dos Institutos Públicos (3/2004) diz expressamente que os IP são parte 

integrante da administração indirecta do Estado e das Regiões Autónomas, donde se deduz que são um 

sub-conjunto daqueles organismos, não devendo existir Institutos na administração directa do Estado. 
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Subjacente ao PRACE está a máxima de se «fazer melhor, com menos». Está ainda a ideia de 

uma Administração que é o braço visível de um Estado cada vez menos prestador directo de 

serviços e, cada vez mais, regulador e fiscalizador, o que obriga ao reforço das funções de 

planeamento, controlo, avaliação e responsabilização. Deseja-se uma administração capaz, 

responsável, transparente, ágil e eficiente. O PRACE propõe-se contribuir activamente para que 

esta meta se torne realidade. 

 

De seguida, far-se-á uma explanação dos princípios subjacentes à reestruturação e dos aspectos 

transversais tidos como relevantes, nomeadamente a lógica subjacente à criação de uma 

direcção-geral que tem como missão assegurar o apoio necessário à tomada de decisão e à 

definição de políticas (ponto 2.2.), bem como o racional para o re-arranjo de diferentes órgãos 

consultivos (ponto 2.3.), os princípios orientadores da desconcentração, descentralização e 

externalização (pontos 2.4., 2.5. e 2.6.), a definição de serviços partilhados e seu impacto (ponto 

2.7.), recomendações quanto às tecnologias da informação e comunicação (ponto 2.8.) e quanto à 

formação profissional (ponto 2.9.), a justificação para se propor a junção de diversos serviços 

sociais no Ministério das Finanças e da Administração Pública (ponto 2.10.) e, finalmente, 

abordar-se-ão outras realidades administrativas (ponto 2.11.)  como os laboratórios de estado, a 

emergência, as auditorias jurídicas, a profissionalização e remuneração de cargos dirigentes e 

outros aspectos. 

 

 

2.2. Áreas de Suporte à Governação 

2.2.1. Princípios Gerais 

 

A par do objectivo de racionalização de estruturas que norteia todo o Programa de 

Reestruturação da Administração Central do Estado, a introdução de um novo modelo 

organizacional que viabilize o reforço e homogeneização das funções estratégicas de suporte à 

Governação, assume neste contexto uma importância vital, conferindo às respectivas estruturas 

de Administração uma maior estabilidade e continuidade de gestão, independentemente dos 

ciclos de alternância política a que estejam expostas, podendo apoiar e até mesmo suportar os 

respectivos processos de transição. 

 

Funções como o Planeamento Estratégico, Gestão por Objectivos, Avaliação de Desempenho 

Organizacional e Gestão da Melhoria Contínua, Controlo de Níveis de Serviço e Auditoria 

devem no futuro fazer parte intrínseca do novo “mapa genético” da Administração Pública 

Portuguesa, actuando como elemento indutor e catalizador do Processo de Reestruturação que 
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aqui se inicia e conferindo-lhe, no terreno, a tracção e continuidade necessárias para que o 

mesmo se traduza, a prazo, numa obtenção efectiva de ganhos de racionalidade. 

 

No domínio do Planeamento Estratégico e Avaliação será essencial garantir um adequado 

apoio à definição de políticas sectoriais e a observação e monitorização contínuas dos 

respectivos efeitos, estabelecendo prioridades, definindo objectivos e metas estratégicas a 

atingir, alinhando orçamentos e a consequente programação financeira com essas prioridades e 

mantendo um adequado nível de acompanhamento e gestão activa da respectiva evolução 

operacional, nomeadamente através do acesso permanente a informação de gestão e 

indicadores de desempenho alinhados com a estratégia definida. 

 

A disponibilidade de informação e o seu tratamento analítico diferenciado desempenham um 

papel central na operacionalidade destas funções, considerando-se nessa medida que as 

mesmas deverão integrar, na sua vertente de gestão e análise de informação, as actuais funções 

Estatísticas dos Ministérios. 

 

Trata-se assim de garantir a existência em cada Ministério de um organismo exclusivamente 

dedicado à manutenção de um olhar estratégico permanente sobre os níveis de desempenho 

inerentes ao cumprimento de cada uma das suas Missões. 

 

A sua acção não deve esgotar-se na perspectiva do “observador atento”, pretendendo-se uma 

actuação mais proactiva que influencie de forma consciente e determinante as diversas decisões 

e intervenções em presença, com vista a uma evolução permanente e optimizada dos níveis de 

eficiência, qualidade, eficácia do serviço público prestado pelo sector. 

 

Preconiza-se a este nível a criação, em cada Ministério, de uma estrutura específica para este 

efeito, cumprindo, entre outras, as seguintes atribuições: 

 

� Dar apoio técnico em matéria de definição e estruturação das políticas, prioridades e 

objectivos do Ministério; 

� Proceder à elaboração dos instrumentos de planeamento, benchmarking e análise da 

envolvente; 

� Apoiar tecnicamente o Governo na elaboração de instrumentos de previsão orçamental, 

em articulação com os instrumentos de planeamento; 

� Garantir a articulação das prioridades estratégicas em função do programa do Governo; 

� Assegurar a coerência das prioridades políticas com os instrumentos de planeamento, 

orçamento e reporte; 
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� Definir os factores críticos de sucesso e os momentos de avaliação do desenvolvimento 

(execução) das políticas; 

� Definir no plano técnico objectivos e indicadores estratégicos que indexem e objectivem os 

resultados pretendidos com as políticas ministeriais; 

� Estimular e apoiar a definição de indicadores chave de performance (métricas) por parte 

dos diversos organismos/unidades internas, alinhados com os objectivos estratégicos do 

Ministério; 

� Acompanhar em permanência o desenvolvimento das políticas/programas, mediante a 

utilização desses indicadores; 

� Promover a identificação de riscos e desenvolver estratégias de gestão de riscos (planos de 

contingência); 

� Possuir uma visão global e permanente sobre a actividade e desempenho dos organismos, 

ponderando recursos consumidos e resultados alcançados; 

� Garantir uma comunicação adequada entre o membro do Governo, os dirigentes, os 

funcionários, os cidadãos em geral, formatando a informação em função dos públicos 

alvo, nas áreas das suas atribuições; 

� Elaborar e divulgar guiões sobre o processo de planeamento, programação financeira e 

reporte; 

� Contribuir para a elaboração de documentos estratégicos (v.g. Grandes opções do Plano; 

Relatório do O.E., etc.); 

� Contribuir para a concepção e execução da política legislativa do Ministério. 

 

Num quadro internacional de enorme convergência e influência cruzada entre as políticas 

nacionais e europeias, onde a defesa dos interesses nacionais se efectiva num contexto de 

negociação alargada e directa com os congéneres europeus, a actividade de Relações 

Internacionais assume um papel cada vez mais relevante na configuração e condução das 

políticas sectoriais de cada Ministério, sendo essencial a sua incorporação num modelo de 

Planeamento e Gestão Estratégica mais integrado e abrangente.  

  

Neste sentido, considera-se como fundamental a aproximação entre as actividades de 

Planeamento Estratégico e Relações Internacionais, promovendo-se ao nível do PRACE a sua 

integração sob uma coordenação integrada. 

 

De notar que a integração da actividade de Relações Internacionais num quadro mais alargado 

de Planeamento e Gestão Estratégica, deve no entanto acautelar a sua não diluição e 

despromoção em termos representativos, devendo ser assegurada a definição de um modelo 

organizacional diferenciado, que consagre uma relevância adequada aos seus prossecutores, 

legitimando-os num contexto de representatividade equiparada, junto dos seus congéneres. 
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Numa nova realidade em que se pretende encarar a reestruturação da Administração Central 

do Estado como um processo contínuo e não como um produto acabado, o reforço da Função 

de Auditoria – tradicionalmente assegurada pelas Inspecções-Gerais dos Ministérios -  surge 

também como uma prioridade, legitimando a sua evolução, 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 introdução no terreno, numa óptica de independência e 

imparcialidade técnica.  

 

Assim, a par da Auditoria de Legalidade – visando assegurar a conformidade legal e 

regulamentar dos actos da Administração – já com forte tradição na nossa Administração 

Pública e da Auditoria Técnica – visando manter elevados níveis técnicos de actuação, segundo 

padrões nacionais e internacionais – importa referir especialmente a Auditoria Financeira e a 

de Performance. 

 

No domínio da Auditoria Financeira, deverão assegurar a qualidade da informação financeira 

– consistência, exactidão, e transparência da situação financeira e patrimonial, legalidade e 

regularidade das operações - mediante: 

 

� Análise de contas e da situação financeira das entidades do Ministério; 

� Análise da legalidade e regularidade das respectivas operações; 

� Análise dos sistemas contabilísticos e procedimentos de controlo interno implantados nas 

entidades do Ministério; 

� Declaração pública da credibilidade e/ou fiabilidade dos mecanismos de gestão 

financeira dos organismos com base nas verificações e análises de acordo com as normas 

de auditoria geralmente aceites. 

 

No que se refere ao domínio da Auditoria de Performance, pretende-se uma actuação das 

Inspecções-gerais que vise a garantia de que os dinheiros públicos estão a ser aplicados de 

acordo com os objectivos definidos pelo Governo e de uma forma eficaz, eficiente e económica, 

nomeadamente por cumprimento das seguintes atribuições: 

 

� Auditoria de resultados dos programas mediante o acompanhamento, exame e avaliação 

da sua execução numa óptica de retorno sobre o investimento efectuado; 

� Análise aos sistemas de indicadores de desempenho da actividade dos organismos do 

Ministério; 

� Avaliação dos resultados obtidos pelos organismos em função dos recursos aplicados. 
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Embora com uma vocação de controlo mais operacional, a actuação das Inspecções-Gerais 

poderá, ao nível da avaliação e controlo dos indicadores de desempenho do Ministério, 

coincidir em alguns domínios com as vertentes de análise e controlo a cargo das unidades de 

Planeamento Estratégico, Avaliação e Relações Internacionais, introduzindo uma lógica de 

“independent peer review”, em tudo vantajosa para o funcionamento dos Ministérios. Num 

cenário, como o actual, em que a obtenção de informação actualizada e fidedigna depende 

ainda em grande medida do seu levantamento e recolha directa no terreno, por ausência de 

sistemas de informação que a tornem disponível e acessível, a função de auditoria deverá 

também assegurar a obtenção e fornecimento de indicadores de desempenho relevantes para as 

restantes funções de suporte. 

 

Numa outra perspectiva e com um foco muito específico no controlo e avaliação da 

racionalidade e rigor dos processos de planeamento e execução orçamental, surge em cada 

Ministério a figura do Controlador Financeiro enquanto guardião dos objectivos de controlo da 

despesa pública inerentes ao cumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC). 

 

Cada Controlador Financeiro poderá ter a seu cargo o controlo de mais do que um Ministério, 

tendo como missão assegurar, dentro da(s) área(s) ministerial(ais) onde actuar, o 

acompanhamento da respectiva gestão financeira, a identificação e comunicação das tendências 

de risco para os objectivos de consolidação das Finanças Públicas, o acompanhamento do 

cumprimento das obrigações financeiras das entidades públicas para com terceiros; e a 

intervenção antecipada em todas as iniciativas com impacto financeiro relevante de forma a 

detectar atempadamente problemas e desvios, dispondo para o efeito das seguintes atribuições: 

 

No domínio do planeamento, na vertente exclusivamente orçamental: 

 

a) Acompanhar a elaboração de planos estratégicos a médio e longo prazos, planos 

operacionais e orçamentos, designadamente do ponto de vista do respectivo impacto 

financeiro; 

b) Acompanhar a programação financeira dos programas, medidas, projectos ou 

actividades; 

c) Propor ao ministro da área ministerial em que se insere alterações à programação 

financeira que resultem numa melhor afectação de recursos ao nível do ministério. 

 

No domínio da execução orçamental e assunção de compromissos: 

 

a) Analisar as áreas relevantes da execução orçamental, com base em informação 

solicitada aos diversos serviços e organismos da Administração Pública; 
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b) Analisar e consolidar a informação orçamental, de forma a antecipar tendências com 

vista a garantir os objectivos financeiros e operacionais estabelecidos, determinando 

ainda o efeito previsível no défice das administrações públicas e no endividamento 

do sector em que se insere; 

c) Alertar, previamente à sua adopção, para as implicações das decisões que 

constituam compromissos que excedam determinados limiares ou que, pela sua 

natureza, possam indirectamente acarretar encargos adicionais no próprio ministério 

ou no conjunto da Administração Pública; 

d) Acompanhar o cumprimento dos prazos de pagamento por parte dos serviços e 

organismos públicos sempre que estes estabeleçam transacções comerciais com 

terceiros; 

e) Identificar e sugerir iniciativas de melhoria contínua de processos com impacte 

financeiro, bem como avaliar a consistência no desenvolvimento dos sistemas de 

informação. 

 

No domínio da prestação de contas, promover, em conjunto com as entidades 

abrangidas pela sua intervenção, as acções de melhoria da qualidade da informação 

de prestação de contas, tendo em vista, designadamente, a elaboração da conta 

consolidada dos Ministérios onde se inserem. 

 

No domínio das obrigações de reporte: 

 

a) Comunicar ao Ministro das Finanças e aos ministros da área ministerial em que se 

insere a avaliação dos principais riscos geradores de impacte financeiro relevante 

implícitos nos instrumentos de planeamento e orçamentação; 

b) Apresentar ao Ministro das Finanças e aos ministros da área ministerial em que se 

insere uma nota informativa mensal sobre a execução orçamental, a sua evolução 

previsível, os problemas identificados e as áreas que carecem de actuação urgente, 

formulando, ainda, propostas de resolução dos mesmos. 

 

Ao reforço das funções de auditoria e de controlo financeiro com o perfil enunciado, deve 

corresponder a reforma progressiva do sistema de controlo interno, designadamente na 

componente relacionada com a DG do Orçamento, especialmente as respectivas delegações cujo 

papel deve ser progressivamente reorientado no sentido de evitar a redundância de funções.  
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2.2.2. Impactos na Macro-estrutura  

 

Em suma, a instanciação do novo modelo de organização preconizado para as funções de 

suporte à governação, materializa-se de forma alinhada e homogénea ao nível de cada 

Ministério na criação de três organismos distintos, nomeadamente: 

 

� Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI); 

� Inspecção-Geral do Ministério; 

� Controlador Financeiro. 

 

No que diz respeito a algumas das funções acima descritas, em particular as relativas ao 

Planeamento, Estatística e Relações Internacionais, existirão já na maioria dos Ministérios 

estruturas específicas dedicadas de forma diferenciada e heterogénea à sua prossecução. 

Pretende-se com o presente modelo capitalizar e potenciar essas competências incorporando-as 

num quadro de Planeamento Estratégico e Avaliação reforçado e alargado, sendo nessa medida 

relevante o seu reposicionamento e redenominação. No entanto, por se tratarem em alguns 

casos de unidades com uma imagem de referência e qualidade firmada no mercado, admite-se 

que a nomenclatura proposta para o novo gabinete possa sofrer, em casos específicos e 

devidamente justificados, ligeiros ajustes no sentido de melhor estabelecer essa ligação com as 

unidades de referência actualmente existentes e com a cultura específica de cada sector. 

 

O GPEARI poderá ter outras designações, em certos Ministérios que, sem prejuízo das suas 

atribuições, tenham em conta as suas especificidades e tradições 

 

 

2.3. Funções e Órgãos Consultivos 

 

Os órgãos consultivos – Conselhos, Comissões e outros órgãos de natureza análoga – são 

inequivocamente da maior importância na adequada e correcta formulação de políticas 

públicas, quer a nível sectorial, quer no plano transversal ou interministerial.  

 

Sendo inquestionável a sua importância e relevância neste domínio, parece ser também certo, 

tida em conta a realidade actual da Administração, que nem sempre a sua criação terá seguido 

critérios uniformes, tendo em vista a racionalização e mesmo a articulação entre si, sempre que 

as matérias objecto da sua análise fossem próximas, temática ou funcionalmente.  
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São, assim, actualmente, mais de oitenta os órgãos consultivos da Administração Central, entre 

Conselhos e Comissões para os mais diversos temas, nuns casos de amplitude ministerial, 

noutros com vocação supra-sectorial. A ausência, como referido, de um “plano de arquitectura” 

para a criação (e posterior extinção, findos os respectivos mandatos) de órgãos consultivos 

levou às situações seguintes, que se consideram ser passíveis de melhoria no âmbito da 

reestruturação: 

 

� Pulverização de estruturas – Verifica-se a existência, em várias situações, de Conselhos 

e/ou Comissões vocacionados para o mesmo tema ou problemática essencial, sendo que 

cada um deles se debruça, depois, sobre “sub-temas” com especificidade própria. A título 

de exemplo, tenham-se presentes o Conselho Superior do Desporto, o Conselho Nacional 

contra a Violência no Desporto e o Conselho Nacional Anti-Dopagem. Considera-se, 

nestes casos, adequada a fusão num único Conselho das matérias relativas à questão 

essencial em presença (no exemplo, o Desporto), consagrando secções que reunirão para 

cada um dos sub-temas em concreto. 

 

� Funcionamento junto dos Gabinetes Ministeriais – Na situação actual, os órgãos 

consultivos funcionam sempre (ou na maioria esmagadora dos casos) junto de Gabinetes 

Ministeriais. Nos casos, aliás, em que têm composição e representação interministerial, 

esse parece ser um requisito de per si para que o respectivo órgão consultivo funcione 

junto da PCM e, na maior parte dos casos, do próprio Primeiro-Ministro. 

Este modelo parece ser conceptualmente adequado, tido em consideração o móbil da 

existência dos próprios órgãos consultivos: o apoio à formulação de políticas públicas. 

No entanto, o que se verifica na prática é que a proximidade dos gabinetes é 

fundamentalmente institucional, sendo muitas vezes delegadas as competências de 

representação de membros do Governo em elementos da Administração. 

Nos casos com abrangência interministerial, a realidade concreta demonstra que há 

normalmente, pela natureza da matéria em presença, um dos representantes (um 

Ministério) que tem um ascendente empiricamente superior ao dos restantes. Seria 

provavelmente mais adequado se esses órgãos consultivos pudessem, por um lado, 

funcionar junto do Ministério com maior ascendente sobre a matéria em presença e, por 

outro, que sem prejuízo da auscultação de contributos de outros sectores da 

Administração, esses contributos pudessem ser obtidos quando necessário, e não 

necessariamente em todas as fases de construção da “coluna dorsal” das políticas que 

sejam objecto da actividade do Conselho (ou Comissão). Poderá dar-se, assim, o caso de 

envolvimento “permanente” de um número menor de elementos em determinado 

Conselho ou Comissão, sendo este mais selectivo em função da criticidade e conteúdo do 

contributo de cada um. 
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Os ajustamentos propostos no âmbito do processo de reestruturação pretendem justamente 

reduzir estas duas disfunções principais, procurando contribuir para que, através de um maior 

critério na criação dos órgãos consultivos, e na articulação entre si e com as próprias estruturas 

da Administração, possam ser obtidos ganhos na eficiência do seu funcionamento, mesmo que 

restringida à melhor utilização e rentabilização do tempo dedicado pelos seus membros (que, 

em muitos casos, são em número considerável). 

 

Considera-se também que a criação paralela no âmbito do PRACE de um órgão de suporte à 

governação com a vocação de apoio na definição de políticas e planeamento estratégico (o 

Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais), facilita o desígnio de 

que os Órgãos Consultivos passem a funcionar junto da Administração e não sempre dos 

Gabinetes Ministeriais. A participação e obtenção de contributos dos Gabinetes ministeriais (do 

próprio Ministro ou Primeiro-ministro, sempre que for caso disso) em nada fica prejudicada, 

bastando que para o efeito o Conselho diligencie no sentido da obtenção desse contributo 

quando necessário.  

 

Antevêem-se como normas possíveis, sem prejuízo de eventuais excepções, as seguintes 

“dependências” de funcionamento de um Conselho ou Comissão: 

 

� Junto do GPEARI, quando a sua vocação for transversal a toda a actividade do Ministério. 

� Junto de um organismo específico do Ministério (Direcção-Geral ou Instituto Público) que 

tenha marcada e especificamente a competência relativa ao tema em presença.  

� Junto dos Gabinetes Ministeriais ou na PCM, em casos em que se justifique, ou quando a 

sua vocação seja claramente interministerial. 

 

Note-se que o funcionamento de um Conselho ou Comissão junto do GPEARI ou de um 

organismo específico do Ministério não inibe que o mesmo seja presidido por um membro do 

Governo, sempre que este entenda faze-lo. 

 

É também proposta a extinção dos órgãos consultivos que não se encontram já activos ou em 

relação aos quais tenha sido percepcionado já não ser relevante a respectiva actividade. 

 

São estes os principais critérios que conduzem a que proposta da Comissão Técnica reduza o 

número de Conselhos e Comissões em cerca de 40%, considerando-se não ser prejudicada a sua 

eficácia e a importância do seu contributo na formulação de políticas públicas, mas aumentando 

a sua eficiência global de funcionamento. 
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2.4. Desconcentração 

2.4.1. Princípios Gerais 

 

A administração directa do Estado assume por vezes a forma desconcentrada2. O objectivo da 

desconcentração de atribuições e competências para entidades com níveis territoriais regionais 

ou locais é aproximar a administração central dos cidadãos e das empresas, para deste modo 

melhorar a eficiência e eficácia do desempenho de funções operacionais do Estado, sem prejuízo 

do poder de direcção, por parte dos membros do governo, dos respectivos organismos. Isto é, 

pretende-se ganhar em proximidade com os agentes económicos, mas deseja-se que haja 

unidade e universalidade da prestação (pecuniária, de bens ou serviços) independentemente do 

local do território nacional. 

 

O caso mais frequente de desconcentração é o que se aplica à administração directa do Estado, 

que não deixa de estar formulado de forma algo ambígua na Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro. Na 

realidade define que (art.º 11.º, n.º 4): 

“4- Os serviços da administração directa do Estado podem ser centrais ou periféricos, sendo 

que: 

a) São serviços centrais os que exercem competência extensiva a todo o território nacional, 

independentemente de possuírem, ou não, unidades orgânicas geograficamente 

desconcentradas. 

b) São serviços periféricos os que dispõem de competência limitada a uma área territorial 

restrita, funcionando sob a direcção do membro do governo competente.” 

 

O referido diploma não esclarece a distinção entre as duas formas de desconcentração territorial 

apenas referindo que “os serviços executivos de políticas públicas designam-se direcções-gerais 

ou direcções regionais quando periféricos”. Independentemente da forma assumida pela 

desconcentração, os problemas que se colocam são essencialmente os seguintes3: 

a) A clarificação das bases territoriais da desconcentração; 

b) A natureza das funções desconcentradas, a desconcentrar ou a concentrar; 

                                                           

 
2 A administração indirecta do Estado também está por vezes desconcentrada. De qualquer modo esta 

secção incidirá apenas sobre a desconcentração do subsector Estado que é o mais importante. 

3 Estes problemas foram bem equacionados no Relatório da Missão para a Reforma da Organização 

Territorial da Administração do Estado (coordenado pelo Dr. Nuno Vitorino). 
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c) As formas de articulação sectorial entre organismos desconcentrados. 

 

Existe uma diversidade de formas de desconcentração de organismos da administração central, 

desde as regiões NUTS II, a agrupamentos de distritos, distritos, a outras formas de 

desconcentração. 

 

Os objectivos do PRACE são, não só aprofundar a desconcentração, como reestruturar os 

organismos desconcentrados de forma a harmonizar a desconcentração territorial ao nível da 

NUTS II. Isto dá uma resposta parcial ao primeiro problema identificado acima, ou seja a base 

regional da desconcentração territorial, mas não clarifica a base territorial de um nível sub-

regional. 

 

 
NUTS II – Delimitações estabelecidas pela RCM n.º 34/86, de 5 de Maio 

 

2.4.2. Desconcentração de Nível Regional (NUTS II) 

 

As regiões NUTS II relevantes para efeitos de reforma da administração desconcentrada do 

Estado são as consolidadas desde a criação das regiões-plano em 1969, e institucionalizadas em 

1979 com a criação das Comissões de Coordenação Regional pelo Decreto-Lei nº 494/79, de 21 

de Dezembro. 
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As alterações à delimitação das NUTS II efectuadas pelo Decreto-Lei nº  244/2002, de 5 de 

Novembro, terão a sua aplicabilidade circunscrita à gestão dos programas operacionais 

regionais do QREN 2007-2013, não constituindo base adequada para um modelo 

desejavelmente estável de organização da administração desconcentrada do Estado. 

 

A Comissão Técnica teve ainda em conta o facto de actualmente vários Ministérios terem 

organismos desconcentrados correspondentes às NUTS II originárias, e de esse modelo 

territorial estar já suficientemente estabilizado optou por adoptar como padrão geral da 

desconcentração de primeiro nível as regiões Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e 

Algarve. 

 

A reorganização da administração desconcentrada será efectuada assegurando uma equilibrada 

distribuição dos organismos do Estado no âmbito das regiões evitando indesejáveis fenómenos 

de neocentralismo regional. 

 

Igualmente deverá ser assegurada uma coordenação entre serviços públicos de âmbito regional 

distinguindo entre os organismos de planeamento, coordenação estratégica e de 

desenvolvimento económico, social e ambiental, cuja articulação regional deverá competir às 

comissões de coordenação regional, e as funções de soberania, segurança dos cidadãos e 

protecção civil cuja articulação a nível regional deve competir aos governos civis. 

 

 

2.4.3. Desconcentração de Nível Sub-Regional 

 

A adopção do modelo NUT II como estrutura nuclear da organização da administração 

desconcentrada não significa que esse seja o único nível territorial de representação do Estado. 

As estruturas desconcentradas em função da natureza da actividade desenvolvida e das 

competências específicas adoptarão os modelos de organização sub-regional adequada às 

situações de proximidade com os cidadãos e os agentes económicos. 

 

Importa clarificar que poderá haver aqui essencialmente três situações distintas. Ministérios que 

têm organismos desconcentrados ao nível da NUTS II que por sua vez estão desconcentradas 

sub-regionalmente; Ministérios com estruturas que só estão desconcentradas ao nível sub-

regional, podendo esta assumir essencialmente duas formas: subdivisões territoriais da NUTS II 

(agregação de NUTS III) ou distritos, que não são partições da NUTS II. 
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A fim de aumentar a coerência territorial da administração pública, o nível sub regional deverá 

ajustar-se no âmbito das NUTS II em que se integram segundo um dos seguintes modelos: 

 

a) nível distrital para as funções de soberania, de segurança pública, protecção civil 

e serviços de predominante função financeira como os serviços de finanças e de 

segurança social; 

b) nível de NUTS III ou de agregação de NUTS III para as competências associadas 

ao desenvolvimento económico, ao ordenamento do território e a gestão 

integrada de programas de acção local, por corresponder ao modelo de 

referência sub-regional dos programas regionais do QREN4; 

c) nível municipal ou representação sub-municipal. 

 

 A adequação das estruturas sub-regionais à natureza das funções desempenhadas constituirá 

uma prioridade na fase de análise das micro estruturas dos organismos públicos. 

 

Igualmente será avaliada a reorganização dos serviços desconcentrados, indispensável para 

uma integração dos centros de atendimento público a nível sub-regional, municipal e de 

freguesia, correspondentes a uma evolução do actual conceito de loja do cidadão para o de 

balcão público multiserviços.  

 

 

2.5. Descentralização  

 

Em quase todos os países do mundo desenvolvido verifica-se um movimento no sentido de 

uma nova repartição de competências entre os vários níveis de administração, baseado na 

devolução de poderes de autoridade para o nível local ou regional, i.e., descentralização 

política. Portugal é um dos países mais centralizados da União Europeia, como pode ser visto 

pelo peso da despesa da administração central no total das despesas das administrações 

públicas (ver Pereira, P.T. et al. 2005). 

 

Sublinhe-se que a Constituição de 1976 consagra o princípio da descentralização (art.º 237.º), 

que operacionaliza o princípio da autonomia local. Este princípio consagra a ideia de devolução 

                                                           

 
4 Para desenvolvimento de um modelo de desconcentração de agregação de NUTS III, que permita 
articular com a descentralização para entidades supra-municipais ver Pereira, P. e Martins, A. (2006). 
Uma possível aplicação prática do modelo de carácter flexível são as propostas de 
desconcentração/descentralização na área das regiões de turismo. 
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de atribuições do Estado que, pela natureza das mesmas, este não deveria prosseguir, porque 

não correspondem a interesses nacionais mas de populações territorialmente delimitadas 

(Canotilho e Moreira, 1993). O que está ligado ao princípio da subsidiariedade, igualmente 

consagrado na Constituição (art.º 6.º) e referido no art.º 2.º da Lei n.º 159/99, de 14/09, e que 

significa que o Estado só deve realizar as tarefas que não sejam mais eficiente e eficazmente 

prosseguidas pelas autarquias locais. 

 

As Grandes Opções do Plano 2005-2009 apresentam como um dos objectivos do XVII Governo 

Constitucional a descentralização de atribuições e competências da administração central para a 

administração regional e local. Assim: 

a) Na primeira opção, Assegurar uma Trajectória de Crescimento Sustentado, Assente no 

Conhecimento, na Inovação e na Qualificação dos Recursos Humanos, o eixo Modernizar a 

Administração Pública para um país em crescimento inclui o objectivo da descentralização de 

funções e serviços para os tornar mais próximos dos cidadãos; 

b) Na segunda opção, Reforçar a Coesão, Reduzindo a Pobreza e Criando Mais Igualdade de 

Oportunidades, no eixo Mais e melhor educação para todos, pretende-se prosseguir a 

transferência de competências para as autarquias locais, tendo como metas a entrada em 

funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação e a conclusão do processo de 

elaboração das Cartas Educativas; 

c) Na terceira opção, Melhorar a Qualidade de Vida e Reforçar a Coesão Territorial num Quadro 

Sustentável de Desenvolvimento, no eixo Administração Local e Territorial e a Coesão, 

preconiza-se o reforço e a qualificação do poder das autarquias locais, aos seus diversos 

níveis, através de uma verdadeira descentralização, completando o processo de 

transferência de competências para os municípios e freguesias, em paralelo com a 

alocação dos recursos financeiros correspondentes. 

 

2.5.1. Descentralização para a Administração Local 

 

A Lei n.º 60-A/2005, de 30/12 (OE 2006), no seu art.º 25.º, e para efeitos do disposto na Lei n.º 

159/99, de 14/095, autoriza o Governo a transferir para os municípios as verbas necessárias ao 

exercício por estes das novas competências transferidas e prevê que, durante o ano de 2006, o 

Governo apresente proposta legislativa sobre novas transferências de competências para os 

                                                           

 
5 Estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias locais e fixa 
regras de delimitação da intervenção da administração central e local. 
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municípios de acordo com os princípios da alínea c) do n.º 2 da RCM n.º 124/2005, de 04/08 

(PRACE). 

 

A descentralização de funções prestadoras é um dos objectivos fundamentais do XVII Governo 

Constitucional expressamente referidos a título de orientação para a Reestruturação da 

Administração Central do Estado na RCM nº 124/2005.  

 

Em particular parece adequada: 

a) A concretização da descentralização das competências previstas na Lei nº 159/99, 

assegurando os meios financeiros necessários ao exercício das novas competências; 

b) O reforço da capacidade de regulação, acompanhamento, apoio e avaliação do exercício 

das competências descentralizadas, podendo ser equacionado um mecanismo de 

“resgate”, de regresso, das competências descentralizadas de forma contratualizada, 

quando estas não sejam exercidas nos termos previstos. 

 

A referida Lei nº 159/99, de 14/9, identifica detalhadamente os domínios de intervenção 

municipal, os quais em larga medida estão ainda por concretizar. 

 

Na fase de análise das micro-estruturas deverão ser identificadas quais as competências dos 

organismos públicos, meios humanos e património, a descentralizar distinguindo em função da 

sua natureza as seguintes situações: 

 

a) Competências de planeamento, de gestão e de decisão de investimento tipicamente 

regionais as quais, face à inexistência de regiões administrativas, deverão ser exercidas 

pela administração desconcentrada do Estado a nível regional; 

 

b) Competências que pela sua natureza e escala de intervenção devem ser descentralizadas 

para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto ou para as associações de municípios 

correspondentes a NUT III ou à agregação da NUT III; 

 

c) Competências de gestão, de investimento, de fiscalização e de licenciamento de natureza 

local, de natureza essencialmente executiva ou prestadora de serviços, que devem ser 

descentralizadas para os municípios ou mesmo, em certas circunstâncias, para as 

freguesias de dimensão adequada. 
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2.5.2. Descentralização para Entidades Supra-municipais 

 

A descentralização tem sido analisada sobretudo como transferência de atribuições, 

competências e recursos para os municípios, aplicando desta forma o princípio de 

subsidiariedade e por argumentos que têm sobretudo a ver com maior eficiência e com o facto 

das decisões sobre certos bens e serviços locais deverem ser dos habitantes desse território e não 

da administração central. Contudo, por vezes a escala territorial e demográfica do município é 

insuficiente, pelo que têm sido consideradas entidades supra-municipais para assumirem certas 

competências no âmbito da descentralização. Neste contexto, foram publicados dois diplomas 

no sentido do reforço do inter-municipalismo, mas cujos efeitos ainda não são visíveis dada a 

sua juventude6. Esta reforma poderá alterar profundamente o associativismo municipal em 

Portugal, reforçando estratégias de cooperação e aumentos de sinergias.  

 

Com a Lei n.º 10/2003, de 13 de Maio, procura-se promover o surgimento de novas áreas 

metropolitanas (pessoas colectivas de direito público), que serão denominadas de Grandes 

Áreas Metropolitanas (mínimo de 9 municípios contíguos e de 350.0000 habitantes) e de 

Comunidades Urbanas (mínimo de 3 município contíguos e 150.000 habitantes), visando 

enquadrar o planeamento e a gestão dos espaços urbanos, articular investimentos municipais 

de âmbito supra-municipal, coordenar as actuações entre municípios e os serviços da 

Administração Central (ex: saneamento básico, saúde, educação, segurança, etc.), promover o 

ordenamento do território e a gestão estratégica, económica e social, dispondo para o efeito de 

serviços, património e finanças próprios. 

 

A Lei n.º 11/2003, de 13 de Maio, procura dinamizar a criação de Comunidades Intermunicipais 

de Fins Gerais (municípios ligados entre si por um nexo territorial) e Associações de Municípios 

de Fins Específicos (municípios com interesses específicos comuns) com atribuições similares às 

das Grandes Áreas Metropolitanas mas âmbito mais circunscrito. 

A constituição destas novas organizações municipais (que substituem as anteriores Áreas 

Metropolitanas7 e as Associações de Municípios de direito público8) depende de voto favorável 

das Assembleias Municipais de cada uma das autarquias envolvidas, depois de apreciadas as 

propostas das Câmaras Municipais respectivas. 

                                                           

 
6 Lei n.º 10/03, de 13/05, que estabelece o regime de criação, o quadro de atribuições e competências das Áreas 
Metropolitanas (as Grandes Áreas Metropolitanas e as Comunidades Urbanas) e o funcionamento dos seus órgãos, e 
Lei n.º 11/03, de 13/05, que estabelece o regime de criação, o quadro de atribuições e competências das 
Comunidades Intermunicipais de Direito Público (as Comunidades Intermunicipais de Fins Gerais e Associações de 
Municípios de Fins Específicos) e o funcionamento dos seus órgãos.  
7 Lei n.º 44/91, de 02/08. 
8 Lei n.º 172/99, de 21/09. 
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Ao considerar a eventual descentralização de competências para estas entidades surgem vários 

problemas: 

a) Trata-se de órgãos inter-municipais em que os seus dirigentes respondem, antes do mais 

perante o eleitorado do respectivo município e não perante os munícipes da área 

metropolitana ou comunidade inter-municipal; 

b) As suas delimitações territoriais não se enquadram nas NUTS II; 

c) No capítulo das competências dos órgãos, nomeadamente do Conselho Directivo (no 

caso das Comunidades Intermunicipais) e Junta (no caso das Áreas Metropolitanas) 

parece existir alguma ambiguidade. Assim, estes órgãos têm competência para, por 

exemplo, “gerir transportes escolares”, “gerir e manter as estradas desclassificadas” ou “gerir a 

actividade de higiene e limpeza urbanas”9 10, sem que tal encontre aderência às atribuições 

de “coordenação” previstas na lei, já que gerir vai para além da “coordenação (,,,) das 

actuações entre os municípios e os serviços da administração central”11. Ora, por definição, os 

órgãos não têm competências que vão para além das atribuições da pessoa colectiva que 

integram. 

 

O Programa do XVII Governo Constitucional e o Orçamento de Estado para 2006 prevêem uma 

revisão das leis n.os 10/03 e 11/03 pelo que a descentralização para as actuais entidades parece, 

nesta fase, problemática. 

Não obstante, podem desde já ser identificadas áreas que se consideram de maior potencial de 

descentralização, algumas das quais foram já objecto de reflexão no âmbito do PRACE apesar 

de não concretizadas pelos motivos expostos. 

 

Destacam-se neste domínio, aquelas áreas que pela sua natureza não exigem a respectiva 

centralização, mas antes a sua transferência para as administrações locais, melhor conhecedoras 

do contexto específico em que se inserem e numa lógica de aplicação do princípio da 

subsidiariedade. Poderão enquadrar-se nestas, áreas como a Cultura (por exemplo, na sua 

componente de concessão de apoios a agentes culturais locais), a Segurança Social (por 

exemplo, no que respeita à prestação de alguns tipos de apoio social), a Educação (dando 

continuidade ao processo já iniciado de descentralização de competências no domínio da gestão 

e manutenção das infra-estruturas e equipamentos do ensino básico), ou a Saúde (por exemplo, 

no âmbito da gestão de unidades de saúde locais). 

                                                           

 
9 Cfr. art.º 14.º, n.º 4, alínea e, l, m, da Lei n.º 11/03, de 13/05, no caso do Conselho Directivo. 
10 Cfr. art.º 18.º, n.º 5, alínea e, j, l, da Lei n.º 10/03, de 13/05, no caso da Junta da Grande Área Metropolitana e da 
Junta da Comunidade Urbana. 
11 Cfr. art.º 5.º, n.º 1, alínea b, da Lei n.º 11/03, de 13/05, e art.º 5.º, n.º 1, alínea b, da Lei n.º 10/03, de 13/05. 
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2.6. Externalização 

 

Após uma análise cuidada das funções desempenhadas por cada organismo deverá ponderar-se 

sobre a possibilidade da sua transferência para terceiros com ganhos de economia, eficiência e 

eficácia. Tradicionalmente, essa possibilidade é sujeita a um confronto com a existência ou não 

de serviços similares no sector privado ou no sector social, com o grau de controlo exigível à 

função ou com a criticidade da função para o Estado. A transferência de funções para terceiros 

poderá assumir diversas formas que vão desde a empresarialização pública da função (sector 

público empresarial) à privatização total (entrega ao sector privado) passando pelo “terceiro 

sector” (instituições sem fins lucrativos) e pelas parcerias público-privadas. 

 

Algumas das vantagens apontadas pela externalização de funções passam por uma redução 

global de custos, por uma maior concentração nas actividades que só o Estado pode realizar, 

pela melhoria da qualidade de serviço prestado. 

 

A questão relevante na externalização é que não se pode assumir, a priori, que entidades que 

estão fora das administrações públicas, vão assumir as atribuições e competências que agora 

estão a ser assumidas por organismos da administração pública. Ao equacionar a externalização 

é pois necessário identificar os actores que estão, desde já, receptivos para assumir as novas 

competências. 

 

Uma forma de externalização, não completa, poderá ser por via de outsourcing, sem que o 

Estado deixe de ser responsável pela função mas contratando a terceiros a sua execução. Um 

serviço prestado em outsourcing com uma boa gestão pode ajudar as organizações a lidarem 

com o processo de mudança, possibilitando o acesso a um leque mais alargado de recursos e 

competências. 

 

Na actual Administração existem já algumas experiências de externalização com sucesso, 

designadamente de outsourcing, sendo possível identificar os domínios operacionais em que a 

sua aplicação se tem revelado mais eficiente.  

Essencialmente, estes estão associados à execução de tarefas administrativas de baixo valor 

acrescentado e com grande consumo de recursos (refira-se a título de exemplo, o processo de 

conferência de facturas executado na Saúde) ou de funções em que o nível de maturidade e 

competitividade do mercado privado é tendencialmente superior ao da Administração Pública 

(refiram-se neste caso, a realização de formação em tecnologias de informação, assegurada por 
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inúmeras estruturas da Administração, em “competição” directa com entidades privadas, ou a 

gestão de espaços turísticos e de ocupação de tempos livres, como o são a gestão das Pousadas 

de Juventude ou de outras estruturas similares como o INATEL). Outros domínios em que as 

vantagens de externalização têm sido evidentes dizem respeito à prestação de serviços na área 

do desenvolvimento e manutenção de aplicações informáticas, com alguns exemplos de sucesso 

no terreno, mas ainda com enorme potencial de aplicação, assim como a gestão e manutenção 

de arquivos (físicos ou digitais) ou a gestão da frota automóvel. 

 

Em todos os casos, importará salvaguardar sempre uma avaliação do custo-benefício associado 

à solução de externalização, assim como assegurar a prévia contratualização de níveis de 

serviço indexados a objectivos concretos, preferencialmente de redução da “factura 

operacional” resultante da execução de dada actividade. 

 

 

2.7. Serviços Partilhados 

2.7.1. Enquadramento 

 

A partilha de serviços comuns é um conceito testado e com provas dadas. A experiência e 

vários indicadores de benchmarking demonstram reduções médias de custos na ordem dos 25% 

a 55%, dependendo da área específica em causa – Contabilidade, Aprovisionamento, 

Processamento de Vencimentos, etc. (reduções calculadas em função dos custos actualmente 

afectos a cada uma das áreas). 

 

A experiência e os indicadores provêm fundamentalmente do sector privado (incluindo 

empresas nacionais), no entanto, a especificidade (e heterogeneidade) da Administração Pública 

não deve retirar aplicabilidade a iniciativas desta natureza. A singularidade da Administração 

Pública exige certamente uma abordagem própria, antevendo a obtenção de ganhos 

porventura menos ambiciosos, mas ainda assim significativos (se em vez de 35% de poupanças 

se obtiverem, por exemplo, 20%, terá decerto e ainda assim valido a pena). 

 

A partilha de serviços comuns (intra ou inter sectoriais) permitirá a eliminação das múltiplas 

repetições estruturais que actualmente existem na prestação de serviços de suporte da 

Administração Pública (cada Direcção-Geral, cada Instituto Público, etc., com a sua Direcção 

Administrativa e Financeira, ou equivalente), potenciando a redução de custos por, entre 

outros, aproveitamento de economias de escala.   
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2.7.2. Características e Requisitos Essenciais 

 

A partilha de serviços comuns reúne três características principais: 

 

� Existência de uma relação de prestação de serviços (entre uma unidade prestadora de 

serviços partilhados - USP - e de entidades suas “clientes”) vinculada a níveis de serviço 

previamente acordados e estabelecidos contratualmente (que em tudo se assemelham a 

indicadores de performance contratual); 

� O Core Business das USPs é a prestação de serviços de suporte aos organismos seus 

clientes (a razão da sua existência). Estes serviços deixam de ser meras funções, 

tipicamente de 2º plano, dos organismos (e ainda que igualmente importantes), 

promovendo a excelência na prestação de serviços; 

� Foco contínuo e permanente na maximização da eficiência, através da racionalização de 

processos (incluindo-se a concentração da prestação de serviços), da utilização de sistemas 

de informação adequados e integrados e de uma configuração organizacional que melhor 

assegurem a relação custo/serviço prestado.  

 

Só a conjugação destas características justificará a prazo a manutenção destas estruturas, caso 

contrário deverá equacionar-se a externalização das funções, se conseguidas condições mais 

atractivas no mercado. 

 

A reunião destas características impõe os seguintes requisitos fundamentais de uma qualquer 

USP: 

 

� Flexibilidade de actuação; 

� Agilidade e capacidade de ajustamento rápidas; 

� Autonomia de gestão de uma Conta de Resultados. 

 

Desta forma, as estruturas hoje concentradas da Administração (ou em vias de) não são 

verdadeiramente estruturas de serviços partilhados, quer porque não reúnem em geral os 

elementos essenciais que as caracterizam (por exemplo, vinculação a níveis de serviço), quer 

porque a própria arquitectura jurídica actual da administração directa (ou mesmo indirecta) do 

Estado dificulta a satisfação plena dos requisitos necessários a este tipo de estruturas. 
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2.7.3. Áreas Prioritárias de Implementação na Administração Pública 

 

Os serviços de suporte candidatos à partilha de serviços são vários, tendo-se, no contexto do 

PRACE, considerado como prioritárias aquelas áreas em que o potencial percepcionado de 

ganho é maior e em que existem evidências claras de ganhos (utilizando, entre outros, os 

elementos de benchmarking existentes como “barómetros”): 

 

� Contabilidade, Gestão Orçamental e Financeira, incluindo a vertente de Activos 

Patrimoniais (em curso a implementação do POCP, ao abrigo do RIGORE); 

� Aprovisionamento (em curso o Programa Nacional de Compras Electrónicas, sendo ainda 

necessário instanciar a Unidade Nacional de Compras e concluir a criação das Unidades 

Ministeriais); 

� Gestão de Recursos Humanos (a começar de raiz, iniciando por áreas eminentemente 

“administrativas”, mais mecanizadas, tal como o processamento de vencimentos; 

expandindo de forma progressiva em áreas como o recrutamento, a gestão de carreiras, 

concursos e quadros, a formação, as avaliações de desempenho, a gestão de mobilidade, etc.); 

� Gestão de Instalações e Equipamentos (a começar de raiz e excepcionando, pelo menos em 

certa medida, os organismos e/ou forças com elevada especificidade, como as Forças 

Armadas e de Segurança); 

� Gestão das Tecnologias de Informação e Comunicação nas suas vertentes mais 

infraestruturais e/ou generalistas (infra-estruturas tecnológicas, redes, data-centers, serviços 

de administração e operação de plataformas e aplicações, help desk técnico, plataformas de 

colaboração e de produtividade pessoal, etc.). Esta opção deverá ser analisada caso a caso, 

ainda que existam similitudes teóricas aparentemente indiscutíveis sector a sector; 

� Outras áreas, tais como o arquivo (electrónico e físico) e a gestão de frotas automóveis e de 

tipografias, não obstante nestas áreas de menor complexidade poder prever-se simplesmente 

a externalização dos serviços (podendo estas áreas ser objecto de estudo próprio, ainda que 

breve, e que deverá, entre outros, atender aos custos de transição). 

 

 

2.7.4. Ritmo de Implementação na Administração Pública 

 

A implementação “Big Bang” traria provavelmente o mais rápido retorno financeiro, não sendo 

contudo realista nem exequível.  
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É uma abordagem provavelmente incorrecta, uma vez que envolve investimentos iniciais não 

comportáveis (de uma só vez), implica custos de gestão da mudança dificilmente governáveis 

(mesmo do ponto de vista político), mas também e justamente porque a Administração Pública 

(e dentro dela, cada um dos sectores, cada um dos Ministérios, cada um dos organismos, etc.) 

tem especificidades que importa acautelar.  

 

O risco de que alguns acidentes de percurso retirem credibilidade à iniciativa são significativos 

(não sendo só uma experiência que correu mal, é todo um conceito, provado e inevitável, que é 

posto em causa). 

 

O gradualismo e a pilotagem (para avaliar e corrigir o que não esteja bem à primeira) são desta 

forma essenciais, quer em relação aos Serviços de Suporte a prestar (S1, S2,…, Sn na figura) 

quer em relação aos Clientes a abranger: 

 

� Numa perspectiva horizontal, por exemplo, 

começando pela Contabilidade, consolidando o 

Aprovisionamento, lançando os Recursos 

Humanos, etc.; 

 

� Numa perspectiva vertical, começando num 

Ministério (ou mesmo só em alguns dos seus 

organismos) e expandindo progressivamente a 

novos organismos e Ministérios. 

 

 

 

O prazo de implementação plena (o “Momento n”) não deve, porém, ser estendido ad 

eternum, sob risco de cristalização de dois modelos de actuação em relação à mesma matéria 

(ex: Contabilidade, Aprovisionamento, RH, etc.), dentro de um mesmo Ministério ou em 

Ministérios diferentes. A título indicativo, 3 anos foi o prazo alvo considerado por uma empresa 

nacional, de grande dimensão e do sector privado (prazo a observar, sem prejuízo de um 

planeamento mais fino, detalhado e ainda assim aceitável). 
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2.7.5. Estruturas de Serviços Partilhados na Administração Pública 

 

As estruturas que darão suporte à prestação de serviços partilhados deverão ser robustas e 

obrigatoriamente flexíveis, para que possam ser “preenchidas” ou “esvaziadas” em função da 

dimensão horizontal e vertical da prestação de serviços em cada instante.  

 

 

As estruturas vão sendo “preenchidas” à medida que o 

aumento do nº de funções (no exemplo, e a título 

ilustrativo, o da partilha de serviços de gestão de recursos 

humanos) e de clientes por funções o exige, beneficiando 

das economias de escala para maximizar a eficiência.  

 

Estas estruturas deverão poder ser futuramente 

“esvaziadas” de forma ágil, se se decidir, por exemplo, 

externalizar a prestação de um determinado serviço e o 

papel da estrutura passar a ser fundamental ou 

exclusivamente a gestão de contrato(s). 

 

As Leis nº3/2004 e nº4/2004 (de Organização da Administração Directa do Estado e dos 

Institutos Públicos) não prevêem figuras com estas características intrínsecas, sobretudo por não 

terem a flexibilidade e a agilidade de actuação indispensáveis às entidades prestadoras de 

serviços partilhados.  

 

 

A figura mais próxima prevista na actual arquitectura 

jurídica com estas características, incluindo-se a 

possibilidade de responsabilização “contratual” é a de 

Entidade Pública Empresarial (E.P.E.). 

 

Mas antes da forma jurídica definitiva a adoptar, 

importa definir o modelo de prestação de serviços a 

adoptar para cada área de suporte e, só então, proceder 

à criação das estruturas permanentes que lhe darão 

suporte. 
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Poderá concluir-se, por exemplo, pela constituição de estruturas totalmente transversais à 

Administração Pública ou por modelos híbridos, com estruturas “federadas” ao nível de cada 

Ministério ou em parte deles, dependendo de variáveis como especialização e massa crítica.  

 

Neste sentido e no presente contexto, considera-se que a “incubação” e preparação da 

implementação plena deva passar pela criação de uma estrutura única com carácter 

provisório, organizada por área funcional – Unidade de Missão –, sob a alçada do Ministério 

das Finanças.  

 
Unidade de Missão de ServiUnidade de Missão de Serviçços Partilhadosos Partilhados

(UMSP)(UMSP)

POCPPOCP RHRH InstalaInstalaççõesões
EquipamentosEquipamentos

……

TICTIC’’ss

Gestão/Gestão/GovernanceGovernance da Iniciativada Iniciativa

 
 

Esta estrutura terá como carta de missão genérica, até à sua extinção:  

 

� A configuração detalhada do modelo operacional (portfolio de serviços, níveis de serviço, 

processos, orgânicas, sistemas de informação, equipamentos, infra-estruturas, objectivos de 

desempenho, etc.) a adoptar para aplicação, no concreto, do conceito de serviços partilhados 

a cada uma das macro-funções acima identificadas como prioritárias; 

 

� A pilotagem do modelo operacional definido num ambiente controlado (seleccionando, por 

exemplo, algumas Direcções-Gerais do Ministério das Finanças, ou mesmo de outros 

Ministérios), testando e afinando a concepção laboratorial efectuada e obtendo elementos de 

confirmação e de sustentação efectiva dos benefícios potenciais a obter (credibilização da 

iniciativa); 

 

� A definição de um programa de roll-out dos modelos pilotados, de acordo com as regras 

operacionais estabelecidas; 

 

� A criação e mobilização da(s) estrutura(s) definitiva(s) (eventuais E.P.E.’s), que deverão 

corporizar e protagonizar a prestação dos serviços e roll-out dos modelos definidos, 

garantindo a sua efectivação em tempo e com qualidade. 
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Este faseamento organizacional permitirá assumir publicamente, por via do gradualismo e da 

pilotagem, a necessidade de avaliar e corrigir antes de prosseguir, sem perda de convicção da 

“bondade” do modelo e dos objectivos. A criação de uma E.P.E. desde o início poderia ter um 

escrutínio público forte, até porque aparentemente contrária aos princípios de racionalização 

subjacentes ao PRACE, sem que esteja ainda “provado” na prática o modelo.  

 

Por outro lado, manter-se-á a possibilidade de ascendente/tutela directa em relação às opções a 

seguir, induzindo-se um ritmo de “incubação” coordenado e articulado, ainda que 

provavelmente diferenciado por área. Permite-se ainda uma definição apenas posterior (mais 

prudente e fundamentada) da orgânica definitiva das unidades de serviços partilhados a 

adoptar (sem alteração das macro-estruturas ministeriais), podendo-se inclusive introduzir 

ajustamentos em função da realidade e experiência do "terreno" (por exemplo, a execução de 

certas funções de suporte com recurso a modelos “federados”, ou seja, que impliquem 

articulação entre estruturas inter e intra-ministeriais). 

 

Não tendo uma Unidade de Missão a mesma flexibilidade que uma E.P.E., importa pelo 

menos procurar aproximá-la da mesma. Desta forma será aconselhável excepcionar a Unidade 

de Missão do regime de realização de despesas públicas com a locação e aquisição de bens e 

serviços e de outros factores potencialmente limitativos da sua actividade, tais como o regime 

de contratação e o estatuto remuneratório das estruturas. O que não deve acontecer é retirar-se 

a sustentabilidade e o ritmo de desenvolvimento à iniciativa (na qual estarão depositadas 

muitas expectativas), por existência de “espartilhos” clássicos da Administração. Falhar poderá 

retirar (provavelmente de forma irremediável) credibilidade ao conceito não só ao projecto. 

 

2.7.6. Impacto nas Estruturas Actuais da Administração Pública 

 

A implementação dos conceitos enunciados implicará, no imediato:  

 

� Ao nível das macro-estruturas deverá prever-se a criação da Unidade de Missão para 

Prestação de Serviços Partilhados dependente do Ministério das Finanças; 

 

� Ao nível das micro-estruturas, e para cada um dos diversos organismos da Administração 

Central do Estado, poderá ser criada uma única Direcção de Serviços Administrativos mais 

genérica, que agregue a gestão das diversas funções de suporte, incluindo as consideradas 

como prioritárias para a aplicação do conceito de serviços partilhados. Quando aplicável, a 

consagração de uma única Direcção de Serviços Administrativos poderá ser já uma evolução 
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importante, permitindo nomeadamente a redução significativa do número de chefias. Não é 

contudo plausível (e dificilmente defensável, pelo menos na grande maioria dos casos) que, 

sem a reformulação de processos e de procedimentos, de sistemas de informação e até de 

competências, seja ainda assim possível continuar a operar com menos recursos (fazer 

exactamente o mesmo, da mesma forma, mas gastando menos é dificilmente crível); 

 

� A continuidade de iniciativas de partilha de serviços em curso e com resultados 

demonstráveis, que poderão inclusive servir não só como experiências “inspiradoras” mas 

também reutilizáveis (nomeadamente o modelo orgânico definido no âmbito do Programa 

Nacional de Compras Electrónicas). 

 

A evolução futura dos serviços partilhados na Administração Pública dependerá, conforme 

referido anteriormente, do modelo que vier a ser adoptado para cada área pela Unidade de 

Missão a constituir, pelo que só então será possível estabelecer com maior rigor o respectivo 

modelo organizacional.  

A título de contributo para essa definição futura, que se pretende ocorra com a maior 

brevidade, pode apresentar-se um possível modelo de evolução com a seguinte expressão a 

prazo e em diferentes momentos no tempo: 

 

� As várias áreas da Unidade de Missão poderão ser progressivamente autonomizadas em 

estruturas definitivas, eventuais E.P.E.’s., até à extinção da Unidade de Missão. O momento 

da autonomização de cada área dependerá do grau de maturidade das pilotagens e do 

universo de serviços e de clientes abrangidos, não sendo contudo necessária a cobertura total 

de serviços e de clientes para que esta autonomização possa ocorrer (ex.: área de gestão de 

recursos humanos da Unidade de Missão presta serviços de processamento de vencimentos a 

6 Ministérios no momento da autonomização; estrutura definitiva prestadora de serviços de 

gestão de recursos humanos abrangerá progressivamente os restantes Ministérios e novos 

serviços, como por exemplo serviços de recrutamento); 

 

� As Direcções de Serviços Administrativos poderão ser “esvaziadas”, à medida que as 

funções de suporte por elas desempenhadas forem sendo progressivamente absorvidas 

pela(s) entidade(s) prestadora(s) de serviços partilhados (Unidade de Missão ou estrutura 

definitiva). Refira-se contudo, e face à experiência, que deverão provavelmente subsistir nos 

organismos “Pontos de Encaixe”, isto é, um conjunto muito restrito de recursos humanos 

para cada área de suporte, cuja função consistirá em facilitar a articulação com o prestador 

de serviços partilhados, protagonizando igualmente algumas funções que eventualmente 

tenham de continuar a ser realizadas nos organismos. 
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À medida que as funções de suporte forem sendo progressivamente absorvidas pelo(s) 

prestador(es) de serviços partilhados, as economias serão efectivamente e de forma 

progressiva superiores. O foco contínuo na eficiência por parte destes prestadores de 

serviços e as economias de escala que resultam da expansão permitirão, e só dessa forma, 

efectivamente operar, melhor, e com menos recursos, possibilitando que o “todo seja 

efectivamente menor que a soma das partes” (não sendo contudo irrelevantes, ainda assim, 

os investimentos iniciais a efectuar e para que se efectivem as mudanças necessárias). 

 

De acordo com este modelo indicativo, tendo as Secretarias-Gerais uma vocação predominante 

de prestação de serviços de suporte, é expectável a transformação progressiva das suas actuais 

funções, prevendo-se, a prazo, a sua actuação nas seguintes vertentes: 

 

� Apoio aos membros do Governo, em articulação com os Gabinetes e evitando-se possíveis 

redundâncias; 

� A gestão de contratos de prestação de serviços de suporte eventualmente externalizados e 

não integrados numa entidade pública prestadora de serviços partilhados (ex. gestão de 

frotas automóveis e de tipografias, arquivo); 

� A prestação concentrada de serviços de suporte cuja baixa complexidade e/ou dimensão não 

justifique a partilha de serviços, dados os esforços e investimentos significativos tipicamente 

associados (ex. comunicação social e divulgação, assuntos jurídicos); 

� A articulação com as entidades prestadoras de serviços partilhados, por exemplo nos casos 

em que se recorra a modelos “federados”. 

 

A figura seguinte demonstra o percurso proposto, a título meramente ilustrativo, 

exemplificando a implementação dos serviços partilhados na Administração Pública nas áreas 

Financeiras e de Recursos Humanos. A figura ilustra, com base no modelo enunciado, a 

evolução entre a Situação Actual e um “Momento n” futuro, momento esse em que a prestação 

de serviços partilhados está já generalizada a todas as áreas de suporte e a todos os organismos 

da Administração Pública. Destaca-se a evolução a dois níveis: 

 

� Ao nível das estruturas orgânicas das entidades prestadoras e “clientes” da partilha de 

serviços; 

� Ao nível dos Recursos Humanos afectos a estas estruturas nos diferentes momentos do 

tempo, respectivamente: estruturas actuais (chefias no activo); estruturas actuais (não chefias 

no activo), estruturas novas (Unidade de Missão/Eventuais E.P.E.’s) e Efectivos Inter-

Departamentais. 
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Div. X 

Div. Y
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Div. A

Div. F
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DG n

…

Div. FU. Missão de Serviços Partilhados

S. Financeiros – SG 1 + DG2

Situação Actual

Momento 0 – Após Reestruturação Orgânica

Min. 
Finanças

SG 1

DS 
Admin.

Div. A

Div. F

DG 2

DS 
Admin.

Div. A

Min. n

…SG 1

DS 
Admin.

Div. A

IP n

DS 
Admin.

Div. A

Div. F

… DG n

…

Div. F Div. F

Momento 1 – Arranque da Prestação de Serviços na UM

Pontos de Encaixe: nº restrito 
de RH no organismo para 
articulação com a UM

• Estruturas redundantes e dispersas, 
desempenhando funções idênticas em cada 1 dos 
organismos, incluindo as SG’s

• Consagração de 1 única Direcção de Serviços 
Administrativos em cada organismo, com redução 
do nº de chefias

• Entrada em funcionamento da Prestação 
Partilhada de SF em 2 Organismos do MF 
(SG1 + DG2)

• “Enchimento” da UM com novos elementos, em nº
inferior aos libertados dos SF dos organismos

• Preservação de Pontos de Encaixe nos 
organismos

AF AF

Div. A

Div. F

Momento 2,3,4,…… – Expansão a novos serviços e organismos e 
progressiva autonomização das áreas da UM

Min. 
Finanças

SG 1 DG 2

Min. n

…
SG 1

DS 
Admin.

Div. A

IP n

DS 
Admin.

…
DG n

…

Unidade de Missão de Serviços Partilhados
S. Financeiros

S. Recursos Humanos

Momento n – Expansão da Prestação de Serviços a toda a AP

Min. 
Finanças

SG 1 DG 2

Min. n

…
SG 1 IP n

…
DG n

…

Entidade Prestadora de Serviços Financeiros à AP

Entidade Prestadora de Serviços de RH à AP

• Alargamento da Prestação de SF. Início da 
Prestação de Serviços de RH a todo o MF

• “Enchimento” da UM com novos elementos, em nº
inferior aos libertados dos SF e de RH

• Esvaziamento progressivo das funções das SG’s
nestas áreas

• Autonomização da Prestação de SF em estrutura 
definitiva, após a pilotagem e no decurso da 
expansão

• Alargamento a todos os serviços e a todos os Ministérios
• Extinção da UM. Todas as estruturas de serviços partilhados 

definitivas

Situação
Actual

Após
Reestr.Org.

Momento 1 Momento 2 Momento n

Após Reestr.Org.
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Entidade 
Prestadora de 
SF à AP

3-4 anos?

Ilustração do Percurso de Implementação dos Serviços Partilhados nas áreas Financeira e de Recursos Humanos

Situação Actual
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2.7.7. Autonomização de um Projecto de Definição do Modelo de Serviços 

Partilhados na Administração Pública 

 

Pelo exposto anteriormente, considera-se que a implementação de serviços partilhados 

apresenta um potencial de retorno muito significativo na prossecução do objectivo de “fazer 

mais com menos” na Administração Pública. É, no entanto, também convicção da presente 

Comissão Técnica, que será necessário algum gradualismo, pilotagem e até um espaço de 

definição prévia do modelo de prestação de serviços subjacente a cada área de suporte, para 

que a implementação se faça com sucesso e para que dela se retirem plenamente os 

resultados pretendidos. 

 

Nesse sentido, sem prejuízo do arranque o quanto antes da Unidade de Missão para os Serviços 

Partilhados proposta no presente relatório, considera-se que haverá vantagem em autonomizar 

desde já um projecto de definição preliminar do modelo a implementar, o qual não cabe 

naturalmente no âmbito dos trabalhos previstos para o PRACE. 

 

Este projecto poderá contribuir para se ganhar tempo face ao período que inevitavelmente 

decorrerá até à constituição plena da nova Unidade de Missão, permitindo a sua operação 

mais célere logo que seja formalmente constituída e, consequentemente, a obtenção de 

resultados de forma mais rápida.  

 

Este projecto deverá assim incidir sobre os aspectos de levantamento de informação de base e 

definição prévia do modelo de prestação de serviços em áreas de suporte consideradas 

prioritárias, idealmente já com a participação dos futuros responsáveis da Unidade de Missão, 

em qualquer caso potenciando a sua intervenção futura na consolidação do modelo e na sua 

operacionalização gradual.    

 

 

2.8. Tecnologias de Informação e Comunicação 

2.8.1. Enquadramento 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) constituem-se actualmente como uma 

pedra basilar na criação de vantagens competitivas para as organizações, constituindo um 

motor para a concretização da sua estratégia e para a prossecução dos seus objectivos. 
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Também no contexto da Administração Pública Portuguesa, a modernização e melhoria dos 

seus serviços tem sido realizada através de recurso progressivamente mais intenso a tecnologias 

e sistemas de informação, os quais são actualmente considerados fortes aliados e ferramentas 

indispensáveis na mudança de processos de trabalho e de gestão. 

 

No entanto, essa evolução na utilização de tecnologia e sistemas de informação tem vindo a 

realizar-se, na maioria dos casos, de forma vertical em cada organismo, proliferando a 

existência de “silos tecnológicos”. Esta heterogeneidade terá conduzido a situações de 

proliferação tecnológica e de sistemas de informação que resultaram, em alguns casos, em 

investimentos além do previsto e resultados aquém do esperado. 

 

O PRACE consagra nos seus objectivos “a promoção (…) do desenvolvimento económico e da 

qualidade dos serviços públicos, com ganhos de eficiência pela simplificação, racionalização e 

automatização, que permitam a diminuição do número de serviços e dos recursos a eles 

afectos”. O cumprimento destes objectivos passa, também, pela definição de orientações e 

propostas de modelos no domínio da organização das TIC que abram caminho à 

racionalização dos seus custos operacionais e ao seu uso mais eficaz. 

 

Nesta medida, procede-se à apresentação sumária do que se considera ser um modelo de 

organização das funções TIC e dos seus principais conceitos, no contexto específico da 

Administração Central do Estado, das principais áreas que o caracterizam e directrizes 

estratégicas a seguir na reestruturação das TIC nos Ministérios. Conclui-se com a análise de 

alguns exemplos relevantes actualmente existentes nos Ministérios, configurando-se a 

recomendação de algumas propostas de alteração. 

 

2.8.2. Modelo Conceptual de Organização TIC e Suas Funções Principais 

 

No que concerne aos principais grupos de funções que deverão ser parte integrante da futura 

organização de suporte às TIC, utilizou-se o modelo conceptual abaixo apresentado que 

pretende esquematizar, de forma sumária, as principais áreas de intervenção da organização 

de suporte aos sistemas de informação.  

Trata-se de um modelo de referência que preconiza o agrupamento da função de gestão de 

sistemas de informação em cinco áreas principais, cujas características de relevo se resumem 

em seguida: 
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� Área de Políticas e estratégias de TIC, que deverá possuir a visão estratégica e a 

capacidade de gestão para conduzir a organização no âmbito dos sistemas de informação 

(SI), estabelecendo, entre outros, as políticas, as direcções e normas, as características que 

devem respeitar as soluções a adoptar, os requisitos de articulação entre elas e os standards 

que deverão ser utilizados no desenvolvimento de projectos. 

 

� Área de planeamento, controlo e avaliação de TIC, que actua em estreita articulação com a 

estratégia e políticas definidas. No âmbito das competências definidas para esta área 

incluem-se a gestão de prioridades, a gestão de relações contratuais com fornecedores e 

clientes e a “guarda” de níveis de serviço, a selecção de soluções a adoptar, a elaboração de 

planos de investimento em TIC e avaliação do seu retorno, a coordenação e a gestão da 

qualidade dos projectos de implementação de SI. 

 

� Área de desenvolvimento e manutenção aplicacional, que tem como principais funções a 

análise de requisitos, o desenvolvimento e manutenção de aplicações de suporte ao “core” do 

negócio e às áreas administrativas (processamento de salários, planeamento orçamental e 

contabilidade, gestão documental, etc.), bem como o suporte à sua utilização. 

 

� Área de operação e administração dos Sistemas de Informação, à qual compete, entre 

outras funções, a garantia do cumprimento de níveis de serviço de operação, a instalação de 

software e o apoio à exploração dos ambientes, a monitorização e optimização do estado geral 

dos sistemas, a administração de bases de dados, a realização de backups e procedimentos de 

recuperação e a participação no planeamento da capacidade dos sistemas. 
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� Área de implementação e manutenção de infra-estruturas tecnológicas, que coordena as 

intervenções ao nível da infra-estrutura tecnológica e de comunicações, gere a rede de 

comunicações de dados e a sua segurança física e as instalações informáticas. 

 

2.8.3. Princípios de Base e Directrizes para a Reestruturação das TIC na 

Administração Pública 

 

Conforme foi referido anteriormente, a heterogeneidade actual de tratamento das TIC pelos 

organismos públicos dificulta a gestão dos Sistemas de Informação/Tecnologias de Informação 

(SI/TI) e limita as oportunidades de racionalização de recursos e de custos. Importa, por isso, 

recomendar a reorganização de algumas das suas funções, de forma a procurar diminuir os seus 

custos operacionais e melhorar a eficiência e eficácia na sua utilização. 

 

Neste contexto, e tendo em conta a criticidade das funções do modelo apresentado, recomenda-

se a sua organização estrutural de acordo os seguintes princípios de base: 

 

� Existência, a nível interministerial, de um organismo responsável pela definição das linhas 

estratégicas e das políticas gerais transversais à Administração Pública (AP). Neste âmbito, 

poderá considerar-se a definição de regras de interoperabilidade e de acessibilidade, de 

taxionomias e de normas de segurança, de standards de normalização de informação, entre 

outros. 

 

� Convergência intraministerial, na medida e no que for aplicável, num único organismo de 

cada Ministério, das funções de: 

o Definição de políticas e estratégias comuns; 

o Planeamento, controlo e avaliação das TIC do Ministério, gestão de contratos e 

garantia de cumprimento de níveis de serviço aos seus clientes (os restantes 

organismos do Ministério); 

o Concepção, apoio e eventual construção dos sistemas de informação. 

 

� Externalização de alguns dos serviços de construção, manutenção aplicacional e apoio aos 

utilizadores, sempre que seja necessário: 

o Complementar valências que a AP não dispõe; 

o Suprir picos de necessidade para os quais os organismos não estão (nem 

deveriam estar) dimensionados. 
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� Progressiva externalização das funções de concepção, construção e apoio às soluções 

aplicacionais de suporte às áreas de cariz mais administrativo (como a contabilidade, 

gestão orçamental e financeira, aprovisionamento, gestão de recursos humanos, entre outras) 

para as unidades de serviços partilhados responsáveis pela sua prestação (constituindo-se 

como aplicações “core” do negócio prestado por estas unidades). 

 

� Potencial assumpção das componentes mais infra-estruturais e/ou generalistas (infra-

estruturas tecnológicas, redes, data-centers, serviços de administração e operação de 

plataformas e aplicações, help desk técnico, plataformas colaborativas e de produtividade 

pessoal, etc.) como domínios alvo a constituir em unidades de serviços partilhados. A sua 

constituição em serviços partilhados, embora deva ter como base os princípios definidos no 

capítulo 2.7, não deverá deixar de ser analisada caso a caso, ainda que existam similitudes 

teóricas aparentemente indiscutíveis em todos os sectores da AP; a realidade concreta 

demonstra que essas similitudes podem não ser tão indiscutíveis e que o balanço entre os 

custos de transição e os retornos podem não ser compensatórios. 

 

Um dos aspectos fundamentais do modelo assenta na tendencial partilha, por Ministério, das 

funções TIC consideradas críticas (e outras relacionadas com o desenvolvimento e manutenção 

aplicacional) enquanto meio necessário para racionalizar em cada Ministério e na medida do 

que for aplicável, os serviços e divisões de informática, e promover uma utilização de SI/TI 

alinhada com os objectivos estratégicos do Ministério e que responda às necessidades dos 

organismos que dele fazem parte. 

 

A concretização destes objectivos passa pela existência de uma estrutura que apresente um 

portfolio de serviços de SI/TI adequado e esteja permanentemente focada nos seus 

“clientes”, ou seja: 

� Que se vincule a níveis de serviço e a uma filosofia de dedicação ao utilizador, com o 

grau de responsabilização adequado e eficaz, em tudo análogo a indicadores de performance 

contratual. O estabelecimento de prazos de resposta (como tempos de desenvolvimento, de 

resposta a situações de erro, de reposição do serviço, entre outros), com penalizações 

financeiras pelo seu incumprimento, é um exemplo de um indicador objectivo e mensurável 

que poderá ser utilizado para controlo da qualidade dos serviços prestados. 

 

� Que tenha paridade institucional com os organismos a quem presta serviço (da mesma 

forma que um prestador de serviços privado tem paridade com os seus clientes). A sua 

existência “debaixo” de um organismo “cliente” subordina-o a esse na prestação de serviços 

que se pretende que seja realizada em pé de igualdade para todos os clientes. 
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� Que releve o custo dos seus serviços aos clientes, de forma a estabelecer uma verdadeira 

relação fornecedor – cliente com os organismos a quem presta serviço. 

 

Esta estrutura deve ter autonomia administrativa e financeira para poder assegurar os níveis 

de responsabilização e de actuação pretendidos. A figura prevista na actual arquitectura 

jurídica que se afigura mais adequada é a de Instituto Público (IP), que deverá ser prevista 

nas macro-estruturas dos Ministérios. 

 

Na figura seguinte pretende-se explicitar o modelo de organização das TIC na Administração 

Pública, tendo em conta as funções que as constituem e as directrizes de organização 

apresentadas: 

 

 

2.8.3.1.  Alguns Casos de Tratamento das TIC na Administração Pública  

 

A aplicação do modelo anterior à AP passa, em primeiro lugar, por identificar um organismo 

que desempenhe um papel transversal de definição de políticas e de estratégia TIC. 

 

A UMIC ocupa actualmente este espaço, tendo um papel fundamental na definição de linhas 

estratégicas relacionadas com a administração electrónica e, por inerência, na definição de 

standards e regras de interoperabilidade essenciais à sua prossecução. Várias são as iniciativas 

lançadas pela UMIC neste contexto, como o projecto de constituição da plataforma de 

interoperabilidade da AP (Framework de Serviços Comuns), o programa ACESSO que mantém 

(acessibilidade para cidadãos com necessidades especiais) ou a definição de normas de 

identificação electrónica de cidadãos no âmbito do projecto de definição do Cartão do Cidadão, 

actualmente em curso.  Contudo, dada a sua transversalidade, sugere-se que estas missões 

sejam asseguradas no âmbito da PCM. 
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Existem situações na AP em que o modelo de centralização da estratégia, das políticas e do 

planeamento das iniciativas em TIC do Ministério num IP foi já total ou parcialmente 

implementado. É o caso do Instituto das Tecnologias de Informática na Justiça (ITIJ) no 

Ministério da Justiça, do Instituto de Informática e Estatística da Solidariedade (IIES) no 

Ministério do Trabalho e Solidariedade Social e do Instituto de Gestão Informática e Financeira 

(IGIF) no Ministério da Saúde. Contudo, e apesar das condições estarem, à partida, 

aparentemente criadas, há ainda um caminho a percorrer por estes organismos. O vínculo a 

níveis de serviço e o estabelecimento de uma verdadeira relação fornecedor - cliente com os 

seus pares é essencial ao eficaz cumprimento da missão destes organismos e, por conseguinte, à 

progressiva eliminação de estruturas informáticas redundantes ainda presentes nesses 

Ministérios.  

 

Existe um outro grupo de Ministérios em que a situação actualmente vivida, de dispersão, 

heterogeneidade e desintegração das plataformas tecnológicas e aplicações existentes, resulta, 

em boa medida, da função “Sistemas de Informação” não estar devidamente suportada no 

plano organizacional, nem estruturada com a exigência que o funcionamento articulado desse 

instrumento essencial requer como um todo. Estão, neste grupo o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Agricultura, 

Desenvolvimento Rural e Pescas, entre vários outros. Nestes, cada organismo tem o seu 

departamento de SI (de maior ou menor dimensão), sendo replicadas estruturas e infra-

estruturas por cada um. Nestes casos, recomenda-se a análise caso a caso no sentido de se 

caminhar para o modelo definido. 

 

Distinta dos casos anteriormente referidos é a situação atípica do Ministério das Finanças e da 

Administração Pública (MFAP), em que existem dois organismos com protagonismo na área 

dos sistemas de informação, um para actividades core do Ministério (Direcção-Geral de 

Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros (DGITA)) e outro (Instituto de 

Informática (II)) para apoio a toda a AP em actividades que são core do MFAP, mas de suporte 

aos restantes Ministérios. 

 

O II é actualmente, nos seus estatutos, um organismo com funções transversais no domínio das 

TIC para a Administração Pública, assegurando a concepção, desenvolvimento, manutenção e 

suporte tecnológico dos sistemas de informação de gestão orçamental e da despesa da Direcção-

Geral do Orçamento para toda a AP (Sistema de Recursos Humanos, SRH, Sistema de 

Informação Contabilística, SIC, Sistema de Gestão do Património, SGP e actualmente o projecto 

RIGORE).  
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A DGITA é actualmente um “braço operacional” da Direcção-Geral dos Impostos (DGCI) e da 

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo (DGAIEC), 

constituindo-se como uma peça essencial para a arrecadação de receitas pelo Estado. O seu 

papel de prestação de serviços de sistemas de informação à DGCI e DGAIEC poderá, 

eventualmente, vir a ser alargado a outros organismos do Ministério das Finanças. 

 

 

2.9. Formação Profissional 

 

No âmbito do Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego 2005/2008 são 

preconizados entre outros, os objectivos de reforço da qualificação dos portugueses e da adaptação 

dos sistemas de educação e formação às necessidades de criação de novas competências, bem como, 

numa perspectiva interna à Administração Pública, a consagração de soluções de formação e 

reconversão profissional dos seus funcionários e agentes. 

 

Por outro lado, o reconhecimento da necessidade de proceder a transformações estruturais 

profundas e ao reforço do actual sistema de educação e formação no quadro da aprendizagem ao 

longo da vida e da resposta a novos paradigmas da sociedade do conhecimento, são indicadores fortes 

do papel estruturante que a formação profissional deverá assumir para o alcance dos níveis de 

Qualificação, Emprego e Coesão Social ambicionados para Portugal. 

 

A Administração Central do Estado tem, neste contexto, responsabilidades acrescidas, não só 

enquanto promotora das políticas nacionais de emprego e formação profissional, mas também 

enquanto responsável directa pela qualificação profissional dos seus funcionários e agentes.  

 

Não obstante a sua complementaridade, estas responsabilidades traduzem-se actualmente em 

dois domínios distintos de actuação da Administração (os referidos), com inevitáveis perdas de 

eficiência que resultam da desintegração de meios e recursos que a ambas estão associados.  

 

Sem prejuízo de algumas excepções, verifica-se efectivamente uma verticalização excessiva 

neste domínio, mediante a multiplicação de estruturas de planeamento e execução, e sobretudo 

de infra-estruturas de suporte à realização de acções de formação profissional (são diversos os 

exemplos em que num mesmo Ministério se replicam estruturas e infra-estruturas vocacionadas 

para a formação, coexistindo “lado a lado” e tendo inúmeras vezes o mesmo grupo de 

destinatários – Secretaria-Geral vs. Inspecção-Geral vs. Centro de Formação Profissional...). 
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Reconhecendo as vantagens que resultariam de uma perspectiva única e integrada da formação 

profissional, importa contudo reconhecer a especificidade que ainda caracteriza cada uma das 

suas áreas e, desde logo, distinguir dois níveis distintos de análise, de acordo com os 

destinatários em presença: 

� Formação profissional desenvolvida no âmbito da execução das políticas nacionais de 

emprego e formação profissional, dirigida à população em geral; 

� Formação profissional dos funcionários e agentes da Administração. 

 

Será sobretudo no âmbito da formação profissional dos funcionários e agentes da 

Administração, que o PRACE irá actuar, propondo um modelo de optimização e partilha dos 

meios e recursos (hoje dispersos) que lhe estão afectos, visando o aumento da eficiência da sua 

gestão. 

 

2.9.1. Modelo Conceptual para a Formação Profissional dos funcionários e agentes 

da Administração 

 

A configuração de um modelo para a formação profissional dos funcionários e agentes da 

Administração Pública será influenciada por duas variáveis principais, designadamente: 

1. Funções; 

2. Conteúdos formativos; 

 

No âmbito das Funções, importa considerar três níveis distintos de intervenção e decisão que 

caracterizam o processo de formação profissional: 
 

� A identificação das necessidades de formação, traduzida no levantamento e 

caracterização regular das necessidades de formação, enquadradas nas necessidades e 

objectivos dos serviços e fundamentadas, sempre que possível, na dotação de 

competências relevantes para o desempenho das funções e para a evolução profissional 

do formando.  
 

� O Planeamento pedagógico da formação, respeitante à definição de estratégias 

integradas de formação, traduzidas na elaboração de Planos de Formação. Estes deverão 

ser elaborados com base no diagnóstico prévio de necessidades e estar orientados à 

obtenção de objectivos concretos. Destes deverá constar a especificação das acções de 

formação a realizar, mediante a identificação sumária de conteúdos programáticos a 

desenvolver, do calendário a considerar, assim como uma caracterização sumária do 

universo de formandos. 
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� O Planeamento operacional e execução da formação respeitante à organização e gestão 

do conjunto de recursos operacionais disponíveis, ou seja, da “máquina formativa”. Este 

nível implica o conhecimento da oferta existente, designadamente do conjunto de infra-

estruturas formativas existentes, assim como das ofertas formativas disponibilizadas por 

entidades privadas, para facilitação da comparação e definição de possíveis soluções. 

Neste domínio integram-se ainda os equipamentos (mobiliário, informático, audiovisual, 

etc) e os formadores, que poderão ser internos (quando funcionários ou agentes da 

Administração) ou externos (se directamente contratados ao “mercado”, logo não 

vinculados à Administração). 

 

Outra variável importante para esta análise é o tipo de conteúdos formativos, distinguindo-se 

os seguintes: 

 

� Conteúdos Genéricos – são aqui considerados os conteúdos formativos que pela sua 

natureza geral e transversal, não exigem uma elevada especialização no sector Público, 

existindo para estes uma oferta significativa no sector privado (são exemplos os cursos 

no âmbito da micro-informática na óptica do utilizador ou os cursos de línguas). Estes 

têm com principal objectivo, a obtenção de uma formação inicial, qualificante e com 

competências básicas nos domínios das tecnologias de informação e outros. 

 

� Conteúdos Transversais à Administração Pública – estes conteúdos respeitam a áreas 

transversais, contudo específicas da Administração Pública, relevantes para diferentes 

Ministérios (ou nalguns casos, para todos eles). Podem aqui ser considerados cursos no 

âmbito do POCP, avaliação de desempenho para a Administração Pública, regime de 

aquisição de bens e serviços, Código do Procedimento Administrativo, entre outros. A 

obtenção de competências nestes domínios é essencial para o bom exercício das funções 

públicas e para o desenvolvimento e evolução profissional dos funcionários e agentes da 

Administração.  

 

� Conteúdos Sectoriais da Administração Pública – neste domínio são considerados os 

conteúdos formativos que, pela sua elevada especificidade técnica, são actualmente 

“propriedade” das respectivas áreas funcionais, enquanto detentoras do conhecimento e 

das competências nas respectivas matérias, e porque a estas particularmente interessam e 

aportam valor. Como exemplo, pode ser referida a formação específica assegurada pela 

Inspecção-Geral de Finanças no âmbito da Administração Fiscal, ou outras, 

desenvolvidas especificamente no âmbito das diferentes Inspecções-Gerais. 
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� Outros Conteúdos especializados – enquadram-se neste âmbito os conteúdos 

especializados de natureza profissionalizante em áreas não nucleares da Administração 

Pública, mas que aportam aos formandos um elevado grau de especialização profissional 

(são exemplos cursos nas áreas da construção civil, programação informática, apoio 

social, entre outros).  

 

A figura seguinte ilustra e integra as variáveis identificadas: 

 

DIAGNÓSTICO 
DE NECESSIDADES

PLANEAMENTO 
PEDAGÓGICO

PLANEAMENTO 
OPERACIONAL e EXECUÇÃO

DIAGNÓSTICO 
DE NECESSIDADES

PLANEAMENTO 
PEDAGÓGICO

PLANEAMENTO 
OPERACIONAL e EXECUÇÃO

Necessidades de formação
Objectivos a alcançar
Características e distribuição geográfica 
dos formandos
Calendário

Conteúdos Genéricos
Conteúdos Transversais à Adm. Pública
Conteúdos Sectoriais
Outros Conteúdos Especializados

Que infra-estruturas utilizar?
Que método pedagógico utilizar?
Que meios e equipamentos são 
necessários?
Que tipo de formadores mobilizar?
Que modelo de execução considerar?

 
 

2.9.2. Princípios de Base e Modelo de Reestruturação 

 

A obtenção de ganhos associada à criação de uma rede nacional integrada de formação 

profissional dos funcionários e agentes da Administração Pública, decorrerá, essencialmente, da 

concentração e integração da “máquina formativa”, promotora da obtenção de sinergias ao 

nível da execução operacional, em particular no domínio dos conteúdos genéricos e dos 

transversais à Administração.  

 

Neste contexto, enunciam-se de seguida os pressupostos a considerar na definição do modelo 

de formação profissional a definir: 

 

a) Manutenção das funções de identificação de necessidades de formação e de 

planeamento pedagógico da formação, na esfera de competências de cada um dos 

organismos, por se considerar inalienável (a identificação de necessidades) ou passível 

de eventual delegação (o planeamento pedagógico); 
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b) Centralização progressiva do planeamento operacional da formação e da sua execução 

numa estrutura única, para obtenção de ganhos de eficiência por via da integração e 

partilha e pressupondo o conhecimento estruturado, por um lado, das necessidades de 

formação e da respectiva distribuição territorial (entenda-se, da procura) e, por outro, 

dos meios e recursos formativos existentes e disponíveis (ou seja, da oferta).  

 

O planeamento sustentado de uma rede nacional de formação profissional dos funcionários e 

agentes da Administração deverá ser precedido pela avaliação dos actuais níveis de oferta e 

procura, complementada pela análise da respectiva distribuição geográfica, focada 

essencialmente na caracterização dos seguintes elementos: 
 

a) Infra-estruturas actuais – inclui a caracterização e tipificação do conjunto de infra-

estruturas e respectivos equipamentos, vocacionados para a formação profissional dos 

funcionários públicos, actualmente dispersos pelos diversos Ministérios; 

b) Nível de ocupação de espaços de formação – inclui a análise das taxas de ocupação dos 

espaços formativos identificados; 

c) Formadores – inclui a identificação do conjunto de formadores internos (vinculados à 

Administração) e externos (não vinculados), contratados pela Administração para 

assegurar a formação profissional dos seus funcionários; 

d) Necessidades de formação sectoriais – inclui, numa primeira fase, um diagnóstico de 

alto-nível sobre as principais necessidades de formação dos diferentes sectores, 

distinguindo as genéricas e transversais à Administração, daquelas que são específicas 

(caracterização da procura); 
 

A concentração das actividades de planeamento operacional e execução pressupõe 

necessariamente a prévia integração sob uma gestão comum, dos meios e equipamentos que lhe 

estão afectos.  

 

2.9.3. Notas para Implementação do Modelo Proposto 

 

A Unidade de Missão a criar para prestação de serviços partilhados12, poderá configurar-se 

enquanto estrutura instituinte da solução preconizada para a formação profissional dos 

funcionários e agentes da Administração, ficando responsável pela caracterização da situação 

actual e pela especificação do modelo a implementar.  

                                                           

 
12 Conforme proposta expressa no Capítulo 2.7 
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A identificação de estruturas “candidatas” à operacionalização do modelo, a seleccionar 

preferencialmente entre o conjunto de estruturas actuais com “vocação”, experiência e 

competências neste domínio (como o Instituto Nacional de Administração), deverá considerar a 

respectiva capacidade para assegurar, entre outras possíveis, as seguintes atribuições: 

� Planeamento e gesta da rede nacional de formação (infra-estruturas e equipamentos); 

� Definição e desenvolvimento de métodos pedagógicos (formação presencial, e-

learning,...); 

� Selecção e gestão de formadores; 

� Operacionalização da formação. 

 

A concentração de estruturas formativas aqui preconizada poderá ser excepcionada nos casos 

em que seja evidente a não obtenção de ganhos estimados por via da integração e partilha numa 

“rede nacional”, em razão da especificidade dos meios e recursos formativos que lhe estão 

afectos, da confidencialidade das matérias ou por razões de natureza intangível, como o 

prestígio associado à manutenção individualizada das estruturas actuais ou a tradição 

subjacente à sua manutenção “isolada”. 

 

Após estabilização do modelo, poderá ser considerada a sua futura aplicação ao âmbito da 

formação profissional da população em geral, enquadrada em iniciativas de promoção da 

qualificação e do emprego nacional, optimizando desta forma a obtenção dos ganhos 

decorrentes da partilha da “máquina” formativa. 

 

Importa contudo, e até lá, promover a resolução da problemática associada à actual divisão de 

tutelas da formação profissional entre os Ministérios da Educação e do Trabalho e Solidariedade 

Social, geradora de ineficiências e desperdício de recursos. 

 

 

2.10. Serviços Sociais 

 

O Decreto-Lei nº 194/91, de 25 de Maio, que define o Sistema de Acção Social Complementar, 

estabelecendo os seus princípios, âmbito, atribuições e competências, nunca foi posto em 

prática.  

Passados cerca de 15 anos, existem nove Serviços Sociais: 

� IASFA (Forças Armadas); 

� SSPCM (PCM; MAI;MAP;MS;MDN); 

� SSMJ (Justiça); 
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� OSMOP (Obras Públicas Transportes e Comunicações, Ambiente, Ordenamento do 

Território e Desenvolvimento Regional); 

� SOFE (Finanças, Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas e Economia e Inovação); 

� ME (Educação); 

� SAD/PSP; 

� SAD/GNR; 

� SSMSST (Trabalho e Solidariedade Social). 

 

Se isolarmos, por razões metodológicas adiante explicitadas, três serviços (IASFA, SAD/PSP e 

SAD/GNR), dos outros seis se poderá dizer, com verdade, que não sabemos o suficiente para 

responder a cinco questões básicas: 

� Quantos são os beneficiários? 

� Destes, quantos usufruem dos benefícios? 

� Qual é o custo real associado a cada tipo de benefício? 

� Qual o valor real da capitação dos benefícios em cada serviço? 

� Que responsabilidades foram assumidas pelo Estado em relação à concessão de 

benefícios? 

 

A heterogeneidade e nula articulação dos vários Serviços Sociais, impeditivas da sua integração 

na concepção genérica de Sistema, verifica-se nomeadamente quanto aos seguintes aspectos: 

� Natureza e Orgânica dos Serviços; 

� Beneficiários (universo, quotização, condições de acesso, quadro de abrangência de 

beneficiários familiares, etc…); 

� Áreas de Intervenção; 

� Recursos Humanos; 

� Recursos Financeiros; 

� Património; 

� Sistema de informação contabilística. 

 

Se, apesar de tudo, tentarmos olhar os seis institutos como integrados no Sistema de Acção 

Social Complementar, verificamos que nenhum dos seus princípios, enunciados no artigo 3º do 

Decreto–Lei  supracitado, é respeitado. São eles: 

� Princípio da uniformização e generalização (idêntica situação / iguais prestações); 

� Princípio da adequação (homogeneidade de benefícios e equidade na atribuição dos 

mesmos; 

� Princípio da não cumulação (verifica-se, neste momento, a existência de situações 

incontroláveis de duplicação). 
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Parece, pois, chegado o momento de alterar o status quo, atendendo a que a necessidade de um 

verdadeiro e coerente Sistema de Acção Social Complementar é transversal a toda a 

Administração Central do Estado. E a alteração necessária estará facilitada por um processo de 

fusão. 

 

Qualquer fusão, seja ou não parcelar, será inevitavelmente geradora das mais variadas 

resistências. Ou porque o património imobiliário de determinados serviços é elevado, por 

oposição a outros que não detêm qualquer património, ou porque é grande o universo dos 

benefícios e será incomportável mantê-lo numa outra estrutura mais alargada, ou por qualquer 

outra razão. 

 

Sendo assim, e porque a alteração é absolutamente necessária, até como forma de cumprir a lei, 

afigura-se mais correcto proceder, de imediato, à fusão de tudo o que pode ser fundido e criar 

uma única estrutura, muito mais facilmente controlável, que faça a gestão de todos os serviços 

sociais, do que ensaiar fusões parcelares, igualmente geradoras de resistência que se 

eternizariam no tempo e em desigualdades relativas. 

 

Assim, propõe-se a fusão de todos os Serviços Sociais, sob a égide do Ministério das Finanças e 

da Administração Pública, com excepção do IASFA e das SAD’s PSP e GNR, cuja manutenção 

se justifica devido a particulares especificidades destes Serviços Sociais. 

 

Refira-se, ainda, que a gestão do subsistema de saúde do sector da Justiça que se mantém, 

poderá ser destacado do sistema de acção social complementar e manter-se a sua gestão no 

âmbito de outra estrutura do Ministério da Justiça (Secretaria-Geral designadamente). A acção 

social complementar que, aliás, está muito em embrião naquele Ministério, pode facilmente ser 

integrada na nova estrutura. 

 

Quanto à fusão dos outros serviços num único – os Serviços Sociais da Administração Pública - 

dependentes do Ministério das Finanças e da Administração Pública, a vantagem parece 

evidente, uma vez que permite: 

� Redefinir o conceito de acção social complementar e delimitar o âmbito de intervenção 

do organismo envolvido; 

� Determinar, rigorosamente o número de beneficiários; 

� Uniformizar as condições de acesso; 

� Uniformizar os benefícios a conceder; 

� Uniformizar as quotizações; 

� Rentabilizar o vasto parque imobiliário (estimado em 4045 imóveis, subavaliados em 33 

milhões de euros); 
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� Reduzir significativamente os mais de 600 funcionários actualmente dispersos por todos 

os serviços. 
 

Propõe-se a sua inserção orgânica no âmbito do MFAP dada a relação existente entre estes 

serviços e as demais políticas sobre recursos humanos na Administração Pública que são 

prosseguidas por este Ministério. 
 
 

2.11. Outros 

2.11.1. Laboratórios de Estado 

 

Os Laboratórios de Estado, em cumprimento da RCM n.º 198/2005, de 24 de Novembro, estão a 

ser objecto de um estudo de avaliação por um grupo internacional. Entretanto, esta avaliação 

está a decorrer em simultâneo e de forma concertada com o PRACE numa perspectiva, também, 

macro-estrutural.  
 

No âmbito do PRACE, a coordenação desta apreciação é efectuada pelo Grupo de Trabalho do 

MCTES que se articula com os GT’s dos Ministérios que detém dupla tutela sobre aqueles 

Laboratórios. Refira-se a propósito, e apenas como exemplo, que, no caso concreto do MADRP, 

o relatório deste Ministério propõe, independentemente da análise do seu funcionamento 

interno, a transferência das componentes de investigação de dois dos Laboratórios: LNIV e 

DGPC, (de que compartilha a tutela com MCTES), para o INIAP e, mantendo as componentes 

laboratoriais, a sua integração numa DG que entre outras atribuições deverá coordenar as 

funções laboratoriais que estas estruturas conservam. Todavia, importa salientar que o 

desenvolvimento das propostas apresentadas vai depender do resultado dos relatórios dos GT’s 

do PRACE, bem como, das recomendações formuladas para a reforma do sistema actual dos 

laboratórios do Estado, no âmbito da avaliação internacional referida.  

 

2.11.2. Emergência Civil e Coordenação em matéria de segurança 

 

Sem prejuízo de uma análise mais aprofundada, numa primeira abordagem é possível referir 

que nos domínios da “emergência civil” e “coordenação em matéria de segurança” o quadro 

orgânico que resulta da actual legislação é caracterizado pela pulverização de órgãos e 

transversalidade inter-departamental envolvendo, num plano cimeiro, a PCM, o MDN, o MAI e 

o MJ e, em planos inferiores, todos os demais ministérios. 
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No domínio da emergência civil referia-se a existência dos seguintes órgãos, serviços e 

sistemas: 

� Sistema Nacional para a Gestão de Crises (PCM); 

� Conselho Nacional de Planeamento de Emergência (na PCM, mas presidido pelo MDN); 

� Conselho Superior de Protecção Civil (PCM); 

� Comissão Nacional de Protecção Civil (PCM, mas funcionando no âmbito do MAI); 

� Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (MAI). 

 

No domínio da coordenação de questões de segurança refira-se: 

� Conselho Superior de Segurança Interna (PCM); 

� Gabinete Coordenador de Segurança (PCM, mas funcionando no âmbito do MAI); 

� Gabinete Nacional de Segurança (PCM). 

 

Assinale-se que, com especial relevância para as questões de segurança no plano nacional e 

relação internacional, existem igualmente: 

� Gabinete Nacional SIRENE (MAI); 

� Gabinete Nacional INTERPOL (MJ); 

� Unidade Nacional EUROPOL (MJ). 

 

Nestes domínios, a reestruturação deve orientar-se pelos seguintes princípios: 

� Concentração/fusão de órgãos e serviços; 

� Inserção orgânica na PCM dos órgãos e serviços que não possam ser transferidos para 

outros Ministérios; 

� Acautelar a direcção do Ministério da Defesa Nacional nas situações  de estado de sítio 

ou de conflito armado e a articulação com os seus órgãos e serviços em assuntos 

correntes que envolvam relação com as estruturas da NATO. 

 

Os referidos princípios foram aplicados em especial na reestruturação da PCM e do MAI. 

 

 

2.11.3.  Auditorias Jurídicas 

 
Com uma longa tradição na Administração Central, as Auditorias Jurídicas constituem um 

espaço de confluência entre dois domínios que, no actual quadro constitucional e legal, devem 

estar separados: o do Ministério Público, órgão do Estado autónomo e a Administração Pública 

na dependência do poder executivo. 
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Podendo invocar-se algumas vantagens na sua manutenção – sobretudo no plano simbólico da 

autonomia da consulta jurídica – não se vê razão para, em toda a Administração, não se evoluir 

no mesmo sentido em que alguns departamentos governamentais já o fizeram: o da integração 

de função da consultadoria jurídica como normal função, junto das demais de apoio à 

formulação de políticas e de gestão de recursos. Assim preconiza-se a integração desta função 

no âmbito das Secretarias-Gerais. No caso do Governo necessitar de, em certas situações, apoio 

de um órgão autónomo, poderá fazê-lo, como a lei prevê, junto do Conselho Consultivo da 

Procuradoria-Geral da República. 

 

2.11.4.  Profissionalização das Funções Dirigentes na Administração Pública 

 
Pese embora não se prender directamente com a problemática da reestruturação, a Comissão 

Técnica entende dever sugerir ao Governo que na concretização de Processo de Reestruturação 

da Administração Central – através das leis orgânicas que vierem a ser produzidas – se reforce 

o movimento de profissionalização das funções dirigentes, dadas as conexões existentes entre 

estruturação Administrativa e regime dos dirigentes. 

 

O Estatuto do Pessoal Dirigente, na sua última versão, aprovada já por proposta do actual 

Governo (Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto), prevê basicamente a existência de cargos de 

direcção superior cujas comissões de serviço: 

a) Cessam pela mudança do Governo (cargos de relevante coloração política). 

b) Não cessam por mudança do Governo (cargos de relevante coloração técnica). 

 

Estão, no segundo caso, os casos dos titulares de cargos de direcção superior de: 

a) Secretarias-Gerais ou serviços equiparados; 

b) Inspecções-Gerais ou serviços equiparados; 

c) Outros serviços e organismos cujas atribuições sejam predominantemente técnicas, 

desde que assim seja determinado no respectivo diploma orgânico. 

 

Face ao modelo de reestruturação que a Comissão Técnica seguiu, considera esta que se está no 

momento oportuno, aproveitando os mecanismos jurídicos agora referidos, de definir – e no seu 

entendimento, alargar em número – os serviços que se devem enquadrar na alínea c) antes 

referida, por forma a aumentar o grau de profissionalização e estabilidade da Administração 

Pública. 
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Assim, é seu entendimento que: 

a) No âmbito dos cargos de relevante coloração política – e cujas comissões cessam com a 

mudança de Governo – se devem inserir os relativos ao Gabinete de Planeamento, 

Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais e, só excepcionalmente, os relativos aos 

organismos que asseguram as missões de carácter operacional. Mesmo estes devem ser 

assumidos numa compreensão nitidamente técnica, de execução das políticas definidas 

pelo Governo, com o apoio do Gabinete acima referido; 

b) No âmbito dos cargos de relevante coloração técnica – e cujas comissões não cessam com 

a mudança de Governo – para além dos cargos de direcção superior das Secretarias-

Gerais e Inspecções-Gerais, devem igualmente ser considerados os dos organismos que 

asseguram as funções de suporte e, em regra, também os das funções operacionais, 

como se referiu na alínea anterior. 

 

2.11.5. O PRACE e o Sistema de Cargos Dirigentes e Respectivas Remunerações 

 

A questão dos cargos dirigentes e respectivas remunerações tem estreita conexão com as 

questões abordadas no PRACE. Há virtualidades no Estatuto de Pessoal Dirigente em vigor – 

que como já se disse foi objecto de alteração por iniciativa de actual Governo – que devem ser 

exploradas no sentido de: 

� Valorizar remuneratoriamente as funções dirigentes por forma a que a Administração 

tenha capacidade de atracção dos recursos humanos de que necessita; 

� Flexibilizar a relação entre níveis orgânicos e os remuneratórios e distingui-los em função 

da complexidade específica de cada serviço. 

 

Assim, sugere-se que para o mesmo cargo de um determinado nível (director-geral e 

subdirector-geral, por exemplo) se fixem diferentes níveis remuneratórios, sendo perfeitamente 

aceitável e mesmo aconselhável que, por exemplo, um cargo de subdirector-geral de um 

determinado serviço, tenha a mesma remuneração de um cargo de director-geral de outro 

serviço de complexidade menor. 

 

Aliás, será por essa via que poderão desaparecer alguns inconvenientes da proposta integração 

das funções relativas a relações internacionais no âmbito do previsto Gabinete de Planeamento, 

Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais. 

A alteração ao sistema de remunerações e uma flexível solução para as designações dos serviços 

permitirão boas soluções para estes problemas de ocorrência previsível. 
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2.11.6.  Profissionalização da Gestão de Fundos 

Existe na Administração Pública um conjunto de fundos geridos casuisticamente e na  

dependência de certos organismos. Será desejável que os mesmos sejam geridos em moldes 

profissionais por organismos já existentes especialmente vocacionados e com competências 

específicas nesse domínio. 

 

2.11.7.  Deslocalização dos Serviços da Administração Central 

 

Num momento em que se repensa a organização da Administração Central do Estado, a 

Comissão Técnica sugere que, na sequência de tal operação, e sempre que se reúnam 

circunstâncias favoráveis se repense a localização da sede dos serviços da Administração 

Central. É evidente a excessiva concentração física dos serviços em Lisboa, só atenuada por 

algumas excepções que aliás sublinham aquela característica. Relembrem-se, a título exemplar 

os casos do Instituto Nacional de Medicina Legal e do Centro de Estudos da Formação 

Autárquica cujas sedes estão em Coimbra, do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto na Régua, 

e da Entidade Reguladora da Saúde no Porto . Assim, a par do esforço da desconcentração e da 

descentralização, a Administração Central melhor serviria o país e a sua relação com o território 

e com as populações se iniciasse um movimento de deslocalização das sedes de alguns serviços 

centrais, sobretudo os que têm maior componente técnica e especial relação com certas zonas do 

país, como não é raro acontecer 
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III SÚMULA DAS MACRO-ESTRUTURAS PROPOSTAS 

 

3.1. Apresentação das Propostas  Sectoriais 

3.1.1. Presidência do Conselho de Ministros 

3.1.1.1. Caracterização Sumária da Situação Actual 

 

A estrutura actual da Presidência do Conselho de Ministros (PCM) é a seguinte: 

 

PRESIDÊNCIA DO
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PRESIDÊNCIA DO
CONSELHO DE MINISTROS

PRESIDÊNCIA DO
CONSELHO DE MINISTROS

Sistema de
Informações
da República
Portuguesa

Sistema de
Informações
da República
Portuguesa

Conselho
Superior de
Informações

Conselho
Superior de
Informações

Serviço de
Informações
Estratégicas
da Defesa

Serviço de
Informações
Estratégicas
da Defesa

Serviço de
Informações

da Segurança

Serviço de
Informações

da Segurança

Gabinete
Coordenador
de Segurança

Gabinete
Coordenador
de Segurança

Instituto
Nacional de
Estatística

Instituto
Nacional de
Estatística

Instituto de
Gestão das

Lojas do
Cidadão

Instituto de
Gestão das

Lojas do
Cidadão

Instituto do
Desporto de

Portugal

Instituto do
Desporto de

Portugal

Centro de
Estudos de
Formação
Autárquica

Centro de
Estudos de
Formação
Autárquica

Instituto
Português da

Juventude

Instituto
Português da

Juventude

Direcção-
Geral das
Autarquias

Locais

Direcção-
Geral das
Autarquias

Locais

5 Delegações
Regionais

5 Delegações
Regionais

5 Delegações
Regionais

5 Delegações
Regionais

18 Deleg.
Regionais5 Delegações

Regionais
5 Delegações

Regionais

5 Delegações
Regionais

5 Delegações
Regionais

18 Deleg.
Regionais5 Delegações

Regionais

5 Delegações
Regionais

5 Delegações
Regionais

5 Delegações
Regionais

18 Deleg.
Regionais5 Delegações

Regionais

5 Delegações
Regionais

5 Delegações
Regionais

5 Delegações
Regionais

18 Deleg.
Regionais 5 Delegações

Regionais

5 Delegações
Regionais

5 Delegações
Regionais

4 Delegações
Regionais5 Delegações

Regionais

5 Delegações
Regionais

5 Delegações
Regionais

4 Delegações
Regionais

Sistema
Nacional para
a Gestão de

Crises

Sistema
Nacional para
a Gestão de

Crises

Conselho
Nacional

Planeamento
Civil

Emergência

Conselho
Nacional

Planeamento
Civil

Emergência

Conselho
Superior de
Protecção

Civil

Conselho
Superior de
Protecção

Civil

Conselho
Superior de
Segurança

Interna

Conselho
Superior de
Segurança

Interna

Comissão
Nacional de

Proteção Civil

Comissão
Nacional de

Proteção Civil

Comissão
Permanente

de
Concertação

Social

Comissão
Permanente

de
Concertação

Social

Comissão de
Acompanha-
mento das

Privatizações

Comissão de
Acompanha-
mento das

Privatizações

Programa
Foral

Programa
Foral

Conselho Nac.
de Combate à

Droga e à
Toxicodepen-

dência

Conselho Nac.
de Combate à

Droga e à
Toxicodepen-

dência

Programa
Escolhas
Programa
Escolhas

Unidade de
Missão para o
Diálogo com
as Religiões

Unidade de
Missão para o
Diálogo com
as Religiões

ACIME -Alto
Comissariado
p/ Imigração e

Minorias
Étnicas

ACIME -Alto
Comissariado
p/ Imigração e

Minorias
Étnicas

Secretariado
Entreculturas
Secretariado
Entreculturas

CIDM -
Comissão p/

Igualdade e p/
Direitos das

Mulheres

CIDM -
Comissão p/

Igualdade e p/
Direitos das

Mulheres

Gabinete
Nacional de
Segurança

Gabinete
Nacional de
Segurança

CNECV -
Conselho Nac.
de Ética p/ as
Ciências da

VIda

CNECV -
Conselho Nac.
de Ética p/ as
Ciências da

VIda

Estrutura de
Missão Contra

a Violência
Doméstica

Estrutura de
Missão Contra

a Violência
Doméstica

Conselho
Consultivo da

Juventude

Conselho
Consultivo da

Juventude

Gabinete do
Serviço Cívico

dos
Objectores de
Consciência

Gabinete do
Serviço Cívico

dos
Objectores de
Consciência

Conselho
Nacional
Contra a

Violência no
Desporto

Conselho
Nacional
Contra a

Violência no
Desporto

Movijovem
Conselho

Superior do
Desporto

Conselho
Superior do
Desporto

Fundação p/a
Divulgação

das
Técnologias

de Informação

Fundação p/a
Divulgação

das
Técnologias

de Informação

Instituto da
Comunicação

Social

Instituto da
Comunicação

Social

Conselho
Superior da
Segurança

Interna

Conselho
Superior da
Segurança

Interna

Inspecção-
Geral  da

Administração
do Território

Inspecção-
Geral  da

Administração
do Território

Secretaria-
Geral  da

Presidência
do Conselho
de Ministros

Secretaria-
Geral  da

Presidência
do Conselho
de Ministros

Serviços
Sociais da

Presidência
do Conselho
de Ministros

Serviços
Sociais da

Presidência
do Conselho
de Ministros

CEJURCEJUR CEGERCEGER

Conselho
Nacional

Antidopagem

Conselho
Nacional

Antidopagem

 
 

A actual estrutura da PCM tem no âmbito da Administração Directa do Estado (ADE), a 

Direcção-Geral da Administração Local e várias outras estruturas com designações atípicas, a 

saber, a Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres (CIDM), o Alto 

Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME), o Centro de Gestão da Rede 

Informática do Governo (CEGER), o Centro Jurídico (CEJUR), entre outros. 
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No âmbito da Administração indirecta, tutela seis Institutos Públicos, a saber, Instituto 

Português da Juventude (IPJ), Instituto do Desporto de Portugal (IDP), Instituto Nacional de 

Estatística (INE), Instituto da Comunicação Social (ICS), Instituto para a Gestão das Lojas do 

Cidadão (IGLC) e Centro de Estudos e Formação Autárquica (CEFA).  

 

Os recursos humanos foram identificados com base na informação recolhida pelo Grupo de 

Trabalho nas Fichas de Caracterização de RH e no que concerne aos recursos financeiros, 

tomaram-se como valores os constantes do Orçamento de Estado rectificativo de 2005, cujos 

dados foram também recolhidos nas Fichas de Caracterização de Recursos Financeiros. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Alto Comiss. Imigração e Minorias Étnicas X - - 2013 1.082.148 4.419.258 5.501.406 222 

Centro de Estudos e Formação Autárquica X - X 47 1.069.823 2.418.504 3.488.327 162.448 

Centro de Gestão Rede Inf. Governo - CEGER X - - 23 947.110 255.733 1.202.843 2.466.237 

Centro Jurídico - CEJUR - - - 14 550.411 15.458 565.869 0 

Comissão Nacional de Protecção Civil - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Comissão para a Igualdade e  

para os Direitos das Mulheres 
X   53 1.419.251 1.062.425 2.481.676 4.478.304 

Comissão Permanente de Concertação Social    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Conselho Consultivo da Juventude - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Conselho Nacional Antidopagem    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Conselho Nac. Contra a Violência no Desporto    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Conselho Nacional de Combate à Droga e 

Toxicodependência 
   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Conselho Nac. Ética para as Ciências da Vida    2 55.180 0 55.180  

Conselho Nac. Planeam. Civil de Emergência    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Conselho Superior de Informações    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

                                                           

 
13 O número apresentado consta do quadro de recursos humanos. Contudo, o Relatório de Actividades do ACIME (2002-2005), refere 38 pessoas, incluindo o Alto 

Comissário e o Alto Comissário Adjunto (cargo actualmente não preenchido). Deste total, 9 colaboradores são destacados do Ministério da Educação. O ACIME 

conta, ainda, com a colaboração de 75 mediadores socioculturais, no quadro de protocolos com diversas instituições - Associações de Imigrantes e ONG.   
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Conselho Superior de Protecção Civil    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Conselho Superior de Segurança Interna    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Conselho Superior do Desporto    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Coordenação Nacional da Estratégia de Lisboa    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Direcção-Geral das Autarquias Locais X   59 1.430.748 405.075 1.835.823 19.812.105 

Estrut. Missão Contra a Violência Doméstica14    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fund. Divulgação Tecnologias de Informação X X X 258 2.710.411 n.d. 2.710.411 n.d. 

Gabinete Coordenador de Segurança    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Gabinete do Serv. Civ. Obj. Consciência X   11 369.812 157.163 526.975 0 

Gabinete Nacional de Segurança    54 264.58015 270.399 534.979 232.320 

Inspecção-Geral da Administ. do Território X   73 2.644.937 209.529 2.854.466 571.219 

Instituto da Comunicação Social X  X 69 1.701.269 25.711.535 27.412.804 479.648 

Instituto do Desporto de Portugal    391 8.667.013 53.383.270 62.050.283 21.158.400 

Instituto Nacional de Estatística X  X 1.26216 20.367.958 11.313.421 31.681.379 787.520 

Instituto para a Gestão das Lojas do Cidadão X X X 159 5.287.048 8.782.836 14.069.884 2.723.799 

                                                           

 
14 As despesas desta Estrutura de Missão são partilhadas entre a CIDM e o Instituto de Segurança Social, IP. A responsável da EMCVD e um dos coordenadores 

desempenham as funções de dirigentes na CIDM. 

15  Os custos com pessoal de 49 elementos são suportados pelos serviços de origem. 

16 Inclui 515 entrevistadores em “outro vínculo”. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Instituto Português da Juventude X  X 432 7.918.742 16.316.527 24.235.269 8.458.544 

Movijovem    350 2.689.416 n.d. 2.689.416 n.d. 

Programa Escolhas     n.d. n.d. 0 n.d. 

Programa Foral    4 100.000 n.d. 100 n.d. 

Secretariado Entreculturas     917 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Secretaria-Geral X   204 6.846.847 9.026.220 9.026.220 2.871.825 

Serviço de Informações de Segurança    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Serviço de Informações Estratégicas de Defesa    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Serviços Sociais da PCM X  X 76 3.546.432 766.218 4.312.650 172.920 

Sist. de Informações da República Portuguesa    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Sistema Nacional para a Gestão de Crises    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Unidade Coord. Modernização Administrativa    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Unid. Missão para o Diálogo com as Religiões    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

 

De referir, relativamente ao quadro acima que: 

� A unidade monetária utilizada é o euro (€). 

� A sigla n.d. significa não disponível. 

 

                                                           

 
17 Estes funcionários estão ao serviço do ACIME e são pagos pelo Ministério da Educação. 
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3.1.1.2. Nova Macro-Estrutura da PCM 

 

A nova macro-estrutura proposta para a Presidência do Conselho de Ministros é a seguinte: 
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As principais alterações introduzidas nesta macro-estrutura face à situação actual encontram-se 

resumidas nos quadros que se seguem. 
 

Alt. Criação do Centro de Governo. 

Obs. � Este novo organismo será a entidade privilegiada de apoio às políticas do Governo, 
um departamento avançado de estudo e apoio à decisão, com carácter de 
transversalidade a todo o Governo. Promoverá a circulação de documentos oficiais, 
desde a sua origem à publicação em Diário da República, zelará pela qualidade do 
processo de elaboração das leis e será responsável pela salvaguarda da “memória” 
da actividade governativa. Integrará ainda as atribuições do actual Centro Jurídico 
(CEJUR), do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo (CEGER) e ainda 
algumas outras funções actualmente cometidas à Secretaria-Geral relativas ao 
tratamento da informação jurídica. Deverá ser criado um estatuto jurídico específico 
para este organismo dada a natureza política deste organismo. 
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Alt. Criação do Controlador Financeiro. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 

 

Alt. Criação da ADISP – Agência para o Desenvolvimento e Inovação no Serviço Público, 
IP, por incorporação das competências específicas de modernização administrativa e 
governo electrónico da UMIC (que permanece no MCTES), e de todas as 
competências do IGLC, que se extingue. 

Obs. � Consagra-se desta forma uma estrutura única com a missão de desenvolvimento e 
inovação nos serviços públicos, integrando a vertente incubadora e operacional da 
UMIC no espaço da modernização administrativa e governo electrónico e a missão 
operacional do IGLC na gestão das Lojas do Cidadão.  

� A operação das Lojas do Cidadão poderá ser progressivamente desenvolvida por 
meio de parcerias público-privadas (com empresas, associações, etc.) ou público-
público (com as autarquias locais). 

� Deverão ser incluídos nesta Agência os Centros de Formalidades de Empresa (CFE). 

 

Alt. Conformação das 18 Delegações Locais do Instituto do Desporto de Portugal (IDP) 
ao modelo das NUTS II. 

Obs. � O modelo desconcentrado do IDP ao nível distrital deverá conformar-se às 5 regiões 
correspondentes às NUTS II, conforme orientação da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 124/2005, de 4 de Agosto. 

 

Alt. Reavaliação do modelo de gestão das infra-estruturas desportivas do IDP de 
Lamego, Lapa, Ajuda e Complexo Desportivo do Jamor (Estádio Nacional), bem 
como do Centro Nacional de Medicina Desportiva (CNMD), actualmente integrado 
no Instituto do Desporto de Portugal. 

Obs. � Deverá ser ponderada a hipótese de contratualização/externalização das infra-
estruturas desportivas. Em relação ao Complexo do Jamor deverá ser revisto o seu 
modelo de gestão mas mantendo-o na esfera do Estado. Quanto ao CNMD deverá 
ser ponderada a sua transferência para o Ministério da Saúde, eventualmente, para 
o Hospital de Santa Maria dada a sua proximidade. 

� Racionalização e rentabilização da gestão das infra-estruturas desportivas do IDP, 
de forma a assegurar o equilíbrio económico e financeiro da sua exploração. 

 

Alt. Criação do Conselho Nacional do Desporto, por integração dos actuais Conselho 
Superior do Desporto, Conselho Nacional contra a Violência no Desporto e do 
Conselho Nacional Antidopagem. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.3 – Funções e Órgãos Consultivos. 

� Criação de um Conselho Consultivo único na área do Desporto, passando os actuais 
Conselhos a funcionar como secções especializadas do mesmo. 

� Este Conselho ficará a funcionar junto do Instituto do Desporto de Portugal. 
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Alt. Alteração da natureza jurídica do Instituto Português da Juventude para Direcção-
Geral (mantendo a “marca IPJ”) e conformação das respectivas 18 Delegações 
Distritais ao modelo das NUTS II. 

Obs. � O modelo desconcentrado do IPJ ao nível distrital deverá conformar-se às 5 regiões 
correspondentes às NUTS II. O IPJ deverá passar a integrar a Administração Directa 
do Estado uma vez que é esse o modelo que se adequa às atribuições que prossegue, 
nos termos da Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro. 

 

Alt. Extinção da Movijovem (entidade gestora das Pousadas da Juventude). 

Obs. � Propõe-se a contratualização/externalização das 38 Pousadas da Juventude para a 
futura Fundação INATEL, Autarquias Locais, empresas, associações, etc… As 
restantes atribuições, onde se inclui a gestão do “Cartão Jovem”, deverão passar 
para a futura Direcção-Geral da Juventude, IPJ que substituirá o IPJ. 

 

Alt. Extinção do Gabinete do Serviço Cívico e dos Objectores de Consciência (GSCOC). 

Obs. � Com o termo do Serviço Militar Obrigatório este Gabinete ficou praticamente sem 
actividade pelo que se sugere que as suas atribuições residuais sejam transferidas 
para a futura Direcção-Geral da Juventude que substituirá o IPJ. 

 

Alt. Passagem do Conselho Consultivo da Juventude para o âmbito da Direcção-Geral da 
Juventude, IPJ. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.3 – Funções e Órgãos Consultivos. 

� Transferência do Conselho para a estrutura que na PCM marcada e especificamente 
tem atribuídas as competências relativas à área da Juventude, a Direcção-Geral da 
Juventude, IPJ. 

 

Alt. Alteração da natureza jurídica do Instituto de Comunicação Social (ICS) para 
Administração Directa do Estado, designadamente pela criação do Gabinete para os 
Media e Novos Serviços de Comunicação (GMNSC) ou fusão com a Comissão de 
Aplicação de Coimas em Matéria de Publicidade (CACMEP) do Ministério da 
Economia e Inovação (MEI). 

Obs. � Com a criação da Entidade Reguladora da Comunicação Social o actual ICS perdeu 
parte importante das suas atribuições. Para além do apoio normativo às políticas 
governativas na área da comunicação social, o ICS é o responsável pelo conhecido 
“porte pago” aos media regionais bem como pela gestão de subsídios à sua 
modernização. Pensamos que será de equacionar a fusão do ICS com a CACMEP, 
eventualmente, transitando ambos para o Ministério da Cultura. 

� Se se optar pela criação do GMNSC, este deverá ser um pequeno serviço de 
natureza técnica, devendo as funções de gestão e administração financeira, de 
recursos humanos e materiais ser assumidas pela Secretaria-Geral da PCM. 

 

Alt. Alteração da natureza jurídica do Centro de Estudos e Formação Autárquica (CEFA). 

Obs. � O estudo da Comissão de Reavaliação dos Institutos Públicos (CRIP) apontava para 
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a fusão do CEFA com o Instituto Nacional de Administração. Pensamos contudo 
que dada a natureza das atribuições do CEFA seria desejável a criação de uma 
estrutura autónoma, eventualmente do tipo fundacional ou empresarial, em 
associação com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). 

 

Alt. Recepção da Comissão de Liberdade Religiosa por transferência do Ministério da 
Justiça e sua integração na Direcção–Geral proposta para a Igualdade. 

Obs. � De acordo com a proposta de transferência expressa no capítulo 3.1.6, do Ministério 
da Justiça. 

� Esta Comissão foi criada no âmbito da Lei da Liberdade Religiosa e pela natureza 
das competências que lhe estão atribuídas, propõe-se a sua transferência para junto 
da futura Direcção-Geral da Igualdade. 

 

Alt. Criação da Direcção-Geral da Igualdade (DGI) por extinção da Comissão para a 
Igualdade e para os Direitos das Mulheres (CIDM), da Estrutura de Missão Contra a 
Violência Doméstica (EMCVD) do MTSS, da Comissão para a Igualdade no 
Trabalho e no Emprego (CITE) do MTSS e da Unidade de Missão para o Diálogo 
com as Religiões (UMDR) 

Obs. � A CIDM tem assumido um carácter de permanência e de funcionamento 
semelhante a qualquer Direcção-Geral pelo que se aconselha a sua 
institucionalização. Nesse sentido, cria-se uma Direcção com competências mais 
alargadas que, embora com especial enfoque na igualdade de género, abarcará as 
questões da igualdade, com excepção da deficiência por se considerar que esta se 
encontra fortemente ligada à problemática do emprego. Assim, parece fazer sentido 
integrar aqui a EMCVD do MTSS, em particular as atribuições de natureza política e 
reguladora, mantendo-se no MTSS, no ISS, as restantes funções, nomeadamente as 
casas de abrigo. Propõe-se, igualmente, que parte das competências da CITE, de 
natureza política e reguladora, transitem para a futura DGI, mantendo-se no MTSS 
as restantes funções, nomeadamente os pareceres previstos na lei. Finalmente, as 
questões religiosas passarão igualmente a ser atribuições da futura DGI, mediante a 
recepção da Comissão de Liberdade Religiosa. 

 

Alt. Transferência da Comissão Nacional de Protecção Civil para o Ministério da 
Administração Interna. 

Obs. � Sendo esta uma estrutura de assessoria operacional no âmbito da Protecção Civil, 
considera-se que a sua missão está melhor enquadrada no Ministério da 
Administração Interna, que tutela já outras estruturas no domínio da Protecção 
Civil. 

 

Alt. Integração do Gabinete Nacional de Segurança no Gabinete Coordenador de 
Segurança 

Obs. � A proximidade e complementaridade das missões das duas estruturas aconselham a 
sua fusão. 

� Veja-se o ponto 2.11.2 do presente relatório. 
� No âmbito do Gabinete Coordenador de Segurança devem ser integrados o 



 
 

PRACE_Relatório Final_vfc_6MAR06.doc 71 

 

Gabinete SIRENE (que transita do MAI), o Gabinete Nacional da Interpol e a 
Unidade Nacional da Europol (que transitam do MJ/PJ). 

 

Alt. Extinção do Sistema Nacional para a Gestão de Crises, do Conselho Nacional do 
Planeamento Civil de Emergência e  do Conselho Superior de Protecção Civil. 

Obs. � Veja-se ponto 2.11.2 do presente relatório. 
� A extinção destes órgãos na PCM, deve ter como consequência a transferência de 
atribuições para a Autoridade Nacional de Protecção Civil, no âmbito do MAI, sem 
prejuízo de ser salvaguardada a direcção na dependência do Ministério da Defesa 
Nacional em especiais circunstâncias (estado de sítio ou conflito armado) e as 
articulações correntes com estruturas deste Ministério, quando envolver relação 
com estruturas da NATO. 

 

Alt. Extinção do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, do Programa 
Escolhas, do Secretariado Entreculturas, por criação da Direcção-Geral para a 
Imigração. 

Obs. � A proximidade de atribuições destes organismos bem como a sua permanência 
aconselha a sua integração numa estrutura da Administração. Atendendo à 
natureza das funções desempenhadas e à qualificação exigida para estas funções 
poderá ser de equacionar um tratamento diferenciado em termos de estatuto dos 
seus funcionários. Recorde-se que o Alto Comissário é hoje equiparado a Sub-
Secretário de Estado. Dada a natureza das atribuições exercidas no Programa 
Escolhas aconselha-se o estabelecimento de vínculos formais entre a DGI e o 
Ministério da Administração Interna. Do mesmo modo, quanto às actuais 
atribuições do Secretariado aconselha-se o estabelecimento de vínculos formais com 
o Ministério da Educação. 

 

Alt. Transferência do Conselho Nacional de Combate à Droga e à Toxicodependência 
(CNCDT) para o Ministério da Saúde (MS). 

Obs. � Considerando as missões da PCM, face em particular às do Ministério da Saúde, 
verifica-se um desajustamento das atribuições da CNCDT pelo que se propõe a sua 
transferência para o MS, que já é responsável pela coordenação da política de 
combate à droga e à toxicodependência. 

 

Alt. Transferência do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) 
para a Assembleia da República (AR) ou para o Ministério da Saúde (MS). 

Obs. � Considerando as missões da PCM, verifica-se um desajustamento das atribuições do 
CNECV pelo que se propõe a sua transferência para a Assembleia da República ou 
para o MS. 

� O CNECV é um órgão consultivo independente ao qual compete analisar 
sistematicamente os problemas morais suscitados pelos progressos científicos nos 
domínios da biologia, da medicina ou da saúde em geral, sendo responsável neste 
âmbito pela emissão de pareceres, formulação de recomendações e elaboração de 
um relatório anual sobre o estado da aplicação das novas tecnologias à vida humana 
e respectivas implicações de natureza ética e social. 
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� Considerando a natureza trans-disciplinar e supra-sectorial das suas atribuições e o 
modelo de designação dos seus membros (alguns são designados pela Assembleia 
da República), propõe-se a sua transferência para a AR ou, em alternativa, para o 
Ministério da Saúde, por se considerar haver uma maior proximidade com aquele sector. 

 

Alt. Transferência da Comissão de Acompanhamento das Privatizações para o Ministério 
das Finanças. 

Obs. � A Comissão tem actualmente dupla tutela, partilhada entre o Ministério das 
Finanças e Administração Pública (1ª tutela) e a PCM.  

� As competências no âmbito desta Comissão estão actualmente delegadas no Sr. 
Ministro das Finanças, com faculdade de subdelegação, pelo que se propõe a 
transição definitiva para o âmbito do Ministério das Finanças e Administração 
Pública.  

 

Alt. Extinção da Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação (FDTI). 

Obs. �  A FDTI foi criada tendo como missão a formação e qualificação em Tecnologias de 
Informação e Comunicação da população em geral, em particular dos jovens, sustentada por 
projectos de investigação e desenvolvimento e assente em princípios de qualidade, éticos e 
sociais, que contribuam para o desenvolvimento sustentado da sociedade, que se quer cada 
vez mais baseado na inovação e conhecimento. 

� O fundo social da Fundação tem uma participação de 60% do Instituto Português da 
Juventude e de 40% do Instituto de Emprego e Formação Profissional. A Fundação 
tem actualmente 258 funcionários e os seus serviços estão distribuídos por 20 
delegações e 167 Centros de Divulgação das Tecnologias de Informação e 
Cybercentros. 

� Analisando a actual missão da FDTI numa perspectiva integrada, não só no âmbito 
dos demais organismos da Administração Pública com missões análogas18 mas, 
sobretudo, no âmbito das próprias funções do Estado, desde logo se questiona a 
pertinência da manutenção de uma estrutura com a sua missão e vocação. A sua 
própria configuração jurídica, atípica na organização do Estado, deverá justificar-se 
apenas em situações de excepção. 

� No que toca à sua missão principal e tendo em conta o contexto actual, em muito 
diferente do existente à data da sua criação, a formação e qualificação em 
tecnologias de informação e comunicação é hoje assegurada por um conjunto 
significativo de entidades privadas que detêm os meios e recursos necessários à 
prestação de um bom serviço neste domínio, sendo por isso de equacionar se deverá 
o Estado continuar a ser responsável pela formação em competências básicas no 
domínio das tecnologias de informação. 

 

                                                           

 
18 Refira-se o IEFP, responsável institucional pela operacionalização das políticas de emprego e formação 

profissional, cuja estrutura detém actualmente 32 Centros de Formação Profissional de Gestão Directa e 

28 Centros de Formação Profissional de Gestão Participada 
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� Por outro lado, não é também indiferente a estrutura e infra-estrutura associada à 
manutenção da FDTI, em grande medida redundante com outras organizações do 
Estado com responsabilidades na área da formação. 

� Neste sentido, considera-se que deverá ser ponderada a sua extinção, com a 
integração da mesma (ou parte da infra-estrutura) no IEFP ou, à semelhança do 
proposto para os Centros de Formação Profissional de Gestão Participada do IEFP, a 
realização de contratos-programa para a sua operacionalização com entidades 
externas à Administração. 

� Em qualquer cenário não se poderá deixar de equacionar o impacto das mudanças 
preconizadas na estrutura fundadora da FDTI, na capacidade de promover a 
qualificação da população na área das TIC e na possibilidade de mobilização e 
utilização de fundos comunitários para esse efeito. Simultaneamente e numa 
perspectiva mais imediata, não deverá também deixar-se de acomodar os impactos 
da mudança em funções “acessórias” exercidas pela FDTI, designadamente no 
suporte informático ao Instituto Português da Juventude e a aplicações sectoriais na 
área da Juventude (ex. Portal da Juventude). 

 

Alt. Transferência do Conselho Permanente de Concertação Social para o Ministério do 
Trabalho e Solidariedade Social. 

Obs. � Melhor enquadramento das funções do Conselho no âmbito da missão do 
Ministério do Trabalho e Segurança Social, designadamente na que respeita ao 
emprego, formação profissional, relações profissionais e condições de trabalho. 

 

Alt. Transferência dos Serviços Sociais da PCM para o Ministério das Finanças e 
Administração Pública. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.10 – Serviços Sociais, que preconiza a integração dos Serviços Sociais dos vários 
Ministérios numa estrutura única, a criar no âmbito do Ministério das Finanças e 
Administração Pública. 

 

Alt. Considerações finais. 

Obs. � Deverão ser objecto de especial avaliação, no que respeita à dimensão dos recursos 
humanos que lhes estão afectos, os seguintes serviços: 
� Fundação para a  Divulgação das Tecnologias de Informação (258 efectivos), 

caso não seja extinta; 
� Instituto do Desporto de Portugal (391 efectivos); 
� Instituto Português da Juventude (350 efectivos); 
� Instituto Nacional de Estatística (cerca de 700 efectivos). 
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3.1.2. Ministério da Administração Interna 

3.1.2.1. Caracterização Sumária da Situação Actual 

 

A actual macro-estrutura do Ministério da Administração Interna (MAI) é a seguinte: 

 

 
 

O Ministério da Administração Interna é um dos quatro Ministérios através dos quais o Estado 

exerce a sua soberania, para além do Ministério da Defesa, do Ministério das Finanças e da 

Administração Pública e do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

 

As forças e serviços de segurança – GNR, PSP e SEF - têm um peso esmagador quer em termos 

de pessoal quer em termos da despesa do Ministério, representando cerca de 95% do total de 

efectivos e cerca de 85% da despesa do MAI. 

 

No âmbito do PRACE a macro-estrutura das forças e serviços de segurança manter-se-á 

inalterada. Esta estrutura poderá, contudo, sofrer alterações na sequência do estudo sobre a 
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Reforma do Modelo de Organização do Sistema de Segurança Interna, que se encontra a 

decorrer em paralelo com o PRACE. 

 

No quadro seguinte caracterizam-se os organismos do MAI quanto à autonomia, informação 

orçamental e de recursos humanos, de acordo com a informação disponibilizada ao Grupo de 

Trabalho do PRACE. A informação relativa a recursos humanos provém do OE 2006, não tendo 

sido disponibilizada até à data a informação orçamental requerida. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Auditoria Jurídica (AJ)    7 19 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cofre de Previdência da PSP (CPPSP) X X  1 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Comissão de Explosivos (CE)    n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Com. Nacional para os Refugiados (CNR)    4 19 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Conselho Nacional de Segurança Rodoviária 

(CNSR) 
   n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Conselho Nacional de Bombeiros (CNB)    n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Direcção-Geral de Viação (DGV) X X  1.097 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Escola Prática de Polícia (EPP) X   273 20 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo Europeu para os Refugiados (FER)    n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Gabinete Coordenador de Segurança 21    9 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Gabinete de Assuntos Europeus (GAE) X   2 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Gab. de Estudos e Planeamento de Inst. (GEPI) X   38 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Gabinete Nacional SIRENE (GNS)    37 22 n.d. n.d. n.d. n.d. 

                                                           

 
19 Para efeitos orçamentais os efectivos são contabilizados na Secretaria-Geral. 

20 Para efeitos orçamentais os efectivos são contabilizados na PSP. 

21 Embora esta estrutura exista na dependência da PCM, tem sido tradicionalmente delegada no MAI (os seus efectivos são contabilizados, para efeitos 

orçamentais, como pertencentes à Secretaria-Geral do MAI), 

22 Para efeitos orçamentais os efectivos são contabilizados nas forças e serviços de segurança. Os custos de funcionamento são contabilizados no SEF. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Governo Civil de Aveiro X   23 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Governo Civil de Beja X   13 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Governo Civil de Braga X   35 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Governo Civil de Bragança X   16 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Governo Civil de Castelo Branco X   10 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Governo Civil de Coimbra X   21 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Governo Civil de Évora X   15 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Governo Civil de Faro X   30 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Governo Civil de Guarda X   12 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Governo Civil de Leiria X   21 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Governo Civil de Lisboa X   66 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Governo Civil de Portalegre X   11 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Governo Civil de Porto X   60 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Governo Civil de Santarém X   20 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Governo Civil de Setúbal X   34 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Governo Civil de Viana do Castelo X   17 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Governo Civil de Vila Real X   14 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Governo Civil de Viseu X   20 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Guarda Nacional Republicana (GNR) X   26.983 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Inspecção-Geral da Adm. Interna (IGAI) X   46 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Instituto Superior de Ciências Policiais e 

Segurança Interna (ISCPSI) 
X   126 20 n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Polícia de Segurança Pública (PSP) X   22.012 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Secretariado Técnico de Apoio ao Processo 

Eleitoral (STAPE) 
X   31 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Secretaria-Geral (SG) X   167 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) X   1.426 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção 

Civil (SNBPC) 
X  X 261 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Serviços Sociais da GNR (SSGNR) X X  107 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Serviços Sociais da PSP (SSPSP) X X  80 n.d. n.d. n.d. n.d. 

 

De referir, relativamente ao quadro acima que: 

� A sigla n.d. significa não disponível. 
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3.1.2.2. Nova Macro-Estrutura do MAI 

 

A nova macro-estrutura proposta para o Ministério da Administração Interna apresenta-se na 

figura seguinte: 

 

MINISTÉRIO DA
ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Direcção-Geral
da Administração

Interna

Inspecção Geral da
Administração Interna

Secretaria
Geral

Guarda Nacional
Republicana

(GNR)

Polícia de
Segurança

Pública
(PSP)

Serviço de
Estrangeiros e

Fronteiras
(SEF)

Autoridade Nac.
Protecção Civil /
/.Serv. Nac. de

Bombeiros e
Protecção Civil
(ANPC/SNBPC)

Governo Civil
Norte

Governo Civil
Centro

Governo Civil
LVT

Governo Civil
Alentejo

Governo Civil
Algarve

Comissão Nac.
de Protecção
Civil (CNPC)

Gabinete
de Segurança

Rodoviária

(GSR)

Inst. Sup.
Ciências Policiais

e Seg. Interna
(ISCPSI)

Escola Prática de
Polícia (EPP)

Departamento de
Equipamentos

e Infra-estruturas
de Seg. Interna

(DEISI)

Conselho Nac.
de Bombeiros

(CNB)

Controlador Financeiro

Serviços Sociais
da PSP

(SSPSP)

Serviços Sociais
da GNR

(SSGNR)

MINISTÉRIO DA
ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Direcção-Geral
da Administração

Interna

Direcção-Geral
da Administração

Interna

Inspecção Geral da
Administração Interna
Inspecção Geral da

Administração Interna

Secretaria
Geral

Secretaria
Geral

Guarda Nacional
Republicana

(GNR)

Polícia de
Segurança

Pública
(PSP)

Serviço de
Estrangeiros e

Fronteiras
(SEF)

Autoridade Nac.
Protecção Civil /
/.Serv. Nac. de

Bombeiros e
Protecção Civil
(ANPC/SNBPC)

Autoridade Nac.
Protecção Civil /
/.Serv. Nac. de

Bombeiros e
Protecção Civil
(ANPC/SNBPC)

Governo Civil
Norte

Governo Civil
Centro

Governo Civil
LVT

Governo Civil
Alentejo

Governo Civil
Algarve

Comissão Nac.
de Protecção
Civil (CNPC)

Gabinete
de Segurança

Rodoviária

(GSR)

Gabinete
de Segurança

Rodoviária

(GSR)

Inst. Sup.
Ciências Policiais

e Seg. Interna
(ISCPSI)

Inst. Sup.
Ciências Policiais

e Seg. Interna
(ISCPSI)

Escola Prática de
Polícia (EPP)

Departamento de
Equipamentos

e Infra-estruturas
de Seg. Interna

(DEISI)

Departamento de
Equipamentos

e Infra-estruturas
de Seg. Interna

(DEISI)

Conselho Nac.
de Bombeiros

(CNB)

Controlador FinanceiroControlador Financeiro

Serviços Sociais
da PSP

(SSPSP)

Serviços Sociais
da GNR

(SSGNR)

 
 

 

As principais alterações introduzidas nesta macro-estrutura face à situação actual encontram-se 

resumidas nos quadros que se seguem. 

 

Alt. Extinção do Gabinete de Assuntos Europeus (GAE), criação da Direcção-Geral de 
Administração Interna, com as competências transversais previstas pelo PRACE para 
o Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais e 
integração das atribuições do GAE.. 

Obs. � De acordo com as orientações transversais da Comissão Técnica para as áreas de 
suporte à governação, onde se inclui a integração das áreas de relações 
internacionais e afins num novo Gabinete de Planeamento Estratégico mas com a 
denominação específica de Direcção-Geral da Administração Interna. 
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Alt. Criação do Controlador Financeiro. 

Obs. � Nova função transversal comum a todos os Ministérios, de acordo com as 
orientações transversais da Comissão Técnica para as áreas de suporte à 
governação. 

 

Alt. Inclusão das atribuições de auditoria normativa e financeira na Inspecção-Geral da 
Administração Interna (IGAI). 

Obs. � De acordo com orientações transversais da Comissão Técnica, as atribuições de 
auditoria normativa e financeira internas ao Ministério deverão ser realizadas pelo 
mesmo organismo que efectua as inspecções. No caso do MAI esse organismo é a 
IGAI, que acumulará essas funções com a inspecção de segurança de organismos 
internos e externos ao Ministério. 

 

Alt. Criação do Departamento de Equipamentos e Infra-estruturas de Segurança Interna 
(DEISI). 

Obs. � Este departamento, que poderá assumir a natureza de IP, pretende concentrar a 
definição de políticas e coordenação de iniciativas na área das tecnologias de 
informação e comunicações, prestando serviços nestes domínios a diferentes 
organismos do Ministério, e outros serviços comuns específicos da área de 
segurança interna. 

� Esta estrutura englobará, numa primeira fase, as iniciativas em curso relativas a 
infra-estruturas de redes e comunicações (RNSI e SIRESP) e, progressivamente, 
projectos e iniciativas noutras áreas relevantes das tecnologias de informação 

�  Concentrará igualmente as áreas de Equipamentos e Instalações das forças e 
serviços de segurança. 

 

Alt. Extinção do Gabinete de Estudos e Planeamento de Instalações, com: 
- integração das atribuições relativas a estudos de segurança interna e de protecção 
civil no Direcção-Geral da Administração Interna; 
- integração das atribuições relativas ao planeamento, elaboração e controlo de 
processos de aquisição, construção e manutenção de equipamentos e instalações das 
Forças e Serviços de Segurança no novo Departamento Equipamentos e  
Infra-estruturas de Segurança Interna. 

Obs. � De acordo com orientações transversais da Comissão Técnica para as áreas de 
suporte à governação, as tarefas de estudo, recolha e tratamento de informação e 
dados estatísticos são integradas no Gabinete de Planeamento Estratégico, aqui 
denominado Direcção-Geral da Administração Interna. 

� Passa a caber ao Departamento de Equipamentos e Infra-estruturas de Segurança 
Interna (DEISI) a prestação de serviços transversais específicos de segurança 
interna, relacionados com equipamentos e instalações das forças e serviços de 
segurança interna. 
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Alt. Extinção da Auditoria Jurídica e integração das suas atribuições na Secretaria-Geral. 

Obs. � Orientação transversal definida nos nºs 13 e 14 da RCM 124/2005. 

 

Alt. A Autoridade Nacional de Protecção Civil / Serviço Nacional de Bombeiros e 
Protecção Civil (ANPC/SNBPC), deve integrar as missões das seguintes entidades 
que se extinguem: 
- Sistema Nacional  para a Gestão de Crises; 
- Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência; 
- Conselho Superior de Protecção Civil.. 

Obs. � As funções dos órgãos a extinguir serão asseguradas pela nova Autoridade 
Nacional de Protecção Civil com as necessárias articulações com o MDN na gestão 
corrente e nos assuntos que envolvam estruturas da NATO e sob a liderança do 
MDN nas situações de estado de sítio ou de conflito armado. 

 

Alt. Extinção do Secretariado Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (STAPE), com 
integração do recenseamento eleitoral na área de identificação civil, no Ministério da 
Justiça, e transferência das atribuições de apoio ao processo eleitoral para a 
Comissão Nacional de Eleições, dependente da Assembleia da República. 

Obs. � Encontra-se em estudo a possibilidade do recenseamento eleitoral se tornar uma 
consequência (idealmente automática) da identificação civil. A concretização desta 
alteração eliminará o actual processo de recenseamento nas juntas de freguesia e 
que resulta na actualização da base de dados de eleitores no STAPE, passando as 
listas de eleitores a serem obtidas a partir dos sistemas de identificação civil (o 
futuro Cartão do Cidadão já vem dispensar a emissão de Cartões de Eleitor 
autónomos). Será esta racionalização e simplificação de procedimentos que 
permitirá a integração do processo de recenseamento eleitoral no actual processo de 
identificação civil, passando assim para a gestão integrada do Ministério da Justiça. 

� No que respeita ao processo eleitoral, a CNE é o órgão superior da administração 
eleitoral com competência para disciplinar e fiscalizar todos os actos de 
recenseamento e operações eleitorais, enquanto o STAPE tem como objectivos a 
organização, apoio e execução do processo eleitoral. Tendo em vista o 
aproveitamento de sinergias entre duas estruturas com objectivos complementares, 
propõe-se a integração das actuais atribuições do STAPE na CNE, criando uma 
estrutura única de gestão do processo eleitoral. 

� A extinção proposta, todavia, só deverá operar-se após a concepção e implantação 
dos necessários sistemas informacionais, designadamente, os relacionados com o 
futuro Cartão de Cidadão.  

 

Alt. Extinção dos 18 Governos Civis distritais e criação de 5 Governos Civis regionais 
(alinhamento do modelo com a NUTS II). 

Obs. � Orientação definida no nº 11 da RCM 124/2005, de conformar os serviços 
desconcentrados de nível regional ao quadro territorial das NUTSII. 
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� No sentido de centrar os novos Governos Civis na sua missão principal de 
representação do Governo a nível regional, e de não prejudicar a prestação de 
serviços ao cidadão com a extinção do nível distrital, será de equacionar a 
transferência dessas funções de prestação de serviços para fora dos Governos Civis, 
seja por descentralização para as autarquias ou por transferência para outros 
organismos com representação distrital ou local (alguns exemplos dessas funções 
serão a emissão de passaportes comuns, o registo e emissão de certidões a 
associações civis e religiosas, a autorização de peditórios de âmbito distrital e local, 
ou o licenciamento para a realização de leilões). 

� Esta evolução deve decorrer do processo de reestruturação da administração 
desconcentrada, devendo ter um papel relevante na coordenação da reestruturação 
dos serviços desconcentrados regionais e sub-regionais. Esta reorganização deve ser 
articulada com a reestruturação regional das Forças de Segurança. 

 

Alt. Extinção do Conselho Nacional de Segurança Rodoviária (CNSR) e criação do 
Gabinete de Segurança Rodoviária (GSR). Este novo Gabinete substituirá ainda o 
Conselho de Trânsito, integrado actualmente na Direcção-Geral de Viação (DGV) e a 
extinguir, e as Comissões Distritais de Segurança Rodoviária, existentes uma em 
cada Governo Civil e também a extinguir. 

Obs. � Orientação definida no nº 20 da RCM 124/2005 – “…proceder-se-á à revisão de 
todos os conselhos, comissões, …, tendo em vista a sua extinção ou fusão, quando se 
verifique que a respectiva finalidade se esgotou ou que prosseguem objectivos 
complementares, sobrepostos ou paralelos. 

� A criação de um Gabinete permanente para coordenação de iniciativas de 
prevenção rodoviária pretende assegurar uma maior articulação e eficiência das 
intervenções operacionais no terreno. 

� Este novo Gabinete receberá ainda a área de Contra-Ordenações de trânsito, 
actualmente cometida à DGV. 

 

Alt. Integração do Cofre de Previdência da PSP nos Serviços Sociais da PSP, como 
serviços disponíveis para adesão. 

Obs. � Tarefas da mesma natureza, só que dependentes da adesão dos interessados ao 
Cofre, não se justificando uma organização autónoma face aos SSPSP. 

� Desta decisão resulta uma organização idêntica à actualmente existente na GNR. 

 

Alt. Colocação da Escola Prática de Polícia na dependência hierárquica da PSP. 

Obs. � Actualmente a Escola Prática de Polícia opera funcional e culturalmente integrada 
na estrutura da PSP, sendo responsável pela formação de base de elementos 
policiais e alguma formação complementar (a formação superior de oficiais de 
polícia é realizada pelo ISCPSI). A integração da EPP na orgânica da PSP reforça 
esta proximidade. 

� Desta decisão resulta uma organização idêntica à actualmente existente na GNR. 
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Alt. Transferência da DGV para o MOPTC contendo as áreas operacionais relativas a 
Veículos e Condutores. 
As áreas operacionais de Prevenção Rodoviária  e de Contra-Ordenações de Trânsito 
serão retiradas da DGV e mantidas no MAI, no Gabinete de Segurança Rodoviária. 

Obs. � Integração de todos os Serviços ligados aos Transportes Terrestres no MOPTC, 
mantendo as funções de Segurança e Contra-Ordenações no MAI. 

� A actual estrutura da DGV contém serviços desconcentrados (5 Direcções Regionais 
e 13 Delegações distritais) que actuam nas suas diferentes áreas operacionais. A 
transferência das áreas de Veículos e Condutores para o MOPTC e manutenção das 
Contra-Ordenações no MAI implicará necessariamente uma análise cuidada da 
intervenção operacional no terreno de cada uma destas áreas, potenciando a 
obtenção de sinergias com os serviços de destino onde estas áreas serão integradas e 
evitando a replicação de estruturas desconcentradas e o aumento de custos 
operacionais. 

� No âmbito do MAI e especificamente na área de Contra-Ordenações, apenas a 
revisão e reestruturação dos actuais processos de gestão contra-ordenacional, 
incluindo os actualmente efectuados pelas entidades fiscalizadoras, poderá levar à 
obtenção dos ganhos de eficiência pretendidos. 

 

Alt. Extinção do Comissariado Nacional para os Refugiados e integração do Fundo 
Europeu para os Refugiados na Secretaria-Geral do MAI. 

Obs. � A missão do Comissariado não parece justificar a existência de uma estrutura 
autónoma. 

 

Alt. Recepção, por transferência da PCM, da Comissão Nacional de Protecção Civil. Esta 
estrutura ficará na dependência da respectiva estrutura operacional – A Autoridade 
Nacional de Protecção Civil / Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil. 

Obs. � A Comissão Nacional de Protecção Civil é o órgão especializado de assessoria 
técnica e de coordenação operacional da actividade dos serviços e estruturas de 
protecção civil. 

� Visando a integração e coordenação de estruturas ligadas à mesma missão propõe-
se o funcionamento da Comissão na dependência da Autoridade Nacional de 
Protecção Civil/Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil. 

 

Alt. Recepção das missões do Comando Nacional de Planeamento Civil de Emergência, 
do Conselho Superior de Protecção Civil e do Sistema Nacional para a Gestão de 
Crises. 

Obs. � A extinção destes órgãos/sistemas na PCM e a integração das suas missões no 
âmbito da autoridade Nacional de Protecção Civil , propiciará a melhor 
coordenação das questões de protecção civil. 

� Ver ponto 2.11.2 do presente relatório e observações feitas no âmbito da PCM. 
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Alt. Colocação do Conselho Nacional de Bombeiros na dependência da respectiva 
estrutura operacional – Autoridade Nacional de Protecção Civil / Serviço Nacional 
de Bombeiros e Protecção Civil.. 

Obs. � O Conselho Nacional de Bombeiros é o órgão de consulta em matéria de bombeiros. 
� De acordo com as orientações transversais da Comissão Técnica relativas a funções 
e órgãos consultivos, e visando a integração e coordenação de estruturas ligadas à 
mesma missão, propõe-se o funcionamento do Conselho na dependência da 
Autoridade Nacional de Protecção Civil/Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção 
Civil. 

 

Alt. Colocação da Comissão de Explosivos na dependência da PSP. 

Obs. � De acordo com as orientações transversais da Comissão Técnica relativas a funções 
e órgãos consultivos. 

 

Alt. Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI). 

Obs. � O ISCPSI deverá evoluir para instituto de formação das duas forças de segurança. 

 

Alt. Considerações finais. 

Obs. � Para além da PSP e da GNR, deverão ser objecto de especial avaliação os recursos 
afectos aos seguintes serviços: 
� Direcção-Geral de Viação (1097 efectivos); 
� Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (1426 efectivos); 
� Escola Prática de Polícia (273 efectivos); 
� Serviços Sociais da PSP e GNR (187 efectivos). 
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3.1.3. Ministério dos Negócios Estrangeiros 

3.1.3.1. Caracterização Sumária da Situação Actual 

 

A actual macro-estrutura do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) é a seguinte: 

 

 
 

 

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) é constituído, para além de 10 

Comissões/Conselhos, por 15 organismos sem autonomia financeira (Secretaria-Geral, 

Inspecção Diplomática e Consular, Direcções-Gerais e Institutos) e por 1 Fundo para as Relações 

Internacionais com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 
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Constituem ainda parte integrante do MNE os seguintes organismos desconcentrados: 

� 76 Missões Diplomáticas; 

� 8 Representações Permanentes; 

� 61 Postos Consulares (Consulados ou Consulados-Gerais); 

� 2 Missões Temporárias. 

 

Não obstante funcionarem sob a alçada da Secretaria-Geral, o Gabinete de Organização, 

Planeamento e Avaliação (GOPA), o Protocolo de Estado e o Departamento Geral de 

Administração são equiparados a Direcção-Geral. Desta forma optou-se pela sua representação 

na macro-estrutura actual de acordo com as notas metodológicas, assinalando-se ainda assim a 

sua ligação com a Secretaria-Geral. 

 

O Fundo para as Relações Internacionais funciona sob a tutela do Ministro e é presidido pelo 

Secretário-Geral. 

 

No quadro seguinte identificam-se os organismos do MNE, caracterizando-os quanto ao seu 

tipo de autonomia, informação orçamental e de recursos humanos. A informação de Recursos 

Humanos provém das Fichas de Inquérito PRACE e da Base de Dados DGA 2005. A informação 

financeira provém do Orçamento de Estado 2006 – DGO. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Gabinete de Organização, Planeamento e 

Avaliação (GOPA)23 
X - n.d. 10 n.d. n.d. n.d. 

n.d. 

 

Inspecção Diplomática e Consular (IDC) X - n.d. 11 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Secretaria-Geral23 X - n.d. 61 (b)24 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Protocolo de Estado (DG) X - n.d. 33 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Instituto Diplomático X - n.d. 20 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Departamento de Assuntos Jurídicos (DAJ) X - n.d. 17 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Gabinete de Informação e Imprensa (GII) X - n.d. 10 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Departamento Geral de Administração (DGA) 
23 

X - n.d. 119 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fundo para as Relações Internacionais X X X 7 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e 

Comunidades Portuguesas (DGACCP) 
X - n.d. 113 443.390 n.d. n.d. n.d. 

Direcção-Geral dos Assuntos Comunitários 

(DGAC) 
X - n.d. 139 3.871.319 n.d. n.d. n.d. 

Direcção-Geral de Política Externa (DGPE) X - n.d. 29 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Direcção-Geral das Relações Bilaterais (DGRB)  X - n.d. 49 n.d. n.d. n.d. n.d. 

                                                           

 
23 Serviços dependentes da Secretaria-Geral. 

24 Os dados relativos à quantificação dos recursos humanos contemplam o Gabinete do Sec.-Geral, o Serviço da Cifra, o Centro de Informática e o Serviço de 

Arquivo e Expediente. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais 

(DGAM) 
X - n.d. 50 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Instituto Português de Apoio ao 

Desenvolvimento (IPAD) 
X - n.d. 124 9.655.645 n.d. n.d. n.d. 

Instituto Camões (ICA) X - n.d. 44 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Missões Diplomáticas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Representações Permanentes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Postos Consulares n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Missões Temporárias n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Comissão Internacional de Limites Portugal – 

Espanha 
n.d. n.d. n.d. 4 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Comissão Internacional para Regular o Uso e o 

Aproveitamento Hidráulico dos Troços 

Internacionais dos Rios Fronteiriços 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Comissão do Livro Branco n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Comissão Nacional da UNESCO n.d. n.d. n.d. 12 303.067 n.d. n.d. n.d. 

Comissão Interministerial para os Assuntos 

Comunitários 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Conselho Consultivo para a Cooperação 

Económica e Empresarial 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Comissão Interministerial para a Cooperação n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Conselho das Comunidades Portuguesas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Comissão Interministerial para as Migrações e 

Comunidades Portuguesas 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 



 
 

PRACE_Relatório Final_vfc_6MAR06.doc 89 

 

Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Comissão Organizadora do Recenseamento 

Eleitoral dos Portugueses no Estrangeiro 

(COREPE) 

n.d. n.d. n.d. 2 n.d. n.d. n.d. n.d. 

 

De referir, relativamente ao quadro acima que: 

� Não foram considerados os 5 recursos humanos do Gabinete de Informatização Consular. 

� A unidade monetária utilizada é o euro (€). 

� A sigla n.d. significa não disponível. 

� Apesar de repetidas insistências junto dos serviços, ainda não foi possível a obtenção de toda a informação necessária ao preenchimento do 

quadro (entre outra). Por outro lado, por vezes a informação existente não é consistente, pelo que nestes casos se optou por não a 

disponibilizar no quadro. 
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3.1.3.2. Nova Macro-Estrutura do MNE 

 

A nova macro-estrutura proposta para o Ministério dos Negócios Estrangeiros apresenta-se na 

figura seguinte: 

 

Estruturas não dependentes directamente do Ministro
(2ª Fase do Prace - Micro-estruturas)

MINISTÉRIO  DOS NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Inspecção
Diplomática e

Consular

Direcção-Geral dos
Assuntos Consulares

e Comunidades
Portuguesas
(DGACCP)

Direcção-Geral dos
Ass.  Comunitários

(DGAC)

Instituto Português
de Apoio ao Desenv.

(IPAD)

Instituto Camões
(ICA)

Instituto Português
de St. António

em Roma

Missões
Diplomáticas

Representações
Permanentes

Postos
Consulares

Missões
Temporárias

Protocolo de Estado
Estrutura de Missão

TIC/MNE

Centros
Culturais

Portugueses

Centros de
Lingua

Portuguesa

Escolas
Portuguesas

Controlador
Financeiro

Comissão Organizadora do
Recenseamento Eleitoral dos
Portugueses no Estrangeiro

Coselho de Coordenação
Político Diplomático

Conselho Interministerial
dos Limites / Rios

Comissão Interministerial p/
Migrações e Comunidades

Portuguesas

Conselho das Comunidades
Portuguesas

Departamento
Administração

Geral

Direcção-Geral
Política Externa

(DGPE)

Comissão Interministerial
de Política Externa

Fundo para as
Relações

Internacionais

D. Assuntos
Jurídicos

Gab. Informação
e Imprensa

Instituto Diplomático

Com. Interminist.
p/ Assuntos

Comunitários

Gab. Organização
Planeamento e 

Avaliação
Comissão Nacional

UNESCO

Comissão Acompanhamento
Convenção de Albufeira 

Com. Interminist.
p/ a Cooperação

Estruturas não dependentes directamente do Ministro
(2ª Fase do Prace - Micro-estruturas)

MINISTÉRIO  DOS NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Inspecção
Diplomática e

Consular

Inspecção
Diplomática e

Consular

Direcção-Geral dos
Assuntos Consulares

e Comunidades
Portuguesas
(DGACCP)

Direcção-Geral dos
Ass.  Comunitários

(DGAC)

Direcção-Geral dos
Ass.  Comunitários

(DGAC)

Instituto Português
de Apoio ao Desenv.

(IPAD)

Instituto Camões
(ICA)

Instituto Português
de St. António

em Roma

Missões
Diplomáticas

Representações
Permanentes

Postos
Consulares

Missões
Temporárias

Protocolo de EstadoProtocolo de Estado
Estrutura de Missão

TIC/MNE
Estrutura de Missão

TIC/MNE
Estrutura de Missão

TIC/MNE

Centros
Culturais

Portugueses

Centros de
Lingua

Portuguesa

Escolas
Portuguesas

Controlador
Financeiro

Comissão Organizadora do
Recenseamento Eleitoral dos
Portugueses no Estrangeiro

Comissão Organizadora do
Recenseamento Eleitoral dos
Portugueses no Estrangeiro

Coselho de Coordenação
Político Diplomático

Coselho de Coordenação
Político Diplomático

Conselho Interministerial
dos Limites / Rios
Conselho Interministerial
dos Limites / Rios

Comissão Interministerial p/
Migrações e Comunidades

Portuguesas

Comissão Interministerial p/
Migrações e Comunidades

Portuguesas

Conselho das Comunidades
Portuguesas

Conselho das Comunidades
Portuguesas

Departamento
Administração

Geral

Departamento
Administração

Geral

Direcção-Geral
Política Externa

(DGPE)

Direcção-Geral
Política Externa

(DGPE)

Direcção-Geral
Política Externa

(DGPE)

Comissão Interministerial
de Política Externa

Comissão Interministerial
de Política Externa

Fundo para as
Relações

Internacionais

Fundo para as
Relações

Internacionais

D. Assuntos
Jurídicos

D. Assuntos
Jurídicos

Gab. Informação
e Imprensa
Gab. Informação
e Imprensa

Instituto DiplomáticoInstituto Diplomático

Com. Interminist.
p/ Assuntos

Comunitários

Gab. Organização
Planeamento e 

Avaliação

Gab. Organização
Planeamento e 

Avaliação
Comissão Nacional

UNESCO
Comissão Nacional

UNESCO

Comissão Acompanhamento
Convenção de Albufeira 

Comissão Acompanhamento
Convenção de Albufeira 

Com. Interminist.
p/ a Cooperação
Com. Interminist.
p/ a Cooperação

 
 

 

As principais alterações introduzidas nesta macro-estrutura face à situação actual encontram-se 

resumidas nos quadros que se seguem. 
 

Alt. Reforço do perfil da Secretaria-Geral no seu papel de gestão e administração global 

corrente do Ministério 

Obs. � O reforço opera-se pela integração do Departamento de Assuntos Jurídicos, do 
Gabinete de Informação e Imprensa, do Instituto Diplomático e de uma estrutura de 
missão para as TIC. Qualquer destas estruturas, face à sua dimensão e à necessidade 
de evitar a proliferação de estruturas em todos os Ministérios, não justifica por ora 
consagração autónoma. 
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� Conforme notas metodológicas, que preconizam a concentração dos Assuntos 
Jurídicos e das funções associadas com a Comunicação Social e com a Divulgação na 
Secretaria-Geral. 

� Dimensionamento reduzido do DAJ e do GII, respectivamente compostos por 17 e 
10 elementos, dificilmente legitimam a existência de estruturas autónomas. 

� O IDI exerce sobretudo competências de divulgação, de arquivo e de ensino: 
• Segundo as notas metodológicas as funções de divulgação e de arquivo deverão 

ser concentradas, por princípio na Secretaria-Geral; 
• Segundo as notas metodológicas e princípios de reestruturação e aspectos 

transversais descritos no capítulo 2.9 – Formação Profissional deve-se, 
genericamente e salvo excepções (ex. ensino militar, magistrados), tender para a 
concentração das competências operacionais de ensino. Sendo a formação 
diplomática actualmente muito esporádica e predominantemente genérica, não 
aparenta legitimar a existência de uma estrutura específica para o efeito; 

• As vocações do IDI e a sua reduzida dimensão (20 elementos) dificilmente 
legitimam a existência de uma estrutura autónoma. 

� O desenvolvimento das actividades do IDI poderá, a prazo, exigir ponderação da 
sua consagração autónoma. 

� Estes organismos devem por isso ser colocados na dependência da Secretaria-Geral. 
� A Secretaria Geral deve pois ser reforçada no seu papel central de gestão corrente 
dos recursos de todo o Ministério. 

 

Alt. Reforço da DG da Política Externa no seu papel de apoio à definição e execução da 

política externa nacional e de coordenação dos vários serviços e instrumentos de 

gestão que no Ministério tem essa finalidade  

Obs. � O reforço opera-se pela integração da DG A Bilaterais e DG dos Assuntos 
Multilaterais 

� A DGPE deverá ser, conjuntamente com a Secretaria Geral, um órgão fundamental 
para o funcionamento do Ministério: nela se deverá desenvolver a actividade mais 
importante para apoio à formulação global da política externa do Estado, nela se 
devem desenvolver capacidades de pensamento estratégico e nela se deve permitir 
uma relação entre apoio à formulação de políticas, planeamento global da 
actividade do Ministério e relação com a programação financeira e elaboração dos 
respectivos instrumentos (daí resulta a proposta de integração das actividades do 
GOPA). É desta DGPE que poderão surgir especiais articulações com as outras DG e 
Institutos com especiais responsabilidades na execução da política externa: 
DGACCP, DGAC, IPAD e ICA. É ainda no âmbito desta DGPE que se deve criar 
condições para maior desenvolvimento da política externa nos domínios 
económicos (em articulação com o ICEP) e científicos (em articulação com o 
MCTES). 

� O reforço opera-se pois igualmente com a integração das actividades do GOPA: só 
assim se poderá assegurar a relação entre formulação de políticas e os respectivos 
suportes financeiros 

� No caso do MNE, o GPEARI proposto em 2.2 – Áreas de suporte à Governação é 
assumido pela DG de Política Externa. 
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Alt. Criação do Controlador Financeiro. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 

 

Alt. Recolocação dos Órgãos Consultivos junto das instâncias administrativas com 
competência conexa 

Obs. � Conforme princípios de estruturação e aspectos transversais descritos no capítulo 
2.3 – Funções e órgãos consultivos 

� Extinção da Comissão do Livro Branco na macro-estrutura do Ministério podendo 
funcionar como Programa ou Acção no âmbito da DG P Externa ou mesmo da 
Secretaria Geral. 

 

Alt. Criação de uma estrutura de missão dedicada às Tecnologias de Informação e 
Comunicação do MNE 

Obs. � Conforme princípios de reestruturação e aspectos transversais conforme descrito no 
Capítulo 2.8 – Tecnologias de Informação e Comunicação, que prevê, regra geral, a 
consagração de um órgão deste tipo por Ministério com autonomia administrativa e 
financeira. 

� A criação de uma estrutura orgânica, a um nível adequado, dedicado à arquitectura 
e acompanhamento de sistemas de informação e comunicação permitirá ultrapassar 
as dificuldades há longa data sentidas neste domínio e o seu eficiente 
funcionamento poderá redundar em poupanças significativas. 

� Nesta fase, contudo, propõe-se uma estrutura de missão que prepare a evolução 
nesta matéria. 

 

Alt. Extinção da Direcção-Geral das Relações Bilaterais (DGRB) e da Direcção-Geral dos 
Assuntos Multilaterais (DGAM) 

Obs. � Permite a redução de conflitos positivos de atribuições e competências pela fusão 
destas estruturas com a Direcção-Geral de Política Externa (DGPE): 
• Evita-se assim, entre outros, a duplicação de atribuições prosseguidas pela 

DGPE e pela DGAM no âmbito do acompanhamento de assuntos de segurança 
e defesa e de temas globais; 

• Atribui-se à DGPE a competência para definição e execução da política de 
relacionamento bilateral com os Estados não europeus (acomodando uma 
prática já vigente no MNE), aproveitando também as mais-valias do 
multilateralismo para a dinâmica bilateral. 

� Redundância de funções e dimensionamento reduzido da DGRB e da DGAM (49 e 
50 elementos respectivamente) não legitimam a existência de estruturas autónomas. 

� Inexistência de problemas de governabilidade na DGPE por integração destas duas 
Direcções-gerais, na medida que já hoje estas estruturas funcionam de certa forma 
integradas e a DGPE possui um dimensionamento reduzido (29 elementos). 

� Consagração no âmbito da DGP Externa de estrutura relativa aos Assuntos 
Económicos e Científicos. 
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Alt. Integração do Instituto Português de Santo António em Roma sob a tutela do MNE 
(actualmente sob a tutela do Ministério das Finanças). 

Obs. � Este Instituto era também tutelado pelo Ministério das Finanças e da Administração 
Pública. O que se propõe é que fique apenas com tutela do MNE. 

 

Alt. Integração das Escolas Portuguesas no Estrangeiro sob a alçada do Instituto Camões 
– ICA (actualmente sob a alçada do Ministério da Educação). 

Obs. � Considerando que estas escolas estão muito mais vocacionadas para uma politica de 
difusão e visibilidade da língua portuguesa no estrangeiro do que para o grau de 
ensino, faz mais sentido a sua integração no MNE/ICA do que no Ministério da 
Educação. 

 

Alt. Considerações finais. 

Obs. � Deverão ser objecto de especial avaliação os recursos humanos que estão afectos aos 
seguintes serviços: 
� Direcção-Geral dos Assuntos Comunitários (139 efectivos), 
� Departamento Geral de Administração (119 efectivos); 
� Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas (113 

efectivos). 
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3.1.4. Ministério das Finanças e da Administração Pública 

3.1.4.1. Caracterização Sumária da Situação Actual 

 

A actual macro-estrutura do Ministério das Finanças e da Administração Pública (MFAP) é a 

seguinte: 

 

 
 

O MFAP é constituído, para além do Conselho Superior de Finanças, pela Secretaria-Geral, 10 

Direcções-Gerais, 2 Inspecções-Gerais, 4 Institutos Públicos, 1 fundação, 1 organismo dotado de 

autonomia administrativa e patrimonial (os Serviços Sociais do Ministério das Finanças e da 

Administração Pública) e 1 organismo com regime jurídico de pessoa colectiva de direito 

público (a Caixa Geral de Aposentações), dotada de autonomia administrativa e financeira e 

com património próprio.  
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O MFAP apresenta, ainda, 3 fundos autónomos não personalizados, o Fundo de Estabilização 

Aduaneiro, o Fundo de Estabilização Tributária e o Fundo de Regularização da Dívida Pública e 

um programa operacional (da Administração Pública). 

 

No quadro seguinte identifica-se os organismos do MFAP, caracterizando-os quanto ao seu tipo 

de autonomia, informação orçamental e de recursos humanos. 

 

A informação relativa aos recursos humanos é referente aos efectivos que exercem actividade 

nos organismos em 31 de Julho de 2005. 

 

No que concerne aos recursos financeiros, tomaram-se como valores os constantes do 

Orçamento de Estado executado em 2004. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Secretaria-Geral do MFAP X - - 173 5.093.237 7.748.786 12.842.023 6.185 

Direcção-Geral de Estudos e Previsão X - - 22 735.350 95.900 831.250 1.350 

Direcção-Geral do Orçamento X - - 373 10.235.965 586.034 10.821.999 316.172 

Direcção-Geral dos Impostos X - - 12.153 349.827.860 61.526.393 411.354.253 1.497.220 

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos 

Especiais sobre o Consumo 
X - - 1.737 47.876.220 3.439.491 51.315.711 198.818 

Direcção-Geral de Informática e Apoio aos 

Serviços Tributários e Aduaneiros 
X - - 270 9.503.981 31.014.020 40.518.001 17.787.932 

Direcção-Geral do Tesouro X - - 236 5.972.523 439.627 6.412.150 544.405 

Direcção-Geral do Património X - - 166 3.557.698 5.505.058 9.062.756 340.461 

Direcção-Geral da Administração Pública  X - - 250 5.384.199 403.479 5.787.678 279.790 

Direcção-Geral de Protecção Social aos 

Funcionários e Agentes da Administração 

Pública 

X - - 284 725.868.641 2.396.382 728.265.023 859.423 

Direcção-Geral de Assuntos Europeus e 

Relações Internacionais  
X - - 41 1.126.851 133.974 1.260.825 7.537 

Inspecção-Geral de Finanças  X - - 244 9.211.457 927.226 10.138.683 394.997 

Inspecção-Geral da Administ. Pública  X - - 56 1.719.491 1.905.377 3.624.868 74.549 

Caixa Geral de Aposentações X X X n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Instituto de Informática X - - 251 6.841.118 2.983.414 9.824.532 4.029.525 

Serviços Sociais do Ministério das Finanças e da 

Administração Pública  
X - × 44 705.092 2.097.972 2.803.064 497.095 

Instituto Nacional de Administração  X - X 210 3.248.874 4.427.482 7.676.356 293.898 

Instituto de Gestão do Crédito Público X X X 63 3.011.600 1.324.200 4.335.800 107.900 

Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva  X X X n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Inst. Português Santo António em Roma  X X X n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

 

De referir, relativamente ao quadro acima que: 

� A unidade monetária utilizada é o euro (€). 

� A sigla n.d. significa não disponível. 
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3.1.4.2. Nova Macro-Estrutura do MFAP 

 

A nova macro-estrutura proposta para o Ministério das Finanças e Administração Pública é a 

seguinte: 

 

MINISTÉRIO  DAS FINANÇAS E
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Gabinete de Planeamento,
Estratégia, Avaliação e
Relações Internacionais

Secretaria-Geral do Ministério
das Finanças e da

Administração Pública
(SGMFAP)

Direcção-Geral
do Orçamento

(DGO)

Inspecção-Geral de Finanças
(IGF)

Instituto de Informática (II)

Direcção-Geral de Informática
e Apoio aos Serviços

Tributários e Aduaneiros
(DGITA, IP)

Direcção-Geral
do Tesouro e
das Finanças

(DGTF)

Direcção-Geral
dos Impostos

(DGCI)

Direcção-Geral
das Alfândegas
e dos Impostos
Especiais sobre

o Consumo
(DGAIEC)

Direcção-Geral
da

Administração
Pública
(DGAP)

Instituto de
Gestão do

Crédito Público
(IGCP)

Instituto
Nacional da

Administração
(INA)

Serviços
Sociais da

Administração
Pública
(SSAP)

Direcção-Geral
de Protecção

Social aos
Funcionários e

Agentes da
Adm. Pública

(ADSE)

Caixa Geral de
Aposentações

(CGA)

Controlador Financeiro

Unidade de Missão de
Serviços Partilhados na
Administração Pública

Fundo de
Estabilização

Aduaneiro

Fundo de
Estabilização

Tributário

Fundo de
Regularização da

Dívida Pública

Conselho Superior de
Finanças

Conselho de
Garantias

Financeiras

MINISTÉRIO  DAS FINANÇAS E
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MINISTÉRIO  DAS FINANÇAS E
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Gabinete de Planeamento,
Estratégia, Avaliação e
Relações Internacionais

Gabinete de Planeamento,
Estratégia, Avaliação e
Relações Internacionais

Secretaria-Geral do Ministério
das Finanças e da

Administração Pública
(SGMFAP)

Secretaria-Geral do Ministério
das Finanças e da

Administração Pública
(SGMFAP)

Direcção-Geral
do Orçamento

(DGO)

Direcção-Geral
do Orçamento

(DGO)

Inspecção-Geral de Finanças
(IGF)

Inspecção-Geral de Finanças
(IGF)

Instituto de Informática (II)Instituto de Informática (II)

Direcção-Geral de Informática
e Apoio aos Serviços

Tributários e Aduaneiros
(DGITA, IP)

Direcção-Geral de Informática
e Apoio aos Serviços

Tributários e Aduaneiros
(DGITA, IP)

Direcção-Geral
do Tesouro e
das Finanças

(DGTF)

Direcção-Geral
do Tesouro e
das Finanças

(DGTF)

Direcção-Geral
dos Impostos

(DGCI)

Direcção-Geral
dos Impostos

(DGCI)

Direcção-Geral
das Alfândegas
e dos Impostos
Especiais sobre

o Consumo
(DGAIEC)

Direcção-Geral
das Alfândegas
e dos Impostos
Especiais sobre

o Consumo
(DGAIEC)

Direcção-Geral
da

Administração
Pública
(DGAP)

Direcção-Geral
da

Administração
Pública
(DGAP)

Instituto de
Gestão do

Crédito Público
(IGCP)

Instituto de
Gestão do

Crédito Público
(IGCP)

Instituto
Nacional da

Administração
(INA)

Instituto
Nacional da

Administração
(INA)

Serviços
Sociais da

Administração
Pública
(SSAP)

Serviços
Sociais da

Administração
Pública
(SSAP)

Direcção-Geral
de Protecção

Social aos
Funcionários e

Agentes da
Adm. Pública

(ADSE)

Direcção-Geral
de Protecção

Social aos
Funcionários e

Agentes da
Adm. Pública

(ADSE)

Caixa Geral de
Aposentações

(CGA)

Caixa Geral de
Aposentações

(CGA)

Controlador FinanceiroControlador Financeiro

Unidade de Missão de
Serviços Partilhados na
Administração Pública

Unidade de Missão de
Serviços Partilhados na
Administração Pública

Fundo de
Estabilização

Aduaneiro

Fundo de
Estabilização

Tributário

Fundo de
Regularização da

Dívida Pública

Conselho Superior de
Finanças

Conselho Superior de
Finanças

Conselho de
Garantias

Financeiras

Conselho de
Garantias

Financeiras  
 

As principais alterações introduzidas nesta macro-estrutura face à situação actual encontram-se 

resumidas nos quadros que se seguem. 

Alt. Criação do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais e integração das atribuições da Direcção-Geral de Estudos e Previsão 
(a extinguir) e das atribuições de carácter consultivo da Direcção-Geral de Assuntos 
Europeus e Relações Internacionais. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 

� Esta estrutura de apoio à definição de políticas, de gestão estratégica e de relações 
internacionais concentrará as atribuições de carácter consultivo da Direcção-Geral 
de Assuntos Europeus e Relações Internacionais (DGAERI) e as atribuições da 
Direcção-Geral de Estudos e Previsão (DGEP), organismos a extinguir. 

 

Alt. Criação do Controlador Financeiro. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 
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Alt. Extinção da Direcção-Geral de Assuntos Europeus e Relações Internacionais. 

Obs. � Sugere-se que as atribuições da DGAERI em matéria de cooperação financeira 
internacional venham a ser desempenhadas pela Direcção-Geral do Tesouro e das 
Finanças (DGTF); 

� Propõe-se igualmente que as atribuições relacionadas com a negociação do 
orçamento das Comunidades Europeias sejam transferidas para a Direcção-Geral do 
Orçamento (DGO); 

� As atribuições da DGAERI de natureza consultiva serão integradas no GPEARI, a 
criar. 

 

Alt. Extinção da Direcção-Geral do Património. 

Obs. � Propõe-se que o cadastro e inventário do imobiliário do Estado e sua gestão sejam 
entregues a uma entidade pública empresarial, detida integralmente pela 
PARPÚBLICA, possibilitando, deste modo, redução de custos, aumento da receita e 
uma maior agilidade em matérias relevantes como, por exemplo, os contratos de 
arrendamento; 

� Sugere-se uma gestão da frota automóvel que englobe o recurso a contratos de 
locação financeira, como o renting. A gestão destes contratos deverá ser atribuída a 
cada Ministério (por exemplo, às respectivas Secretarias-Gerais); 

� O aprovisionamento público ficará sob a responsabilidade do Programa Nacional 
de Compras Electrónicas, actualmente em fase piloto em vários Ministérios, 
incluindo o MFAP, propondo-se para tal a criação da Unidade Nacional de 
Compras já previsto naquele programa. 

 

Alt. Extinção da Inspecção-Geral da Administração Pública. 

Obs. � As atribuições desta inspecção-geral concorrem, de algum modo, com as da área de 
Controlo da Gestão Pública da Inspecção-Geral de Finanças (IGF). Sugere-se, assim, 
a sua extinção, de acordo com os objectivos do PRACE, designadamente a 
racionalização de custos e o aproveitamento de sinergias, sendo transferidas 
algumas das suas atribuições para a IGF. 

� Recomenda-se que a IGF aproveite o conhecimento adquirido pela Inspecção-Geral 
da Administração Pública (IGAP). 

 

Alt. Criação dos Serviços Sociais da Administração Pública por fusão do SOFE, do 
OSMOP (Obra Social do Ministério das Obras Públicas), dos Serviços Sociais do 
Ministério da Educação, dos Serviços Sociais do Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social, dos Serviços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros 
e de parte das atribuições da Acção Social Complementar do Ministério da Justiça. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no capítulo 
2.10 – Serviços Sociais. 

 

Alt. Transferência da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva. 

Obs. � A natureza das atribuições desta entidade (defesa das artes tradicionais portuguesas) 
justifica plenamente a sua transferência para o Ministério da Cultura. 
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Alt. Transferência do Instituto Português de Santo António em Roma. 

Obs. � Tendo em conta as suas atribuições (exercício de actos do culto católico, de 
beneficência e de actividades culturais) e a sua localização (Roma) justifica-se a sua 
transferência para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

 

Alt. Recepção do Conselho de Garantias Financeiras por transferência do Ministério da 
Economia e Inovação. 

Obs. � O Conselho de Garantias Financeiras tem uma tutela partilhada entre o Ministério 
das Finanças e da Administração Pública e o Ministério da Economia e Inovação; 
tendo em conta que a primeira tutela pertence ao MFAP, entendeu-se transferir esta 
entidade para este Ministério. 

� Propõe-se a sua colocação junto da Direcção-Geral do Tesouro e das Finanças 
(DGTF) por se considerar que este organismo tem competências relativas nas áreas 
de actuação deste Conselho.  

 

Alt. Incorporação das atribuições ligadas à gestão do PIDDAC, na Direcção-Geral do 
Orçamento, por transferência do Departamento de Prospectiva e Planeamento do 
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. 

Obs. � O MFAP e concretamente a DGO, é o organismo responsável por superintender na 
elaboração e controlo da execução do Orçamento do Estado pelo que se justifica 
incorporar as actuais competências do DPP nos domínios: a) Preparação e 
elaboração de proposta técnica da componente do PIDDAC que não é contrapartida 
pública nacional dos fundos comunitários e b) Coordenação interministerial das 
Grandes Opções do Plano. 

 

Alt. Recepção da Comissão de Acompanhamento das Privatizações por transferência da 
Presidência do Conselho de Ministros. 

Obs. � A Comissão de Acompanhamento das Privatizações está sob tutela partilhada do 
Ministério das Finanças e da Administração Pública e da Presidência do Conselho 
de Ministros; tendo em conta que a primeira tutela pertence ao MFAP, entendeu-se 
transferir esta entidade para o referido Ministério. 

� Propõe-se a sua colocação junto do Conselho Superior de Finanças, onde já 
actualmente funciona. 

 

Alt. Alteração da natureza jurídica da Direcção-Geral de Informática e Apoio aos 
Serviços Tributários e Aduaneiros. 

Obs. � A Direcção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros 
(DGITA) é actualmente um “braço operacional” da Direcção-Geral dos Impostos 
(DGCI) e da Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o 
Consumo (DGAIEC), constituindo-se como uma peça essencial para a arrecadação 
de receitas pelo Estado. Propõe-se a mudança da natureza jurídica da DGITA para 
instituto público, seguindo os princípios de vínculo a níveis de serviço e de relevo 
dos serviços prestados aos seus clientes actuais, DGCI e DGAIEC, e abrindo 
caminho à possibilidade dessa prestação se alargar a outros, no futuro, em consonância 
com o proposto no ponto 2.8 – Tecnologias de Informação e Comunicação. 
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Alt. Evolução da DGITA e Instituto Informática. 

Obs. � Propõe-se a manutenção de ambos os serviços, devendo contudo o II perder as suas 
competência de órgão transversal de “governance” das TIC no âmbito da 
Administração Pública que deverão ser assumidas no âmbito da PCM, pela nova 
“Agência para o Desenvolvimento e Inovação no Serviço Público”. No entanto, a 
situação actual deve evoluir tendo em conta os seguintes pressupostos: 
a) A DGITA é uma entidade prestadora de serviços relativamente à DGCI e 

DGAIEC. Pode evoluir nessa vocação relativamente a outros serviços do 
Ministério das Finanças. Tem pois uma vocação de prestação de serviços em 
áreas verticais do Ministério das Finanças. Como se diz na Parte Geral do 
Relatório do PRACE deve evoluir no sentido de Instituto Público, prestador de 
serviços e remunerado por eles; 

b) O I. Informática assegura a concepção, desenvolvimento, manutenção e suporte 
tecnológico dos sistemas de informação em áreas de vocação horizontal a toda a 
Administração Pública (designadamente, SRH, SIC, SGP e actualmente o 
projecto RIGORE); 

c) A fusão imediata das duas estruturas não é aconselhável: por terem diferentes 
missões, por razões culturais, por diferenças tecnológicas e pela sensibilidade 
de alguns dos projectos e actividades em que estão envolvidos; 

d) Contudo, deve reconhecer-se que nas Administrações Centrais e/ou Estaduais 
dos países mais avançados as funções relacionadas com as infra-estruturas 
tecnológicas e os sistemas de informação ocupam, destacadas, os lugares 
cimeiros no “top” das funções alvo para se constituírem em unidades de 
serviços partilhados; 

e) Não se pode ignorar igualmente que, juntos, DGITA e I.I. contam actualmente 
com 520 efectivos e infra-estruturas tecnológicas relevantes; 

f) Como está proposto na Parte Geral do Relatório do PRACE, a experiência de 
“serviços partilhados” na Administração Pública deve iniciar-se no âmbito do 
Ministério das Finanças e da Administração Pública através de uma “Unidade 
de Missão” e segundo princípios de “gradualismo e pilotagem” e que evolua, 
em princípio, para uma figura de EPE. Tal estrutura de missão deverá assegurar 
o desenvolvimento de projectos no âmbito de: 
� POCP 
� Gestão de Recursos Humanos 
� Instalações e Equipamentos 

� Ora, tal estrutura de missão deverá, na senda do que acontece noutras 
Administrações, assumir igualmente (seguindo os princípios de gradualismo e 
pilotagem) a questão da partilha de serviços nas áreas das TIC. Assim, propõe-se 
que junto desta estrutura de missão funcione desde o seu início um Grupo de 
Trabalho, com horizonte temporal limitado, que:  
� Seja presidido pelo responsável da Unidade de Missão de Serviços Partilhados e 

conte com a participação dos responsáveis máximos da DGITA e do II; 
� Seja assessorado por uma consultora externa com experiência comprovada em 

matéria de serviços partilhados no âmbito das TIC; 
� Analise a situação actual dos recursos da DGITA e II, respectivas missões e 

actividades; 
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� Proponha a evolução da problemática das TIC no Ministério das Finanças no 
sentido da concentração e racionalização de recursos e de partilha de serviços 
no Ministério e na Administração Pública (no que respeita às funções 
horizontais do Ministério das Finanças e da Administração Pública), 
designadamente em matéria de orçamento, tesouro, património, recursos 
humanos, e infra-estruturas tecnológicas. 

 

Alt. Possível extinção da Direcção-Geral da Administração Pública (DGAP) e sua 
substituição por uma nova Direcção-Geral 

Obs. � A extinção da DGAP fundamenta-se no facto de a sua missão histórica se ter em 
grande parte esgotado, em virtude da introdução de novos modelos de Gestão 
Pública, nomeadamente o regime de Contrato Individual de Trabalho, com a 
consequente diminuição, a prazo, do peso do regime da Função Pública. 

� Acresce ainda o facto de a Administração Pública estar a assumir uma postura 
menos administrativista e mais gestionária, e consequentemente ser necessário gerir 
as pessoas que trabalham na Administração Pública através de novos processos e 
modelos de gestão de Recursos Humanos. 

� A criação de uma nova Direcção-Geral, justifica-se na necessidade de olhar, de uma 
forma estratégica, para a gestão dos efectivos, actuais e futuros, numa perspectiva 
de desenvolvimento pessoal e organizacional diferente do que era hábito. Esta nova 
postura, coloca as pessoas no centro do modelo de gestão, como seu factor crítico de 
sucesso na qualidade do serviço prestado. 

 

Alt. Considerações finais. 

Obs. � Deverão ser objecto de especial avaliação, no que respeita à dimensão dos recursos 
humanos que lhes estão afectos, os seguintes serviços: 
� Direcção-Geral Impostos (12 153 efectivos), 
� Direcção-Geral Alfândegas e IEC (1737 efectivos); 
� Direcção-Geral do Orçamento (373 efectivos); 
� ADSE (284 efectivos); 
� DGITA e Instituto de Informática (521 efectivos); 
� Direcção-Geral da Administração Pública (250 efectivos). 
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3.1.5. Ministério da Defesa Nacional 

3.1.5.1. Caracterização Sumária da Situação Actual 

 

A actual macro-estrutura do Ministério da Defesa Nacional (MDN) é a seguinte: 

 

 
 

 

O Ministério da Defesa Nacional (MDN) é constituído, para além de 5 Comissões/Conselhos, 

por 9 organismos sem autonomia financeira (Inspecção-Geral, Direcções-Gerais, Institutos e 

Polícia Judiciária Militar), 1 instituto com autonomia financeira (IASFA) e duas estruturas de 

missão – Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental e Estrutura de Missão 

para os Assuntos do Mar. As Forças Armadas são constituídas pelo Estado-Maior General das 

Forças Armadas, pela Marinha, pelo Exército e pela Força Aérea. 
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A Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental foi instituída pela Resolução 

do Conselho de Ministros nº 9/2005, de 17 de Janeiro, na sequência de trabalhos que vêm sendo 

desenvolvidos desde 1998. De acordo com informação recolhida junto do Secretário de Estado 

da Defesa Nacional e Assuntos do Mar, responsável pela reestruturação do Ministério, Portugal 

apresentará uma proposta de extensão da plataforma continental, como previsto na Convenção 

das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 

 

A Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar possui uma duração temporal limitada (Agosto 

de 2006), tendo como objectivos, entre outros, elaborar propostas relativas a acções e medidas a 

implementar para assegurar a coordenação intergovernamental da matéria bem como os 

projectos de diploma necessários à consecução dos mesmos, considerando-se tais fundamentos 

como suficientes para a manutenção desta estrutura. 

 

No quadro seguinte identificam-se os organismos do MDN, caracterizando-os quanto ao seu 

tipo de autonomia, informação orçamental e de recursos humanos. A informação de Recursos 

Humanos provém do Orçamento de Estado de 2006, sendo que dos 53.477 efectivos, 48.873 

(91%) pertencem ao Estado-Maior General das Forças Armadas, Marinha, Exército e Força 

Aérea. A informação financeira provém do Orçamento de Estado de 2005 (após rectificativo). 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional 

(DGPDN) 
X - n.d. 32 875.307 207.205 1.082.512 - 

Inspecção-Geral da Defesa Nacional X - n.d. 49 1.520.213 115.251 1.635.464 - 

Estado-Maior General das Forças Armadas 

(EMGFA) 
X - n.d. 477 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Secretaria-Geral X - n.d. 195 3.583.477 1.353.422 4.775.590 151.606 

Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento 

Militar (DGPRM) 
X - n.d. 54 2.110.851 2.026.243 4.137.094 - 

Direcção-Geral de Infra-Estruturas (DGIE) X - n.d. 86 1.402.939 228.148 1.631.087 401.202 

Direcção-Geral de Armamento e Equipamento 

de Defesa (DGAED) 
X - n.d. 45 1.230.310 256.650 1.486.960 94.526 

Instituto de Acção Social das Forças Armadas 

(IASFA) 
X X n.d. 733 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Estrutura de Missão para a Extensão da 

Plataforma Continental 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Instituto de Estudos Superiores Militares 

(IESM) 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Instituto da Defesa Nacional (IDN) X - n.d. 57 1.120.357 591.340 1.711.697 150.803 

Policia Judiciária Militar (PJM) X X X 44 800.715 437.017 1.237.732 - 

Marinha X - n.d. 13.036 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Exército X - n.d. 26.466 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Força Aérea X - n.d. 8.894 n.d. n.d. n.d. n.d. 
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De referir, relativamente ao quadro acima que: 

� Não estão incluídos no quadro 3.092 efectivos dos Estabelecimentos Fabris das Forças Armadas nem 164 do Instituto Hidrográfico 

(Marinha). 

� A despesa global no âmbito da Defesa Nacional, no ano de 2005, valores do orçamento de Estado após orçamento rectificativo ascendeu a 

€2.067.707.005. 

� A unidade monetária utilizada é o euro (€). 

� A sigla n.d. significa não disponível. 

 

Relativamente ao ano de 2006 encontram-se inscritos no Orçamento de Estado os seguintes montantes globais: 

� Total das despesas previstas: €1.886.397.715 (à semelhança do ano de 2005, engloba verbas destinadas à Lei de Programação Militar, Lei do 

Serviço Militar, dotações com compensação em receitas e transferências para o IASFA); 

� Parcela de €1.101.385.078 respeita a despesas com pessoal: 

a) €20.050.907 para os Gabinetes dos membros do Governo e Órgãos e Serviços Centrais; 

b) €26.849.352 para o Estado-Maior General das Forças Armadas; 

c) €316.186.392 para a Marinha; 

d) €526.708.413 para o Exército; 

e) €211.590.014 para a Força Aérea. 
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Não foi possível no âmbito do PRACE estudar a reestruturação dos Ramos das Forças Armadas 

(Estado-Maior General das Forças Armadas, Marinha, Exército e Força Aérea), sobretudo no 

que se refere às funções nucleares e soberanas por estes desempenhadas (componente 

operacional das missões das forças). Está aliás em curso um programa específico, com um 

Grupo de Trabalho instituído na dependência do Sr. Ministro da Defesa Nacional, para esse 

efeito. 

 

As Forças Armadas representam 91% dos efectivos do Ministério e 98% das Despesas com 

Pessoal previstas para 2006. É assim naturalmente expectável, que os ganhos de eficiência e as 

reduções globais de custos que advenham de um programa de reestruturação provenham 

fundamentalmente dos Ramos. 

 

Sendo inequívocas a dimensão e as especificidades das Forças Armadas (cada Ramo tem em si 

uma diversidade de funções e de estruturas, que se pode quase considerar que existem dentro 

de cada Ramo estruturas Ministeriais), também o PRACE não poderá ter neste âmbito a mesma 

ambição (abrangência e profundidade) do que relativamente a outros Ministérios, aliás 

inexequível face aos objectivos e timings estabelecidos. 

 

Desta forma, os trabalhos no âmbito do PRACE incidiram sobre os Órgãos e Serviços 

Centrais do Ministério da Defesa Nacional. Os ganhos previsíveis neste domínio são 

proporcionalmente baixos (face ao peso relativo destas estruturas, mas também atendendo à 

sua composição relativamente recente), o que reduziria os trabalhos no âmbito do PRACE a 

um exercício fundamentalmente teórico.  

 

O PRACE preconiza, como princípios primordiais subjacentes à reestruturação, o reforço e a 

concentração das funções de suporte à governação (planeamento estratégico, avaliação, 

inspecção, controlo financeiro, etc.) e a partilha de serviços de suporte comuns (contabilidade, 

gestão orçamental e financeira, processamento de salários, gestão das TIC’s, etc.), por ser 

expectável que daí advenham grande parte dos aumentos de eficiência para já possíveis. O 

Ministério da Defesa Nacional, pioneiro nestes domínios, teve aliás na sua génese a 

consideração por estes princípios. 

 

Importa desta forma, no âmbito do PRACE e ainda que com um nível de ambição diferente e 

inferior, pelo menos proceder à caracterização genérica da situação actual (organismos, 

serviços e recursos), da evolução pretendida e dos ganhos expectáveis em respeito por estes 

princípios de base.  
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Para este efeito impõe-se naturalmente facultar a articulação entre as estruturas do PRACE e 

as do programa responsável pela reestruturação dos Ramos, mas também, e sobretudo, 

facilitar e agilizar a comunicação e a troca de informação entre as estruturas do PRACE e as 

estruturas dos Ramos responsáveis pelas funções de suporte à governação e pelas funções 

candidatas a partilha de serviços de suporte comuns.   

 

Desta forma serão também promovidos os objectivos que, bem, estiveram na génese da criação 

do Ministério da Defesa Nacional e que, mesmo que apenas parcialmente atingidos, se mantêm 

intactos e actuais. 

 

3.1.5.2. Nova Macro-Estrutura do MDN 

 

A nova macro-estrutura proposta para o Ministério da Defesa Nacional apresenta-se na figura 

seguinte: 

 

 
 

As principais alterações introduzidas nesta macro-estrutura face à situação actual encontram-se 

resumidas nos quadros que se seguem. 
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Alt. A Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional (DGPDN) assumirá o papel 
acometido ao Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais (GPEARI), passando a dispor de competências acrescidas, 
nomeadamente no que se refere a funções de avaliação. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 

� A DGPDN exerce já hoje grande parte das competências previstas para o GPEARI, 
com excepção de funções de avaliação, que passará cumulativamente a exercer. 

 

Alt. Criação do Controlador Financeiro. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 

 

Alt. Reforço de competências do Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) no 
âmbito do planeamento e condução de operações militares. O EMGFA terá no Chefe 
do Estado-Maior o interlocutor único do Ministro da Defesa para todas as questões 
relacionadas com o emprego de forças. 

Obs. � Orientações e opções políticas claras neste sentido; 
� Implementação efectiva de uma organização que diferencie de forma clara a 
estrutura orgânica de planeamento, direcção e controlo das forças da estrutura 
operacional. 

 

Alt. Extinção do Conselho de Direito Marítimo Internacional, da Comissão Portuguesa 
de História Militar e do Conselho Coordenador do Ensino Superior Militar. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.3 – Funções e Órgãos Consultivos. 

 

Alt. Extinção da Direcção-Geral de Infra-estruturas (DGIE) e da Direcção-Geral de 
Armamento e Equipamentos de Defesa (DGAIED) e criação de uma única Direcção-
Geral agregadora. 

Obs. � Direcções-Gerais com competências similares, ainda que uma no que se refere a 
infra-estruturas e outra a armamento e equipamentos de defesa, sendo previsíveis 
sinergias em resultado da junção; 

� DGIE composta por 86 efectivos e DGAED por 45 efectivos, não se colocando 
problemas de governabilidade em resultado da junção. 

 

Alt. Extinção do Instituto de Defesa Nacional (IDN) por incorporação de competências 
no Instituto de Estudos Superiores Militares (IESM). 

Obs. � IDN exerce competências de ensino e de divulgação da Defesa Nacional; 
� Segundo notas metodológicas e princípios de reestruturação e aspectos transversais 
descritos no Capítulo 2.9 – Formação Profissional) deve-se, genericamente e salvo 
excepções (ex.: ensino militar, magistrados, etc.), tender-se para a concentração das 
competências operacionais de ensino. Desta forma as competências de ensino do 
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IDN (sobretudo destinadas à sociedade civil) deverão ser asseguradas por uma 
estrutura com vocação similar (ex. por princípio o Instituto de Estudos Superiores 
Militares, mas também alguma(s) das várias estruturas de formação dos Ramos ou 
mesmo externamente); 

� Segundo notas metodológicas as funções de divulgação deverão também ser 
concentradas, por princípio na Secretaria-Geral; 

� As vocações do IDN e a sua reduzida dimensão dificilmente legitimam a existência 
de uma estrutura autónoma: 57 efectivos, segundo o Orçamento de Estado de 2006; 
99 efectivos a exercer funções (52 civis e 47 militares) segundo a informação 
fornecida no âmbito do PRACE. 

 

Alt. Transferência da Polícia Judiciária Militar (PJM) para a Polícia Judiciária (PJ) – 
Ministério da Justiça. 

Obs. � PJ e PJM possuem competências similares, ainda que relativamente a tipos de crime 
distintos (a PJM é responsável por crimes militares), podendo prever-se ganhos de 
sinergias por partilha de uma mesma “máquina”; 

� Solução idêntica à já adoptada para os tribunais militares. Com o novo Código de 
Justiça Militar foram extintos os tribunais militares, sendo as competências destes 
asseguradas por tribunais judiciais, os quais julgam os crimes estritamente militares. 
Junto dos tribunais judiciais e dos serviços do Ministério Público prestam serviço 
juízes militares e assessores militares respectivamente; 

� As vocações da PJM, em grande parte coincidentes com as da PJ, e a sua reduzida 
dimensão, dificilmente legitimam a existência de uma estrutura autónoma: 44 
efectivos, segundo o Orçamento de Estado de 2006; 60 efectivos militares a exercer 
funções segundo a informação fornecida no âmbito do PRACE. 

 

Alt. Reforço de competências das DG’s 

Obs. � Deverá haver um reforço das competências das Direcções-Gerais com reflexa 
economia nos meios afectos aos diversos ramos, em especial no que diz respeito à 
gestão de recursos humanos, financeiros e materiais e outros de possível utilização 
comum. 

� Implementação efectiva de uma organização que diferencie de forma clara a 
estrutura orgânica de planeamento, direcção e controlo e gestão de recursos das 
forças da estrutura operacional. 
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3.1.6. Ministério da Justiça 

3.1.6.1. Caracterização Sumária da Situação Actual 

 

A actual macro-estrutura do Ministério da Justiça (MJ) é a seguinte: 

 

 
 

O Ministério da Justiça é constituído, para além de 7 Comissões/Conselhos/Auditoria Jurídica, 

por 13 organismos sem autonomia financeira (Secretaria-Geral, Inspecção-Geral dos Serviços de 

Justiça, Serviços Sociais do Ministério da Justiça, Gabinetes, Direcções-Gerais e Institutos), 2 

institutos com autonomia financeira (IGFPJ e INML) e uma Unidade de Missão – Unidade de 

Missão para a Reforma Penal. 

 

No quadro seguinte identificam-se os organismos do MJ, caracterizando-os quanto ao seu tipo 

de autonomia, informação orçamental e de recursos humanos. A informação de Recursos 

Humanos refere-se a 31/07/2005 e foi fornecida pelos serviços/organismos do MJ. A 

informação financeira provém do Dossier Financeiro 2006 (Secretaria-Geral do Ministério da 

Justiça) e de elementos fornecidos pela Secretaria-Geral, correspondendo aos valores inscritos 

no Orçamento de Estado de 2005 (após rectificativo). 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Gabinete de Política Legislativa e Planeamento 

(GPLP) 
X - n.d. 74 1.602.894 600.330 2.203.224 459.810 

Gabinete de Relações Internacionais, Europeias 

e de Cooperação (GRIEC) 
X - n.d. 36 1.704.168 758.455 2.462.623 5.638 

Inspecção-Geral dos Serviços de Justiça (IGSJ) X - n.d. 23 975.703 162.707 1.138.410 - 

Secretaria-Geral (SG) X - n.d. 84 2.252.577 952.423 3.205.000 40.217 

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça (IGFPJ) 
X X n.d. 128 4.288.564 2.794.072 7.082.636 57.578.264 

Instituto das Tecnologias da Informação na 

Justiça (ITIJ) 
X - n.d. 126 4.057.185 5.684.799 9.741.984 6.656.481 

Unidade de Missão para a Reforma Penal n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Serviços Sociais do Ministério da Justiça X - n.d. 112 43.257.908 1.100.688 44.358.596 216.100 

Direcção-Geral da Administração Extrajudicial 

(DGAE) 
X - n.d. 29 1.624.407 1.141.498 2.765.905 6.050 

Direcção-Geral da Administração da Justiça 

(DGAJ) 
X - n.d. 443 189.895.136 9.623.844 199.518.980 6.533.967 

Direcção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP) X - n.d. 6.448 135.204.067 71.599.591 206.803.658 3.315.820 

Instituto de Reinserção Social (IRS) X - n.d. 1.712 34.161.488 8.807.084 42.968.572 1.159.953 

Direcção-Geral dos Registos e Notariado 

(DGRN) 
X - n.d. 686 22.619.684 6.346.000 28.965.684 3.855.191 

Polícia Judiciária (PJ) X - n.d. 2.984 83.214.585 10.553.090 93.747.675 5.611.004 

Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) X X n.d. 544 11.176.803 3.900.141 
15. 

076.944 
1.108.478 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Centro de Estudos Judiciários (CEJ) X - n.d. 77 10.527.000 952.565 11.479.565 22.029 

Conselho de Dirigentes do Ministério da Justiça n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Auditoria Jurídica - - n.d. 19 444.464 - 444.464 - 

Conselho do Notariado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Comissão da Liberdade Religiosa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Conselho Consultivo da Justiça n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Comissão de Protecção às Vítimas de Crime n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Comissão de Programas Especiais de Segurança n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

De referir, relativamente ao quadro acima que: 
� Os dados constantes do quadro não reflectem todos os recursos humanos do sistema de justiça, não incluindo designadamente o número de 
funcionários de justiça afectos ao Supremo Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Administrativo, aos Tribunais da Relação, aos 
Tribunais Centrais Administrativos, à Procuradoria-Geral da República e aos Conselhos Superiores da Magistratura e dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais. Não inclui ainda os magistrados e o pessoal dos gabinetes ministeriais. 

� Não constam do Quadro os recursos humanos: Sec. Judiciais (1ª instância) - 8.578; Conservatórias/Cartórios - 5.835 
� O total do quadro não coincide com o montante global inscrito no Orçamento de Estado para o Sistema da Justiça (1 260 195 171 euros), que 
inclui igualmente as verbas afectas ao Supremo Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Administrativo, aos Tribunais da Relação e 
Tribunais Centrais Administrativos, à Procuradoria-Geral da República, ao Conselho Superior da Magistratura, às Magistraturas, aos 
Suprimentos dos Registos e do Notariado, aos Gabinetes Ministeriais, entre outros. 

� As despesas com pessoal orçamentadas pelos Serviços Sociais do Ministério da Justiça incluem os encargos com o subsistema de saúde do Ministério. 
� O orçamento da Auditoria Jurídica está incluído nas dotações orçamentais do Gabinete do Ministro da Justiça, pelo que apenas foi possível 
obter informação sobre a execução das despesas com pessoal, relativas ao exercício de 2005. 

� A unidade monetária utilizada é o euro (€). 
� A sigla n.d. significa não disponível. 
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3.1.6.2. Nova Macro-Estrutura do MJ 

 

A nova macro-estrutura proposta para o Ministério da Justiça apresenta-se na figura seguinte: 

 

 

Estruturas não dependentes directamente do Ministro - 2ª Fase do Prace - Micro-estruturas)

MINISTÉRIO  DA JUSTIÇA

Gabinete de Planeamento.
Estratégia,

Avaliação e Relações
Internacionais

(GPEARI)

Secretaria-Geral

Inspecção-Geral
do Ministério da Justiça

Instituto de
Gestão Financeira

e Patrimonial da Justiça
(IGFPJ)

Centro de Estudos
Judiciários

(CEJ)

Controlador Financeiro

Instituto das Tecnologias
de Informação na Justiça

(ITIJ)

Unidade de Missão
para a Reforma Penal

Conselho Consultivo
da Justiça

Comissão de Protecção
às Vítimas de Crime

Comissão de Programas
Especiais de Segurança

Instituto Nacional de
Medicina Legal

(INML)

Polícia Judiciária
(PJ)

Direcção-Geral dos
Registos e Notariado

(DGRN)

Direcção-Geral para a
Reinserção Social

(DGRS)

Direcção-Geral dos
Serviços Prisionais

(DGSP)

Direcção-Geral da
Administração
da Justiça

(DGAJ)

1 única estrutura de
desconcentração a

definir

Conservatórias
(479)

Cartórios Notariais
(338)

Direcções
Regionais

(4)

Estabelecimentos
Prisionais

(58)

Tribunais
(342)

Equipas de
Reinserção

Social

Centros
Educativos

(12)

Julgados de Paz

G.Cons.Jurídica
Centros de
Arbitragem

Nota: Os valores apresentados foram obtidos do
Relatório do GT ou dos sites oficiais, pelo que 
podem existir no “terreno” realidades distintas 

ainda que provavelmente reduzidas

1 única estrutura de
desconcentração a

definir

Estruturas não dependentes directamente do Ministro - 2ª Fase do Prace - Micro-estruturas)

MINISTÉRIO  DA JUSTIÇAMINISTÉRIO  DA JUSTIÇA

Gabinete de Planeamento.
Estratégia,

Avaliação e Relações
Internacionais

(GPEARI)

Gabinete de Planeamento.
Estratégia,

Avaliação e Relações
Internacionais

(GPEARI)

Secretaria-GeralSecretaria-Geral

Inspecção-Geral
do Ministério da Justiça

Inspecção-Geral
do Ministério da Justiça

Instituto de
Gestão Financeira

e Patrimonial da Justiça
(IGFPJ)

Instituto de
Gestão Financeira

e Patrimonial da Justiça
(IGFPJ)

Centro de Estudos
Judiciários

(CEJ)

Centro de Estudos
Judiciários

(CEJ)

Controlador FinanceiroControlador Financeiro

Instituto das Tecnologias
de Informação na Justiça

(ITIJ)

Instituto das Tecnologias
de Informação na Justiça

(ITIJ)

Unidade de Missão
para a Reforma Penal

Unidade de Missão
para a Reforma Penal

Conselho Consultivo
da Justiça

Conselho Consultivo
da Justiça

Comissão de Protecção
às Vítimas de Crime

Comissão de Protecção
às Vítimas de Crime

Comissão de Programas
Especiais de Segurança
Comissão de Programas
Especiais de Segurança

Instituto Nacional de
Medicina Legal

(INML)

Instituto Nacional de
Medicina Legal

(INML)

Polícia Judiciária
(PJ)

Polícia Judiciária
(PJ)

Direcção-Geral dos
Registos e Notariado

(DGRN)

Direcção-Geral dos
Registos e Notariado

(DGRN)

Direcção-Geral para a
Reinserção Social

(DGRS)

Direcção-Geral para a
Reinserção Social

(DGRS)

Direcção-Geral dos
Serviços Prisionais

(DGSP)

Direcção-Geral dos
Serviços Prisionais

(DGSP)

Direcção-Geral da
Administração
da Justiça

(DGAJ)

Direcção-Geral da
Administração
da Justiça

(DGAJ)

1 única estrutura de
desconcentração a

definir

1 única estrutura de
desconcentração a

definir

1 única estrutura de
desconcentração a

definir

Conservatórias
(479)

Cartórios Notariais
(338)

Conservatórias
(479)

Cartórios Notariais
(338)

Conservatórias
(479)

Cartórios Notariais
(338)

Direcções
Regionais

(4)

Direcções
Regionais

(4)

Estabelecimentos
Prisionais

(58)

Estabelecimentos
Prisionais

(58)

Tribunais
(342)

Tribunais
(342)

Equipas de
Reinserção

Social

Centros
Educativos

(12)

Julgados de Paz

G.Cons.Jurídica
Centros de
Arbitragem

Julgados de Paz

G.Cons.Jurídica
Centros de
Arbitragem

Julgados de Paz

G.Cons.Jurídica
Centros de
Arbitragem

Nota: Os valores apresentados foram obtidos do
Relatório do GT ou dos sites oficiais, pelo que 
podem existir no “terreno” realidades distintas 

ainda que provavelmente reduzidas

Nota: Os valores apresentados foram obtidos do
Relatório do GT ou dos sites oficiais, pelo que 
podem existir no “terreno” realidades distintas 

ainda que provavelmente reduzidas

1 única estrutura de
desconcentração a

definir

1 única estrutura de
desconcentração a

definir

1 única estrutura de
desconcentração a

definir

 
 

 

As principais alterações introduzidas nesta macro-estrutura face à situação actual encontram-se 

resumidas nos quadros que se seguem. 
 

Alt. Criação do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais 
(GPEARI) por integração do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento (GPLP) 
e do Gabinete de Relações Internacionais, Europeias e de Cooperação (GRIEC), 
reforçando-se ainda as competências do GPEEARI ao nível de funções de avaliação. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 

 

Alt. Criação do Controlador Financeiro. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 
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Alt. Extinção do Conselho de Dirigentes, da Auditoria Jurídica e do Conselho do 
Notariado.  
Transferência da Comissão de Liberdade Religiosa para a Presidência do Conselho 
de Ministros. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.3 – Funções e Órgãos Consultivos; 

� Quanto à Auditoria Jurídica também segundo as notas metodológicas para a 
eliminação de repetições estruturais, nomeadamente a concentração dos Assuntos 
Jurídicos (apoio jurídico, pré-contencioso e contencioso administrativo) na 
Secretaria-Geral; 

� A transferência da Comissão de Liberdade Religiosa para a Presidência do Conselho 
de Ministros resulta do facto das questões relacionadas com a igualdade estarem aí 
sedeadas. 

 

Alt. Redução das competências do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 
Justiça (IGFPJ) no domínio do Património, por via da partilha de serviços nesta área. 
Este organismo será assim responsável pela gestão dos cofres da justiça (incluindo o 
património, mas apenas o dos cofres). Refira-se que se mantêm para já as suas 
competências no âmbito do património, até que estas sejam absorvidas pela 
estrutura prestadora de serviços partilhados. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.7 – Serviços Partilhados. 

 

Alt. Instituto de Tecnologias de Informação da Justiça (ITIJ) passa a dispor de autonomia 
financeira. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais  descritos no Capítulo 
2.8 – Tecnologias de Informação e Comunicação, que preconiza que estes 
organismos, no mínimo, detenham autonomia administrativa e financeira. 

 

Alt. Extinção dos Serviços Sociais do Ministério da Justiça. Integração da componente de 
gestão do subsistema de saúde que se mantém na Secretaria-Geral. As componentes 
de acção social complementar deverão transitar para a estrutura única que se 
preconiza neste âmbito. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.10 – Serviços Sociais. 

 

Alt. Extinção da Direcção-Geral da Administração Extra-Judicial (DGAE). 

Obs. � As funções asseguradas pela DGAE inserem-se no âmbito da missão primária do 
Ministério (garantia do acesso ao Direito e tutela efectiva de direitos), existindo já 1 
Direcção-Geral incumbida de prosseguir aquela missão (Direcção-Geral de 
Administração da Justiça - DGAJ). As funções da DGAE podem ser, desta forma, 
integradas na DGAJ; 

� A DGAE possui uma dimensão real mínima e estruturalmente desajustada (o 
número actual de dirigentes, 8, é igual ao número de funcionários do quadro em 
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exercício de funções, existindo 11 pessoas não vinculadas aos quadros a exercerem 
funções neste serviços; ainda, de um universo de 29 efectivos, apenas 12 exercem 
funções da carreira de técnico superior, oito dos quais sem vínculo à A.P.); 

� Sendo a extinção da DGAE tecnicamente a melhor opção, a aposta estratégica (e 
essencial) ainda em curso na resolução alternativa de litígios, pode legitimar a 
existência de um organismo autónomo, instaurador e dinamizar de iniciativas neste 
domínio. 

 

Alt. Consagração do Instituto de Reinserção Social como Direcção-Geral, passando a 
designar-se Direcção-Geral para a Reinserção Social e revisão das suas missões. 

Obs. � Porque, de acordo com a Lei, não reúne os requisitos para ser instituto público. 
� A missões do Instituto devem ser reavaliadas em dois domínios: 

• O do apoio aos Tribunais no domínio tutelar cível, porque é exterior à missão 
central do serviço que se relaciona com a delinquência juvenil e adulta. Deve ser 
ponderada a transferência de competências para o MTSS. 

• O do serviço social prisional, com transição para a Direcção-Geral dos Serviços 
prisionais, concentrando recursos técnicos nesta e evitando desperdícios. 

 

Alt. Integração da Polícia Judiciária Militar (PJM) do Ministério da Defesa na Polícia 
Judiciária (PJ). 

Obs. � PJ e PJM possuem competências similares, ainda que relativamente a tipos de crime 
distintos (a PJM é responsável por crimes militares), podendo prever-se ganhos de 
sinergias por partilha de uma mesma “máquina”; 

� Solução idêntica à já adoptada para os tribunais militares. Com o novo Código de 
Justiça Militar foram extintos os tribunais militares, sendo as competências destes 
asseguradas por tribunais judiciais, os quais julgam os crimes estritamente militares. 
Junto dos tribunais judiciais e dos serviços do Ministério Público prestam serviço 
juízes militares e assessores militares respectivamente. 

 

Alt. Transferência das atribuições relativas ao recenseamento eleitoral do Secretariado 
Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (STAPE) para a área de identificação civil do 
Ministério da Justiça (que depende da Direcção-Geral dos Registos e Notariado – 
DGRN). 

Obs. � Orientação definida nas notas metodológicas da Comissão Técnica com vista à 
racionalização de estruturas orgânicas redundantes. 

� Atribuições em tudo coincidentes com a vocação da DGRN. 

 

Alt. Integração do Gabinete Nacional da Interpol e da Unidade Nacional Europol no 
reestruturado Gabinete Coordenador de Segurança no âmbito da PCM. 

Obs. � As integrações referidas, juntamente com o Gabinete SIRENE do MAI, propiciarão 
melhor coordenação global das questões de segurança, no plano nacional e no das 
articulações internacionais. 

� Veja-se o ponto 2.11.2 do presente relatório. 
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Alt. Considerações finais. 

Obs. � Deverão ser objecto de especial avaliação, no que respeita à dimensão dos recursos 
humanos que lhes estão afectos, os seguintes serviços: 
� Direcção-Geral da Administração da Justiça (443 efectivos); 
� Direcção-Geral dos Registos e do Notariado (686 efectivos); 

� E especialmente quanto aos sectores não operacionais: 
� Direcção-Geral dos Serviços Prisionais (6448 efectivos); 
� Polícia Judiciária (2984 efectivos); 
� Instituto de Reinserção Social (1712 efectivos). 
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3.1.7. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 

Regional 

3.1.7.1. Caracterização Sumária da Situação Actual 

 

Apresenta-se de seguida a actual macro-estrutura do Ministério do Ambiente, Ordenamento do 

Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR): 

 

 

 
 

 

A actual estrutura orgânica do MAOTDR integra, no âmbito da Administração Central do 

Estado, 30 organismos: 4 comissões e/ou conselhos, 18 serviços da administração directa 
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(incluindo as Administrações das Regiões hidrográficas a criar ao abrigo da Lei da Água25) e 9 

serviços da administração indirecta. 

 

No quadro seguinte encontram-se caracterizadas as principais estruturas do Ministério quanto 

ao seu tipo de autonomia, informação orçamental e de recursos humanos. 

 

A informação relativa aos recursos humanos é referente aos efectivos que exercem actividade 

nos organismos em 31 de Julho de 2005. 

 

No que concerne aos recursos financeiros, tomaram-se como valores os constantes do 

Orçamento de Estado aprovado para 2006. 

 

                                                           

 
25 Lei n.º 58/2005, de 29 de Novembro. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Secretaria Geral  X - - 83 2.130.931 3.206.422 5.337.353 638.085 

Núcleo do Auditor Jurídico  X - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Gabinete de Relações Internacionais X - - 16 495.552 138.002 633.554 1.299.999 

Gabinete de Estudos X - - 2 88.162 8.641 96.803 0 

Departamento de Prospectiva e Planeamento X - - 94 2.492.704 451.064 2.943.768 305.500 

Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 

do Desenvolvimento Urbano 
X - - 88 1.999.835 137.030 2.136.865 36.773.065 

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais 
X - - 257 6.038.539 1.894.619 7.933.158 8.370.094 

Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional X X  88 863.120 0 863.120 9.315.810 

Inspecção-Geral do Ambiente e do 

Ordenamento do Território 
X - - 67 2.042.948 257.052 2.300.000 400.000 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte 
X X - 565 8.712.208 0 8.712.208 12.001.064 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro 
X X - 515 7.714.821 0 7.714.821 7.088.545 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
X X - 417 6.258.931 0 6.258.931 16.547.804 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo 
X X - 389 5.643.618 0 5.643.618 8.179.410 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve 
X X - 207 3.632.926 0 3.632.926 6.687.978 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Instituto da Água, IP X - - 322 4.519.303 82.000 4.601.303 72.506.133 

Inst. Regulador de Águas e Resíduos, IP X X X 50 2.678.051 n.d. n.d. 0 

Instituto do Ambiente, IP  X - - 219 2.996.271 0 2.996.271 11.900.410 

Instituto dos Resíduos, IP X - - 44 678.936 3.928 682.864 3.050.000 

Instituto da Conservação da Natureza, IP X X - 768 10.247.573 0 10.247.573 23.643.920 

Instituto Nacional de Habitação, IP X X X 215 0 0 0 43.416.891 

Instituto de Gestão e Alienação do Património 

Habitacional do Estado 
X X X 164 0 0 0 200.000 

Fundo Remanescente de Reconstrução do 

Chiado 
X X X 9 268.400 0 268.400 0 

Instituto Geográfico Português, IP X - X 347 5.877.166 0 5.877.166 4.890.000 

Conselho Nacional da Água - - - n.d. 73.981 9.079 83.060 0 

Conselho Nacional do Ambiente e do 

Desenvolvimento Sustentável 
- - - n.d. 170.544 99.111 269.655 0 

 

De referir, relativamente ao quadro acima que: 

� A unidade monetária utilizada é o euro (€). 

� A sigla n.d. significa não disponível. 
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3.1.7.2. Nova Macro-Estrutura do MAOTDR 

 

A macro-estrutura proposta para o MAOTDR é a seguinte: 

 

 
As principais alterações introduzidas nesta macro-estrutura face à situação actual encontram-se 

resumidas nos quadros que se seguem. 
 

Alt. Criação do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais (GPEARI), integrando os actuais Gabinete de Relações Internacionais 
(GRI) e Gabinete de Estudos (GE) e competências do Departamento de Prospectiva e 
Planeamento (DPP). 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 

 

Alt. Criação do Controlador Financeiro. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 
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Alt. Transferência das competências em matéria de execução da política das cidades da 
Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 
(DGOTDU) para o Instituto Nacional de Habitação (INH) e reforço das 
competências estratégicas neste domínio na DGOTDU. 

Obs. � Reforçar as competências relativas à política das cidades, de acordo com o 
preconizado no Programa de Governo. 

� Concentrar no INH os domínios de concepção, financiamento, acompanhamento e 
avaliação de programas de habitação e de requalificação e reabilitação urbanas. 

 

Alt. Criação da Agência Portuguesa do Ambiente, integrando na administração directa 
do Estado o Instituto do Ambiente (IA) e o Instituto dos Resíduos (INR). 

Obs. � A Agência Portuguesa do Ambiente deverá ser um organismo da administração 
directa do Estado, mas com autonomia administrativa e financeira. Isto deve-se não 
só à necessidade de maior autonomia no desempenho das suas atribuições e 
competências, mas também ao facto de actualmente o INR ter já um conjunto 
relevante de taxas e tarifas que se espera venham a assumir valores mais relevantes 
no futuro próximo. 

 

Alt. Extinção da Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) por 
transferência de competências para um renovado Instituto Nacional de Habitação 
(INH), Secretaria-Geral do MAOTDR (SG MAOTDR) e Ministério da Cultura (MC). 

Obs. � Agregação no MC das competências nos domínios da salvaguarda e valorização dos 
monumentos nacionais, evitando assim a sobreposição de competências nos 
referidos domínios. 

� Transferência para um renovado INH das competências no domínio da construção, 
do património urbano e paisagístico e das técnicas construtivas tradicionais.  

� Transferência do Arquivo da DGEMN para o INH, abrindo caminho para que no 
futuro transitem também para o INH o espólio arquivístico da Direcção Geral do 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) e o não 
museológico do Instituto Geográfico Português (IGP). 

� Transferência do Sistema de Informação Técnica e Cientifica para o Património (SITCP) 
da DGEMN para o Instituto de Tecnologias de Informação do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, a criar. 

 

Alt. Extinção do Departamento de Prospectiva e Planeamento (DPP) por integração de 
algumas das suas competências no Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e 
Relações Internacionais (GPEARI), na Direcção Geral do Desenvolvimento Regional 
(DGDR) e transferência das restantes para o Ministério das Finanças e da 
Administração Pública (MFAP). 

Obs. � O MFAP é a entidade estatal que superintende a elaboração e execução do 
Orçamento do Estado, pelo que se propõe a transferência para aquele Ministério das 
competências do DPP nos seguintes domínios: a) Preparação e elaboração da 
proposta técnica da componente do PIDDAC que não é contrapartida pública 
nacional dos fundos comunitários e b) Coordenação interministerial das Grandes 
Opções do Plano. 
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� As competências na preparação e elaboração da proposta técnica da componente do 
PIDDAC que é contrapartida pública nacional dos fundos comunitários devem 
permanecer na entidade responsável pela coordenação das intervenções dos fundos 
estruturais comunitários e pela preparação e execução das acções co-financiadas 
pelos fundos comunitários (tal como definido no Decreto-Lei n.º 312/94, de 23 de 
Dezembro), ficando sob a alçada da DGDR. 

 

Alt. Reforço das competências do Instituto Regulador das Águas e dos Resíduos (IRAR), 
devendo ponderar-se a sua evolução para entidade reguladora independente. 
Alteração de designação do IRAR para Entidade Reguladora de Serviços de Águas e 
Resíduos (ERSAR).  

Obs. � Tendo em conta que o sector de águas e resíduos evoluiu fortemente nos últimos 
anos no sentido da empresarialização (o Estado como concedente estabeleceu 
contratos de concessão com dezenas de empresas concessionárias, sob a holding da 
Águas de Portugal, SPGS SA), deve ponderar-se a evolução do IRAR para Entidade 
Reguladora de Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), com carácter de entidade 
reguladora independente. Na realidade, a ideal equidistância entre os diversos 
actores no sector (Estado, autarquias, empresas concessionárias, consumidores) e a 
necessidade de contribuir para uma maior maturação do sector empresarial 
aconselham a evolução para autoridade independente. Contudo, dada a 
necessidade de envolvimento da actual tutela política num maior amadurecimento 
do sector recomenda-se que haja certo tipo de competências em que a tutela 
continue a desempenhar uma papel relevante. 

� Deve igualmente avaliar-se com cuidado a possível sobreposição de competências 
reguladoras entre o IRAR e o INAG. 

 

Alt. Criação do Instituto de Tecnologias de Informação do Ambiente, do Ordenamento 
do Território e Desenvolvimento Regional. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.8 – Tecnologias de Informação e Comunicação. 

� A criação desta estrutura orgânica permitirá ultrapassar as dificuldades sentidas 
neste domínio pelas estruturas centrais, estruturas desconcentradas e estruturas 
periféricas. Entre outros, é o caso das Comissões de Coordenação de 
Desenvolvimento Regional e Parques Naturais no âmbito do actual Instituto de 
Conservação da Natureza. 

 

Alt. Extinção da Auditoria Jurídica e integração das suas competências na Secretaria-
Geral do MAOTDR. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.11.4 – Auditorias Jurídicas. 

 

Alt. Extinção do Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado 
(IGAPHE). 

Obs. � Concretizar a integração do IGAPHE no Instituto Nacional de Habitação (INH), nos 
termos do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 243/2002, de 5 de Novembro. 
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Alt. Reforçar as competências normativa, licenciadora, de homologação e de fiscalização 
do Instituto Geográfico Português (IGP) e externalizar a produção cartográfica. 

Obs. � Reforçar o papel do IGP como autoridade nacional de geodesia, cartografia e 
cadastro, normativa e de manutenção da rede geodésica nacional. 

� Externalizar as competências no domínio da produção, devendo, naturalmente, ver-
se salvaguardado o interesse público. 

� Face à existência do IGP, deve ponderar-se a manutenção do IG do Exército. 

 

Alt. O Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS) 
passa a funcionar junto do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e 
Relações Internacionais (GPEARI).  
A Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional passa a funcionar junto do 
Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB).  
O Conselho Nacional da Água passa a funcionar junto do Instituto Nacional da 
Água (INAG). 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.3 – Funções e Órgãos Consultivos. 

 

Alt. Recepção de algumas atribuições relativas aos recursos geológicos da actual Direcção 
Geral de Geologia e Energia do Ministério da Economia e da Inovação. 

Obs. � De acordo com a proposta constante no capítulo 3.1.8 – M. Economia e da Inovação. 
� Estas atribuições deverão passar a ser asseguradas pelo Instituto de Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade, uma vez que é a estrutura do MAOTDR vocacionada 
para a conservação da natureza e dos sistemas ecológicos. 

 

Obs. 
Extra 

� O Fundo Remanescente de Reconstrução do Chiado (FFRC) não é representado na 
macro-estrutura proposta dado que nos termos do artigo 24º do Decreto-Lei 
321/2002, de 31 de Dezembro, será extinto até à data limite de 31 de Dezembro de 
2008. A extinção em data inferior terá de ser revista ao abrigo do protocolo entre o 
MAOTDR, o MFAP e a Câmara Municipal de Lisboa. 

� Em alternativa à solução preconizada para o Instituto da Água (INAG) e para o 
Instituto Regulador das Águas e dos Resíduos (IRAR), poder-se-ia equacionar uma 
fusão numa única entidade, uma vez que, e embora não pareça existir de facto 
qualquer sobreposição entre as actuais competências do INAG e do IRAR e o seu 
domínio de actuação seja diferente, numa perspectiva de planeamento, regulação e 
gestão integrada dos recursos hídricos nacionais, não parecem existir 
incompatibilidades numa eventual integração, sob a responsabilidade de um único 
organismo, das actuais funções do INAG e do IRAR, na medida em que ambas se 
revestem de um carácter marcadamente regulador/normativo.  

 

Alt. Considerações finais. 

Obs. � Deverão ser objecto de especial avaliação, no que respeita à dimensão dos recursos 
humanos que lhes estão afectos, os seguintes serviços: 
� Instituto de Conservação da Natureza (768 efectivos); 
� CCDR’s (2093 efectivos). 
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3.1.8. Ministério da Economia e da Inovação 

3.1.8.1. Caracterização Sumária da Situação Actual 

 

Apresenta-se de seguida a actual macro-estrutura do Ministério da Economia e da Inovação 

(MEI): 

 

 
 

A actual estrutura orgânica do Ministério é recente, dado que resultou da fusão do Ministério 

das Actividades Económicas (MAET) e do Ministério do Turismo (MT) estabelecida no diploma 

que aprovou a orgânica do actual governo26.  

A macro-estrutura do MEI integra, no âmbito da Administração Central do Estado, 54 

organismos: 6 comissões consultivas e de apoio, 4 conselhos consultivos, 2 estruturas de 

                                                           

 
26 Artigo 17º do Decreto-Lei n.º 79/2005, de 15 de Abril. 
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projecto, 14 estruturas com autonomia administrativa e 28 com autonomia administrativa e 

financeira (incluindo 1 laboratório de estado e 19 Regiões de Turismo). 

 

No quadro seguinte identificam-se os organismos do MEI, caracterizando-os quanto ao seu tipo 

de autonomia, informação orçamental e de recursos humanos. 

 

A informação relativa aos recursos humanos, foi fornecida pela Secretaria-Geral e é referente 

aos efectivos que exercem actividade nos organismos no primeiro trimestre de 2005. 

 

No que concerne aos recursos financeiros, tomaram-se como valores os constantes do 

Orçamento de Estado aprovado para 2006. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Secretaria-Geral X - n.d. 245 5.671.385 3.455.136 9.126.521 2.608.998 

Gabinete de Estudos e Estratégia X - n.d. 26 796.780 3.484 800.264 167.200 

Inspecção-Geral das Actividades Económicas27 X - n.d. 254 7.558.768 388.546 7.947.314 184.370 

Inspecção-Geral de Jogos X - n.d. 127 6.267.604 3.024.601 9.292.205 - 

Direcção-Geral da Empresa X - n.d. 224 6.880.865 229.926 7.110.791 150.100 

Direcção-Geral de Geologia e Energia X - n.d. 128 3.626.528 2.665.137 6.291.665 1.450.000 

Direcção-Geral de Turismo X - n.d. 171 3.646.290 1.674.078 5.320.368 246.859 

Direcção Regional de Economia (DRE) de 

Lisboa e Vale do Tejo 
X - n.d. 111 2.865.242 679.980 3.545.222 179.100 

DRE do Alentejo X - n.d. 48 2.014.162 587.527 2.601.689 233.265 

DRE do Algarve X - n.d. 52 2.706.160 923.410 3.629.570 357.050 

DRE do Centro X - n.d. 85 1.024.414 299.744 1.324.158 105.640 

DRE do Norte X - n.d. 120 1.334.794 344.768 1.679.562 72.609 

Instituto do Consumidor X - n.d. 80 2.281.717 477.119 2.758.836 3.623.316 

Instituto de Formação Turística X - n.d. 1074 9.859.757 6.450.090 16.309.847 5.453.695 

Agência Portuguesa de Segurança Alimentar27 X - n.d. 24 854.473 1.259.125 2.113.598 50.000 

                                                           

 
27 Estrutura extinta nos termos do ponto 2, do Artigo 51º do Decreto-Lei n.º 237/2005, de 30 de Dezembro. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Autoridade da Concorrência X X n.d. 74 5.856.994 2.559.515 8.416.509 121.775 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos X X n.d. 53 5.530.517 3.787.673 9.318.190 - 

ICEP Portugal X X n.d. 449 32.720.790 35.825.072 68.545.862 12.532.930 

Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 

Empresas e ao Investimento 
X X n.d. 378 15.578.332 35.411.802 50.990.134 608.296.103 

Instituto de Turismo de Portugal X X n.d. 185 7.820.750 279.856.600 287.677.350 - 

Inst. Nacional da Propriedade Industrial X X n.d. 113 4.216.900 7.105.176 11.322.076 - 

Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologias e 

Inovação 
X X n.d. 810 20.593.556 10.662.188 31.255.744 6.432.695 

Instituto Português da Qualidade X X n.d. 101 2.751.422 2.906.049 5.657.471 1.187.140 

Instituto Português de Acreditação X X n.d. 14 483.017 2.081.690 2.564.707 - 

Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria 

de Publicidade 
- - n.d. 9 249.800 - 249.800 - 

Conselho Nacional de Consumo - - n.d. - 44.831 2.000 46.831 - 

 

De referir, relativamente ao quadro acima que: 

� A unidade monetária utilizada é o euro (€). 

� A sigla n.d. significa não disponível. 
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3.1.8.2. Nova Macro-Estrutura do MEI 

 

A macro-estrutura proposta para o MEI é a seguinte: 

 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
E DA INOVAÇÃO

Gabinete de Planeamento,
Estratégia, Avaliação e
Relações Internacionais

(GPEARI)

Secretaria Geral
do Ministério da Economia

e da Inovação
(SGMEI) 

Direcção Geral
da Empresa

(DGEm)

Direcção Regional
de Economia do
Norte (DREN)

Direcção Regional
de Economia do
Centro (DREC)

Direcção Regional
de Economia de
Lisboa e Vale do
Tejo (DRELVT)

Instituto de Apoio
às Pequenas e

Médias Empresas
(IAPMEI)

ICEP Portugal

Instituto para a
Inovação e

Desenvolvimento
Empresarial

(IIDE)

Direcção Geral
da Energia

(DGEn)

Instituto do
Turismo de

Portugal
(ITP)

Controlador Financeiro

Direcção Regional
de Economia do

Alentejo
(DREAlentejo)

Direcção Regional
de Economia do

Algarve
(DREAlgarve)

Autoridade
p/ a Segurança

Alimentar e
Económica

(ASAE)

Inspecção Geral
de Jogos

(IGJ)

Entidade
Reguladora dos

Serviços
Energéticos

(ERSE)

Autoridade da
Concorrência

(AC)

Comissão de
Aplicação de
Coimas em
Matéria de
Publicidade
(CACMEP)

Comissão
Permanente de
Contrapartidas

Comissão de
Planeamento de

Emergência

Direcção Geral
Do Consumidor

(DGC)

C. Segurança
Serviços e Bens

de Consumo

Conselho
Nacional
Consumo

Instituto
Nacional da
Propriedade

Industrial
(INPI)

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
E DA INOVAÇÃO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
E DA INOVAÇÃO

Gabinete de Planeamento,
Estratégia, Avaliação e
Relações Internacionais

(GPEARI)

Gabinete de Planeamento,
Estratégia, Avaliação e
Relações Internacionais

(GPEARI)

Secretaria Geral
do Ministério da Economia

e da Inovação
(SGMEI) 

Secretaria Geral
do Ministério da Economia

e da Inovação
(SGMEI) 

Direcção Geral
da Empresa

(DGEm)

Direcção Geral
da Empresa

(DGEm)

Direcção Regional
de Economia do
Norte (DREN)

Direcção Regional
de Economia do
Norte (DREN)

Direcção Regional
de Economia do
Centro (DREC)

Direcção Regional
de Economia do
Centro (DREC)

Direcção Regional
de Economia de
Lisboa e Vale do
Tejo (DRELVT)

Direcção Regional
de Economia de
Lisboa e Vale do
Tejo (DRELVT)

Instituto de Apoio
às Pequenas e

Médias Empresas
(IAPMEI)

Instituto de Apoio
às Pequenas e

Médias Empresas
(IAPMEI)

ICEP PortugalICEP Portugal

Instituto para a
Inovação e

Desenvolvimento
Empresarial

(IIDE)

Instituto para a
Inovação e

Desenvolvimento
Empresarial

(IIDE)

Direcção Geral
da Energia

(DGEn)

Direcção Geral
da Energia

(DGEn)

Instituto do
Turismo de

Portugal
(ITP)

Instituto do
Turismo de

Portugal
(ITP)

Controlador FinanceiroControlador Financeiro

Direcção Regional
de Economia do

Alentejo
(DREAlentejo)

Direcção Regional
de Economia do

Alentejo
(DREAlentejo)

Direcção Regional
de Economia do

Algarve
(DREAlgarve)

Direcção Regional
de Economia do

Algarve
(DREAlgarve)

Autoridade
p/ a Segurança

Alimentar e
Económica

(ASAE)

Autoridade
p/ a Segurança

Alimentar e
Económica

(ASAE)

Inspecção Geral
de Jogos

(IGJ)

Inspecção Geral
de Jogos

(IGJ)

Entidade
Reguladora dos

Serviços
Energéticos

(ERSE)

Autoridade da
Concorrência

(AC)

Comissão de
Aplicação de
Coimas em
Matéria de
Publicidade
(CACMEP)

Comissão
Permanente de
Contrapartidas

Comissão
Permanente de
Contrapartidas

Comissão de
Planeamento de

Emergência

Comissão de
Planeamento de

Emergência

Direcção Geral
Do Consumidor

(DGC)

Direcção Geral
Do Consumidor

(DGC)

C. Segurança
Serviços e Bens

de Consumo

Conselho
Nacional
Consumo

Instituto
Nacional da
Propriedade

Industrial
(INPI)

Instituto
Nacional da
Propriedade

Industrial
(INPI)

 
 

 

As principais alterações introduzidas nesta macro-estrutura face à situação actual encontram-se 

resumidas nos quadros que se seguem. 
 

Alt. Criação do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais (GPEARI), integrando o actual Gabinete de Estudos e Estratégia 
(GEE). 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 
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Alt. Criação do Controlador Financeiro. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 

 

Alt. Transformação do Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologias e Inovação (INETI) 
no Instituto para a Inovação e Desenvolvimento Empresarial (IIDE), integrando as 
atribuições e competências da actual Agência de Inovação, S.A. (Adi), a ser extinta. 

Obs. � Criar uma estrutura que, na área da investigação e desenvolvimento (I&D), esteja 
efectivamente orientada para o meio empresarial, actuando ao nível da 
transferência de conhecimento para as empresas, constituindo um contributo 
decisivo para uma nova dinâmica na economia portuguesa.  

� A Adi, que é participada em 50% do seu capital pelo MEI e outro tanto pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tem como objectivo central a 
promoção da inovação e do desenvolvimento tecnológico facilitando o 
aprofundamento das relações entre o sector da investigação e o tecido empresarial 
português. A sua extinção, e consequente transferência de atribuições e 
competências para o IIDE, permitirá garantir uma participação colectiva e 
concertada de todas as estruturas governamentais para um dos desígnios do Plano 
Tecnológico: a inovação. 

 

Alt. Reformulação do Instituto de Turismo de Portugal (ITP), por absorção de algumas 
competências da Direcção-Geral de Turismo (DGT) (a ser extinta) e tendo serviços 
desconcentrados, “Juntas de Turismo” ao nível das NUTII. 

Obs. � A reorganização das atribuições do ITP vai no sentido de absorver as atribuições de 
regulação actualmente atribuídas à DGT e resultante da transferência das restantes 
competências para as Direcções Regionais de Economia (desconcentração). 

� Adicionalmente, o ITP terá unidades desconcentradas, que poderão eventualmente 
designar-se por “Juntas de Turismo”, com área territorial coincidente com as NUTII. 

 

Alt. Transferência de atribuições do Instituto de Formação Turística (INFTUR) para o 
Ministério da Educação (ME) e Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 
(MTSS), podendo o Instituto de Turismo de Portugal (ITP) manter algumas escolas 
que considere relevantes. 

Obs. � Os cursos de qualificação inicial e escolar (cursos técnico-profissionais) devem ser 
integrados na rede de estabelecimentos de ensino público (ME) da área geográfica 
onde estão implantadas as Escolas actualmente integradas na estrutura do INFTUR. 

� As áreas da formação contínua, tendo como destinatários profissionais do sector do 
turismo ou de outros sectores que queiram ter acesso a profissões turísticas, 
abrangendo os actuais Centros de Formação (serviços desconcentrados) e da 
acreditação da formação deste sector devem ser conduzidas no MTSS, 
designadamente pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

� Esta proposta pode ser complementada com a possibilidade de externalizar 
algumas das unidades da rede escolar gerida pelo INFTUR para o sector 
associativo, cooperativo ou até empresarial, que potencie parcerias num modelo que 
permita que o ITP tenha uma posição dominante nalgumas unidades consideradas 
estratégicas para a formação turística. 
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Alt. Descentralização das Regiões de Turismo (RT). 

Obs. � As actuais RT são organismos híbridos pois tendo algumas características 
intermunicipais, existe uma relação directa com o Estado que ratifica os seus 
estatutos, e está representado nos seus órgãos. Por isso são consideradas na Lei-
quadro dos Institutos Públicos28 institutos públicos de regime especial. 

� As futuras “Regiões de Turismo” totalmente descentralizadas para associações de 
municípios ou outras entidades supra-municipais deverão, desejavelmente, estar 
contidas no território de uma NUTS II. Caso os municípios não queiram criar a sua 
“Região de Turismo” essas funções serão assumidas pelas novas “Junta de 
Turismo” órgãos desconcentrados do Instituto de Turismo de Portugal. Trata-se 
pois de um modelo flexível de desconcentração/descentralização (vide capítulos 2.4 
– Desconcentração e 2.5 - Descentralização). 

 

Alt. Externalização das atribuições do Instituto Português de Acreditação (IPAC) para 
associação privada sem fins lucrativos 

Obs. � A entidade nacional acreditadora não tem de ser obrigatoriamente uma entidade 
pública, integrada na Administração Pública, pelo que, e seguindo o exemplo de 
outros países da União Europeia, como é o caso da Espanha, França, Grécia ou Itália, 
se propõe a externalização das atribuições do IPAC para uma associação privada 
sem fins lucrativos, o que garantirá a necessária isenção ao processo de acreditação. 

 

Alt. Externalização de algumas atribuições do Instituto Português da Qualidade, (IPQ) e 
transição das atribuições relativas à metrologia para a Direcção-Geral da Empresa 
(DGEm) e/ou Instituto para a Inovação e Desenvolvimento Empresarial (IIDE). 

Obs. � A promoção da gestão pela qualidade é hoje uma filosofia ao alcance de qualquer 
organização, encontrando-se amplamente difundida na sociedade, não se 
justificando portanto a existência de uma estrutura pública para a sua promoção. 

� As competências relativas à metrologia científica e legal devem ser mantidas, pela 
sua natureza, nas funções do Estado. A componente de metrologia científica poderá 
transitar para o IIDE, mantendo-se a DGEm a assegurar as competências relativas à 
metrologia legal, no mesmo modelo em que hoje isso acontece. 

 

Alt. Integração do Instituto do Consumidor na administração directa do Estado passando 
a designar-se por Direcção-Geral do Consumidor. 

Obs. � Apesar da externalização de atribuições para associações de defesa do consumidor, 
importa garantir a existência de uma estrutura central que apoie a coordenação das 
múltiplas instituições de base nacional e assegure a representação internacional 
neste domínio. 

� Tratando-se de um organismo apenas com autonomia administrativa faz sentido 
que passe a Direcção-Geral. 

 

                                                           

 
28 Lei n.º3/2004, de 15 de Janeiro. 
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Alt. Coordenação das Direcções Regionais da Economia (DRE) pela Direcção-Geral da 
Empresa (DGEm). 

Obs. � Necessidade de garantir a coordenação e harmonização de práticas e procedimentos 
das DRE nas respectivas áreas geográficas, contribuindo para a crescente credibili-
dade das estruturas desconcentradas na similitude da sua actuação. Trata-se pois de 
alguma concentração de atribuições e competências necessária à sua harmonização. 

 

Alt. Reforço da vocação das Direcções Regionais de Economia (DRE) como estruturas 
prestadoras de serviços. 

Obs. � Transferência das competências correspondentes à função de produção de bens e 
serviços para as DRE, concentrando as atribuições das direcções gerais na função 
normativa. 

� Reforço das competências das DRE em matéria de licenciamento, fiscalização e 
controlo metrológico, de forma a que estas alicercem o seu papel de estruturas 
desconcentradas e que o princípio de aproximação da Administração aos 
destinatários da sua acção seja concretizável. 

 

Alt. Descentralização de competências das Direcções Regionais da Economia (DRE) para 
as Câmaras Municipais. 

Obs. � Reforçar algumas competências das Câmaras Municipais em matéria de autorização 
de localização, licenciamentos e vistorias de estabelecimentos comerciais, 
industriais, exploração de pedreiras e de empreendimentos turísticos, tendo em 
conta as competências já descentralizadas ao abrigo da Lei nº 159/99, de 14 de 
Setembro. 

� Dar seguimento a um processo de aproximação da Administração desconcentrada 
às empresas. 

 

Alt. Transferência de atribuições relativas aos recursos geológicos da actual Direcção-
Geral de Geologia e Energia (DGGE) para a Direcção-Geral da Empresa (DGEm) e 
para o MAOTDR, e consequente redenominação da DGGE para Direcção-Geral da 
Energia – DGEn. 

Obs. � O MAOTDR é a entidade pública com maior vocação para potenciar a visão dos 
recursos geológicos como património natural e relevar a importância de outros 
elementos patrimoniais de base geológica (como manifestações geomorfológicas e 
palentológicas, entre outras), garantindo simultaneamente que as políticas de 
desenvolvimento regional assentam na utilização sustentável dos recursos naturais. 

� As atribuições relativas à elaboração de legislação reguladora da actividade 
extractiva devem manter-se na alçada da DGEn e a prestação de serviços de 
licenciamento e fiscalização da exploração dos recursos geológicos deve ser 
assumida pelas estruturas desconcentradas da DGEm. 

 

Alt. Extinção da Comissão Nacional de Gastronomia (CNG), do Conselho para a 
Dinamização do Turismo (CDT) e do Conselho para a Dinamização Empresarial 
(CDE). 

Obs. � Constatação que estas estruturas não se encontram funcionalmente activas. 
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Alt. Criação da Comissão de Planeamento de Emergência por extinção da Comissão de 
Planeamento Industrial de Emergência e Comissão de Planeamento Energético de 
Emergência. Esta Comissão funcionará junto do Gabinete de Planeamento, 
Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI). 
A Comissão Permanente de Contrapartidas passa a funcionar junto do GPEARI.  
O Conselho Nacional de Consumo e a Comissão de Segurança de Serviços e Bens de 
Consumo passam a funcionar junto da Direcção-Geral do Consumidor. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.3 – Funções e Órgãos Consultivos. 

 

Alt. Passagem do Conselho de Garantias Financeiras (CGF) para a dependência do 
Ministério das Finanças e da Administração Pública (MFAP). 

Obs. � Considerando que é ao CGF, instituído pelo Decreto-lei n.º 126/91, de 22 de Março, 
que compete nomeadamente decidir sobre a concessão de garantias e promessas de 
garantias do Estado sem necessidade de homologação ministerial, dentro dos 
limites por operação fixados anualmente por portaria conjunta dos Ministros das 
Finanças e da Administração Pública e Economia e da Inovação, e que a primeira 
tutela deste Conselho pertence já ao MFAP, preconiza-se a sua transferência para a 
alçada deste Ministério. 

 

Obs. 
Extra 

� Num contexto em que o desenvolvimento da economia nacional passa em larga 
escala por um combate proactivo ao deficit de competitividade do tecido 
empresarial português, e tendo em conta que a composição desse tecido assenta 
maioritariamente em Pequenas e Médias Empresas, poderia fazer sentido a 
instanciação de um cenário de total reestruturação do actual modelo de 
desenvolvimento empresarial, extinguindo o IAPMEI e criando um IIDE com uma 
vocação totalmente diferente da proposta, que induza e potencie uma gestão 
totalmente integrada das diversas vertentes críticas em presença, nomeadamente: 

o  Definição clara de prioridades estratégicas para o desenvolvimento 
económico do sector empresarial português; 

o  Desenvolvimento de uma política de investigação & desenvolvimento 
mais direccionada e selectiva, em alinhamento com essas prioridades; 

o  Desenvolvimento de uma política de Apoios e Incentivos mais selectiva 
e alinhada com essas mesmas prioridades; 

o  Acompanhamento e controlo dos resultados obtidos e retorno dos 
investimentos efectuados. 

 

Alt. As funções de auditoria interna do MEI 

Obs. � Dada a recente criação da ASAE não se preconiza neste Ministério a recriação de 
órgão autónomo de auditoria interna. 

� Mas, tal função é imprescindível. Assim, preconiza-se a criação de uma unidade de 
auditoria interna no âmbito do GPEARI. 
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Alt. Considerações finais. 

Obs. � Deverão ser objecto de especial avaliação, no que respeita à dimensão dos recursos 
humanos que lhes estão afectos, os seguintes serviços: 
� Instituto de  Formação Turística (1074 efectivos); 
� INETI (810 efectivos); 
� ICEP Portugal (449 efectivos); 
� IAPMEI (378 efectivos). 
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3.1.9. Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas 

3.1.9.1. Caracterização Sumária da Situação Actual 

 

A actual macro-estrutura do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 

(MADRP) é a seguinte: 

 

 
 

 

A estrutura orgânica do MADRP integra, no âmbito da Administração Central do Estado, 27 

organismos: 1 comissão, 1 gabinete do Gestor do Programa Operacional da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, 10 serviços integrados, 8 serviços autónomos (nos quais estão incluídos 

três Laboratórios de Estado) e 7 serviços regionais. 

 

No quadro seguinte identifica-se os organismos do MADRP, caracterizando-os quanto ao seu 

tipo de autonomia e informação de recursos humanos. 

 



 
 

PRACE_Relatório Final_vfc_6MAR06.doc 137 

 

A informação relativa aos recursos humanos é referente aos “efectivos reais”, ou seja, os 

efectivos que, independentemente do quadro de origem, exercem funções nas estruturas 

orgânicas do Ministério no âmbito da Administração Central do Estado aprovados no 

Orçamento de Estado para 2006. 

 

No que concerne aos recursos financeiros, a despesa global ascende em 2006 a 541.017.124 €, dos 

quais 47,8% dizem respeito a despesas com o pessoal e 36% às rubricas respeitantes a outras 

despesas de funcionamento. O total do plano de investimento aprovado para 2006 ascende a 

228.227.400 €. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Secretaria-Geral X - - 278 4.791.500 2.400.436 7.191.936 2.265.458 

Gabinete de Planeamento e Política Agro-

Alimentar 
X - - 201 5.298.550 853.655 6.152.205 n.d. 

Inspecção-Geral e Auditoria de Gestão X - - 54 1.738.127 178.673 1.916.800 n.d. 

Auditoria Jurídica X - - 9 327.242 30.548 357.790 n.d. 

Direcção-Geral de Fiscalização e Controlo de 

Qualidade Alimentar  
X - - 196 4.477.345 2.183.597 6.660.942 n.d. 

Direcção-Geral de Veterinária X - - 415 10.218.874 5.755.974 15.974.848 450.000 

Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura X - - 269 6.273.600 1.211.655 7.485.255 7.236.100 

Escola de Pesca e de Marinha do Comércio X - - 62 836.200 265.571 1.101.771 997.597 

Instituto do Desenvolvimento Rural e 

Hidráulica 
X - - 490 10.477.022 19.106.519 29.583.541 4.635.425 

Auditor do Ambiente X - - 3 83.100 14.900 98.000 n.d. 

Serviço Nacional Coudélico X - - 94 1.474.884 719.618 2.194.502 2.795.665 

Direcção-Geral dos Recursos Florestais X - - 1903 30.536.674 15.951.081 46.487.755 2.961.650 

Direcção Regional Entre Douro e Minho X - - 874 15.273.904 844.981 16.118.885 n.d. 

Direcção Regional de Trás-os-Montes X - - 619 10.419.474 1.553.968 11.973.442 n.d. 

Direcção Regional da Beira Litoral X - - 755 13.591.884 2.615.919 16.207.803 5.000 

Direcção Regional da Beira Interior  X - - 455 7.904.302 1.312.467 9.216.769 n.d. 

Direcção Regional do Ribatejo e Oeste X - - 890 16.583.019 101.271 16.684.290 n.d. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Direcção Regional do Alentejo X - - 837 13.657.658 2.730.745 16.388.403 40.000 

Direcção Regional do Algarve X - - 315 5.897.497 940.321 6.837.818 n.d. 

Instituto da Vinha e do Vinho X X X 260 6.353.262 5.343.600 11.696.862 74.500 

Instituto do Vinho do Douro e do Porto X X X 173 4.785.628 6.387.000 11.172.628 n.d. 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e 

das Pescas 
X X - 1107 24.555.938 5.161.400 29.717.338 2.364.100 

Laboratório Nacional de Investigação 

Veterinária 
X X - 252 5.178.887 2.582.613 7.761.500 876.000 

Direcção-Geral da Protecção das Culturas X X - 193 4.559.139 1.013.182 5.572.321 585.000 

Instituto de Financiamento e Apoio ao 

Desenvolvimento da Agricultura e Pescas 
X X X 586 25.691.603 8.209.938 33.901.541 202.940.905 

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia 

Agrícola 
X X X 861 25.040.048 151.807.897 176.847.945 n.d. 

Comissão de Planeamento de Emergência da 

Agricultura 
n.d. n.d. n.d. 1 27.500 14.500 42.000 n.d. 

Gabinete do Gestor do Programa Operacional 

de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
X - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Agência de Controlo das Ajudas Comunitárias 

ao Sector do Azeite 
X X X n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Agência para Prevenção de Incêndios Florestais  X - - 12 351.921 48.079 400.000 n.d. 

De referir, relativamente ao quadro acima que: 

� A unidade monetária utilizada é o euro (€). 

� A sigla n.d. significa não disponível. 
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3.1.9.2. Nova Macro-Estrutura do MADRP 

 

A nova macro-estrutura proposta para o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e 

Pescas é a seguinte: 

 

A analisar no âmbito do Estudo
de Avaliação Internacional dos
Laboratórios de Estado.

MINISTÉRIO  DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E

PESCAS

Gabinete de Planeamento,
Estratégia, Avaliação e
Relações Internacionais

Secretaria Geral

Inspecção-Geral da
Agricultura, Desenvolv.

Rural e Pescas

Instituto
de Financiamento da

Agricultura, Desenvolv.
Rural e Pescas

Instituto Nac.
Investigação
Agrária e das

Pescas

Instituto dos
Vinhos

do Douro e
do Porto

Instituto da Vinha e
do Vinho

Direcção-Geral de
Veterinária,
Protecção  e
Qualidade

Agro-Alimentar

Direcção-Geral 
Recursos
Florestais

Direcção-Geral do
Desenvolvimento

Rural

Direcção-Geral das
Pescas e

Aquicultura

DRA ALGARVEDRA ALENTEJO
DRA LISBOA e
VALE do TEJODRA CENTRODRA NORTE

Controlador FinanceiroComissão de Planeamento de
Emergência da Agricultura

A analisar no âmbito do Estudo
de Avaliação Internacional dos
Laboratórios de Estado.

MINISTÉRIO  DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E

PESCAS

Gabinete de Planeamento,
Estratégia, Avaliação e
Relações Internacionais

Secretaria Geral

Inspecção-Geral da
Agricultura, Desenvolv.

Rural e Pescas

Inspecção-Geral da
Agricultura, Desenvolv.

Rural e Pescas

Instituto
de Financiamento da

Agricultura, Desenvolv.
Rural e Pescas

Instituto
de Financiamento da

Agricultura, Desenvolv.
Rural e Pescas

Instituto Nac.
Investigação
Agrária e das

Pescas

Instituto Nac.
Investigação
Agrária e das

Pescas

Instituto dos
Vinhos

do Douro e
do Porto

Instituto dos
Vinhos

do Douro e
do Porto

Instituto da Vinha e
do Vinho

Instituto da Vinha e
do Vinho

Direcção-Geral de
Veterinária,
Protecção  e
Qualidade

Agro-Alimentar

Direcção-Geral 
Recursos
Florestais

Direcção-Geral 
Recursos
Florestais

Direcção-Geral do
Desenvolvimento

Rural

Direcção-Geral do
Desenvolvimento

Rural

Direcção-Geral das
Pescas e

Aquicultura

Direcção-Geral das
Pescas e

Aquicultura

DRA ALGARVEDRA ALENTEJO
DRA LISBOA e
VALE do TEJODRA CENTRODRA NORTE

Controlador FinanceiroComissão de Planeamento de
Emergência da Agricultura

 
 

As principais alterações introduzidas nesta macro-estrutura face à situação actual encontram-se 

resumidas nos quadros que se seguem. 
 

Alt. Criação do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais (GPEARI), integrando as competências do Gabinete de Planeamento 
e Política Agro-Alimentar (GPPAA) e do Auditor do Ambiente (AA). 
Transferência das competências de planeamento florestal e das pescas da Direcção-
Geral de Recursos Florestais (DGRF) e da Direcção-Geral de Pescas e Aquicultura 
(DGPA) para o GPEARI. 

Obs. � Conforme princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 



 
 

PRACE_Relatório Final_vfc_6MAR06.doc 141 

 

 

Alt. Criação do Controlador Financeiro. 

Obs. � Conforme princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 

 

Alt. Incorporação da Auditoria Jurídica na Secretaria-Geral.  
Colocação da Comissão de Planeamento de Emergência da Agricultura sob a alçada 
do GPEARI. 

Obs. � Conforme princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos nos 
Capítulos 2.7 – Serviços Partilhados e 2.3 – Funções e Órgão Consultivos, 
respectivamente. 

 

Alt. Extinção do INGA e do IFADAP e criação do Instituto de Financiamento da 
Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (que integrará as competências TIC do 
Ministério).  
As actuais competências de controlo local de subsídios do INGA/INFADAP serão 
incorporadas na Inspecção-Geral da Agricultura, a qual passará a designar-se 
Inspecção-Geral da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. 

Obs. � Fusão complexa e morosa do INGA e do IFADAP (ainda em curso). 
� A criação do Instituto de Financiamento da Agricultura, Desenvolvimento Rural e 
Pescas resulta da necessidade de se segregarem as funções de gestão de subsídios e 
apoios comunitários e nacionais das funções de fiscalização da sua correcta 
atribuição (ambas actualmente sob a alçada do IFADAP/INGA). 

� As funções de controlo local serão transferidas para a Inspecção-Geral, 
racionalizando-se, deste modo, as diversas acções realizadas junto dos agentes 
controlados, nos diversos tipos de controlo realizados no âmbito da Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Pescas (realce-se, a título de exemplo, a sobreposição 
anual de várias acções de controlo realizadas junto do mesmo agente controlado por 
via da beneficiação de ajudas no âmbito do desenvolvimento rural, a 
ovinos/caprinos controlados e a vacas aleitantes controladas. Estas acções são ainda 
coincidentes em grande medida com os controlos efectuados pela DGV à con-
dicionalidade em matérias de identificação de bovinos, ovinos e caprinos, e suínos).  

� Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 

 

Alt. Criação da Direcção-Geral de Desenvolvimento Rural (DGDR) integrando 
competências em matéria de recursos genéticos da Direcção-Geral de Veterinária 
(DGV), da Direcção-Geral de Protecção das Culturas (DGPC) e do Serviço Nacional 
Coudélico (SNC). 
A DGDR integrará, ainda, as competências actuais do IDRHa em matéria de 
planeamento, controlo e avaliação do sistema hidro-agrícola nacional. 

Obs. � Especialização de uma única entidade do Ministério numa área de intervenção 
nuclear do Ministério, a gestão de recursos genéticos. 

� Racionalização e concentração de meios respeitantes ao tratamento dos recursos 
genéticos (por via desta matéria vir a ser encarada numa perspectiva de 
desenvolvimento rural). 
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Alt. Extinção do Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica (IDRHa) com: 
- Transferência de competências cometidas na área do ordenamento rural para o 
GPEARI; 
- Transferência de competências relativas à participação na formulação de políticas 
sectoriais e de desenvolvimento rural para a DGDR; 
- Eventual externalização de competências e responsabilidades relativas à elaboração 
dos projectos de promoção da obra hidráulica agrícola, seu acompanhamento e 
fiscalização. 

Obs. � O IDRHa não cumpre os requisitos estabelecidos na Lei nº 3/2004. 
� O Ordenamento do Território, sendo uma das prioridades do Programa do XVII 
Governo, enquadra-se nos domínios do planeamento e prospectiva, do apoio à 
formulação de políticas e da estratégia, pelo que se justifica a sua integração no 
GPEARI, a criar. 

� Separação das funções de planeamento, controlo e avaliação de obra hidro-agrícola 
das respeitantes à elaboração, acompanhamento e fiscalização, seguindo as práticas 
já em curso noutros Ministérios. 

 

Alt. Extinção da Direcção-Geral de Veterinária (DGV), do Laboratório Nacional de 
Investigação Veterinária (LNIV) e da Direcção-Geral de Protecção das Culturas 
(DGPC) por criação da Direcção-Geral de Veterinária, Protecção e Qualidade Agro-
Alimentar (DGVPQAA). 
Incorporação das componentes actuais de investigação do LNIV e da DGPC no 
INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas) por alteração das 
competências deste Laboratório. 

Obs. � Concentração numa única entidade, a DGVPQAA, de matérias respeitantes à 
protecção e qualidade agro-alimentar actualmente dispersas pelo Ministério, com 
potencial racionalização de recursos. 

� No âmbito da sanidade animal, a aproximação do diagnóstico laboratorial às 
actividades operativas da DGV afigura-se correcta uma vez que a sua actividade é já 
primordialmente desenvolvida para esta Direcção-Geral. 

� Modelo organizativo semelhante ao adoptado pela Comissão Europeia, onde estas 
matérias são maioritariamente regulamentadas. 

� Concentração da área de investigação num único Laboratório de Estado do 
Ministério, o INIAP (recomendação, aliás, já prevista pelos relatórios CRIP), com 
potencial racionalização de recursos. 

 

Alt. Extinção do Serviço Nacional Coudélico (SNC) por:  
- Transferência das suas competências em recursos genéticos para a DGDR e da 
Escola de Arte Equestre para o Ministério da Cultura; 
 - Externalização da coudelaria para uma associação de criadores de cavalos e/ou para 
a Companhia das Lezírias.  
Possibilidade, em alternativa, de criação de uma fundação para protecção e 
promoção do cavalo e da arte equestre, que integraria, quer a coudelaria, quer a 
Escola de Arte Equestre. 

Obs. � Racionalização de recursos. 
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� Externalização ou transferência organizacional de competências que não estão na 
esfera de actuação do MADRP (coudelaria e arte equestre). 

 

Alt. Redução e reorganização das Direcções Regionais de Agricultura (DRA) por adopção 
do referencial NUTS II para a desconcentração territorial do Ministério. Extinção das 
“circunscrições florestais” e transferência das suas actividades para as respectivas 
DRAs.  
Descentralização de algumas competências de desenvolvimento rural actualmente 
nas DRAs para a administração local. 

Obs. � Conforme princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.4 – Desconcentração. 

� Aproximação da administração local aos agentes de desenvolvimento rural e 
agilidade nos processos relativos ao desenvolvimento rural e de actos permissivos 
com incidência territorial local. 

 

Alt. Transferência das competências na área da formação profissional da Escola de Pesca 
e da Marinha do Comércio para a FORPESCAS (ou para a alçada do Ministério da 
Educação) e incorporação de competências em matéria de certificação na DGPA. 

Obs. � Segundo os princípios de reestruturação e aspectos transversais (capítulo 2.9 - 
Formação Profissional) deve-se, genericamente, tender para a concentração das 
competências operacionais no domínio da formação profissional. O FORPESCAS, 
criado através de um protocolo celebrado entre o IEFP e a EPMC, tem como 
principal missão a promoção de actividade de formação profissional para a 
valorização de recursos humanos no sector das pescas e tem vindo a alargar as suas 
áreas de formação, abrangendo nos dias de hoje actividades quer a montante, que a 
jusante do sector das pescas. A sua actividade é actualmente desenvolvida em 
estreita sintonia com a EPMC, pelo que, se pode equacionar a passagem das 
atribuições deste organismo para o FORPESCA, concentrando num único 
organismo a formação profissional na área do sector das pescas. 

� No contexto apresentado, as atribuições actuais em matéria de certificação de 
formação profissional do sector das pescas e da marinha do comércio da EPMC 
poderiam ser transferidas para a DGPA, organismo responsável pelo apoio à 
execução da política de pesca. 

 

Alt. Considerações finais. 

Obs. � Deverão ser objecto de especial avaliação, devido à excessiva dimensão dos recursos 
humanos que lhes estão afectos, os seguintes serviços: 
� Direcção-Geral dos Recursos Florestais (1903 efectivos); 
� Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas (1107 efectivos); 
� Instituto do Desenvolvimento Rural e Hidráulica (490 efectivos); 
� Direcção-Geral de Veterinária (415 efectivos), 
� Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura (269 efectivos); 
� IFADAP e INGA (1147 efectivos); 
� Direcções Regionais de Agricultura (4745 efectivos). 
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3.1.10. Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

3.1.10.1. Caracterização Sumária da Situação Actual 

 

A actual macro-estrutura do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

(MOPTC) é a seguinte: 

 

 
 

 

A estrutura orgânica do MOPTC integra, no âmbito da Administração Central do Estado, 26 

organismos: 7 comissões e/ou Conselhos, 2 estruturas de missão, 8 serviços integrados, 8 

serviços autónomos (nos quais está incluído um Laboratório de Estado) e um gabinete do 

Gestor do Programa de Intervenção Operacional de Acessibilidades e Transportes. 

 

No quadro seguinte identifica-se os organismos do MOPTC, caracterizando-os quanto ao seu 

tipo de autonomia, informação orçamental e de recursos humanos. 
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A informação relativa aos recursos humanos é referente aos “efectivos reais”, ou seja, os 

efectivos que, independentemente do quadro de origem, exercem funções nas estruturas 

orgânicas do Ministério no âmbito da Administração Central do Estado, à data de 31 de Julho 

de 2005. 

 

No que concerne aos recursos financeiros, tomaram-se os valores aprovados para 2006, 

respeitantes ao Orçamento de Estado (despesas de funcionamento, dando destaque as 

referentes ao pessoal) e ao Orçamento de Investimento (PIDDAC). 

 



 
 

PRACE_Relatório Final_vfc_6MAR06.doc 146 

 

 

Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Conselho Nacional dos Portos e dos 

Transportes Marítimos29 30 
n.d. n.d. n.d. 0 n.d. n.d. n.d. 031 

Comissão Técnica do Registo Internacional de 

Navios da Madeira29 
X - - 3 n.d. n.d. n.d. 032 

Comissão de Planeamento de Emergência do 

Transporte Aéreo293334 
X - - 2 79.947 2.404 82.351 035 

Comissão de Planeamento de Emergência do 

Transporte Terrestre293334 
X - - 2 71.850 10.053 81.903 035 

Comissão de Planeamento de Emergência do 

Transporte Marítimo293334 
X - - 1 72.991 16.923 89.914 035 

                                                           

 
29 Entes, Cujos Membros, na totalidade ou não, exercem funções em regime de acumulação, essencialmente mediante a sua presença em reuniões com periodicidade legalmente definida, podendo, 

por vezes, estar dotados de estruturas permanentes de apoio ao seu funcionamento e/ou efectivos (do quadro de outros entes) que lhes estejam temporária (em acumulação) ou permanentemente 

afectos para assegurar essas funções. 

30 Sem membros, ou elementos de apoio, permanentemente afectos. 

31 Fonte: Organismo que assume a despesa 

32 Fonte: Próprio organismo.  
33 Órgãos do MOPTC que, enquanto Comissões Sectoriais, integram o Sistema Nacional de Planeamento Civil de Emergência, cuja Comissão Nacional é presidida pelo Primeiro-Ministro. 
34 Com alguns membros e/ou elementos de apoio, permanentemente afectos (os que se referenciam); Entes reguladores ou com poderes de regulação.    
35 Fonte: DGO – Direcção-Geral do Orçamento 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Comissão de Planeamento de Emergência das 

Comunicações293334 
X - - 0 n.d n.d. n.d. 032 

Autoridade de Segurança da Ponte 25 de Abril n.d. n.d. n.d. 2 n.d. n.d. n.d. 035 

Gabinete do Metro Sul do Tejo n.d. n.d. n.d. 2 n.d. n.d. n.d. 45.600.00036 

Gabinete para o Desenvolvimento do Sistema 

Logístico Nacional 
n.d. n.d. n.d. 5 209.091 100.967 310.058 3.460.25035 

Intervenção Operacional de Acessibilidades e 

Transportes 
n.d. n.d. n.d. 13 n.d n.d. n.d. 1.103.70431 

Secretaria-Geral X - - 170 4.465.381 1.521.496 5.986.877 2.905.91335 

Conselho Superior de Obras Públicas e 

Transportes 
X - - 28 1.106.559 257.177 1.363.736 031 

Gabinete de Estudos e Planeamento X - - 30 1.462.415 230.248 1.692.663 382.00132 

Gabinete de Assuntos Europeus e Relações 

Externas 
X - - 26 777.316 95.048 872.364 035 

Auditoria Ambiental X - - 4 135.828 54.367 190.195 20.00035 

Inspecção-Geral das Obras Públicas X - - 42 1.286.025 686.559 1.972.584 100.00035 

Gabinete de Prevenção e Investigação de 

Acidentes com Aeronaves 
X - - 6 214.810 186.960 401.770 26.82835 

Direcção-Geral de Transportes Terrestres e 

Fluviais37   
X - - 371 8.075.653 4.299.500 12.375.153 15.744.77335 

                                                           

 
36 Fonte: Legislação. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Instituto Nacional do Transporte Ferroviário37 X X - 46 3.351.393 1.344.574 4.695.967 280.00035 

Instituto Portuário e dos Transportes 

Marítimos37 
X X - 429 19.793.287 11.674.322 31.467.609 99.190.57335 

Instituto Nacional de Aviação Civil37 X X - 181 7.279.324 27.251.076 34.530.400 1.464.80635 

ICP – Autoridade Nacional de Comunicações 37 X X - 387 23.325.200 36.186.710 59.511.910 035 

Instituto dos Mercados de Obras Públicas e 

Particulares do Imobiliário37 
X X - 137 6.060.213 3.939.769 9.999.982 035 

Escola Náutica Infante D. Henrique X - - 109 3.126.852 1327289 4.454.141 653.98935 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil X X - 687 21.665.150 6552593 28.217.743 9.280.00035 

Obra Social do Ministério das Obras Públicas X X - 69 2.058.654 2.597.637 4.656.291 035 

 

De referir, relativamente ao quadro acima que: 

� A unidade monetária utilizada é o euro (€). 

� A sigla n.d. significa não disponível. 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

37 Entes Reguladores ou com poderes de tipo regulador. 
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3.1.10.2. Nova Macro-Estrutura do MOPTC 

 

A nova macro-estrutura proposta para o Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações é a seguinte: 

 

Estruturas de Missão

A analisar no âmbito do Estudo
de Avaliação Internacional dos
Laboratórios de Estado.

MINISTÉRIO  DAS OBRAS
PÚBLICAS, TRANSPORTES E

COMUNICAÇÕES

Gabinete de
Planeamento

Estratéga, Avaliação e
Relações

Internacionais

Secretaria-Geral

Inspecção-Geral das
Obras Públicas,
Transportes e
Comunicações

GPIAA
Autoridade de

Segurança Ponte de
25 Abril

ITTP,IP
Instituto de Transportes
Terrestes de Portugal

IPNP, IP
Instituto de Portos e

Navegação de Portugal

INAC, IP
Instituto Nacional de

Aviação Civil

ICP-ANACOM
Autoridade Nacional de

Comunicações

Controlador
Financeiro

GABLOGIS

IMOPPI
Instituto dos Mercados de

O.P. e Particulares do
Imobiliário

LNEC
Laboratório Nacional de

Engenharia Civil

CT-MAR
Comissão Técnica do
Registo Internacional
de Navios da Madeira

Comissão de Planeamento de
Emergência

Gabinete do Metro 
Sul do Tejo

Conselho Superior
das Obras Públicas e

Transportes

IEP
Instituto de Estradas

de Portugal

Estruturas de Missão

A analisar no âmbito do Estudo
de Avaliação Internacional dos
Laboratórios de Estado.

MINISTÉRIO  DAS OBRAS
PÚBLICAS, TRANSPORTES E

COMUNICAÇÕES

Gabinete de
Planeamento

Estratéga, Avaliação e
Relações

Internacionais

Secretaria-Geral

Inspecção-Geral das
Obras Públicas,
Transportes e
Comunicações

GPIAA
Autoridade de

Segurança Ponte de
25 Abril

ITTP,IP
Instituto de Transportes
Terrestes de Portugal

IPNP, IP
Instituto de Portos e

Navegação de Portugal

INAC, IP
Instituto Nacional de

Aviação Civil

ICP-ANACOM
Autoridade Nacional de

Comunicações

ICP-ANACOM
Autoridade Nacional de

Comunicações

Controlador
Financeiro

GABLOGIS

IMOPPI
Instituto dos Mercados de

O.P. e Particulares do
Imobiliário

LNEC
Laboratório Nacional de

Engenharia Civil

CT-MAR
Comissão Técnica do
Registo Internacional
de Navios da Madeira

Comissão de Planeamento de
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As principais alterações introduzidas nesta macro-estrutura face à situação actual encontram-se 

resumidas nos quadros que se seguem. 
 

Alt. Criação do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais, integrando as atribuições actualmente desenvolvidas pelo Gabinete 
de Estudos e Planeamento (GEP), pela Auditoria Ambiental (AA) e pelo Gabinete 
dos Assuntos Europeus e das Relações Externas (GAERE), organismos que se propõe 
extinguir. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 
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Alt. Criação do Controlador Financeiro. 

Obs. � Conforme princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 

 

Alt. Criação do Instituto de Transportes Terrestres de Portugal por extinção da Direcção-
Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais (DGTTF) e do Instituto Nacional do 
Transporte Ferroviário (INTF). 

Obs. � Acredita-se que a integração do transporte rodoviário com o transporte ferroviário, 
criando uma única entidade reguladora para o transporte terrestre, irá contribuir 
para a execução do Programa do Governo, no que concerne o fomento e reforço da 
inter-modalidade e da utilização racional dos modos de transporte, visando ligações 
de maior eficiência e a diminuição dos custos totais de transporte. 

� A estas atribuições deverão ainda acrescer algumas das que estão presentemente 
cometidas à Direcção-Geral de Viação (DGV), nomeadamente as respeitantes à 
certificação do condutor, do veículo e das escolas de condução, possibilitando assim 
a criação de um sistema onde estão agregadas as várias atribuições relativas aos 
transportes terrestres, à semelhança do que se constatou acontecer em muitos 
países, onde a viação não se encontra sob a tutela do Ministério da Administração 
Interna, mas integrada no departamento governamental que tutela os transportes. 

� Prevê-se ainda que este organismo exerça funções de regulação integradas 
actualmente na Estradas de Portugal, EPE, bem como as funções de regulador da 
actividade do transporte fluvial, nomeadamente no que respeita a necessidade de 
articulação com o transporte terrestre. 

� Consolidadas as Autoridades Metropolitanas de Transportes de Lisboa e Porto, 
aconselha-se que o Instituto de Transportes Terrestres de Portugal (ITTP) lhes ceda 
as competências legalmente previstas. 

 

Alt. Criação do Instituto de Portos e Navegação de Portugal. 

Obs. � A criação do Instituto de Portos e Navegação de Portugal (IPNP) resulta da 
necessidade em existir uma única entidade que regule os sectores marítimo e 
portuário, evitando assim a actual dispersão e sobreposição de competências entre 
os diversos organismos intervenientes (a título de exemplo, realce-se a sobreposição 
e dispersão de funções ao nível da gestão, regulação e construção de infra-estruturas 
marítimo-portuárias); 

� No âmbito do transporte fluvial, propõe-se que o IPNP exerça funções de regulação 
técnica e de segurança, assim como em matérias de formação e de certificação, 
ficando a regulação económica a cargo do ITTP; 

� É-se ainda de opinião que o IPNP seja tutelado unicamente pelo MOPTC, sem 
prejuízo da articulação com as políticas definidas em outras áreas governamentais, 
designadamente na Defesa e Ambiente. 

 

Alt. Extinção do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos. 

Obs. � A extinção do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM) encontra a 
sua justificação no facto de se considerar fundamental criar uma única entidade que 
regule o sector marítimo e o sector portuário, o supra citado IPNP; 
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� As competências do IPTM, no âmbito da gestão e exploração de portos, serão 
cometidas a uma nova entidade que se propõe criar, a Portos de Portugal, SA, 
resultante da extinção das cinco administrações portuárias presentemente 
existentes, procurando-se, deste modo, assegurar uma gestão integrada das 
actividades de exploração das infra-estruturas e das áreas dominiais de todos os 
portos nacionais, bem como assegurar uma afectação mais racional e integrada de 
todos os investimentos no sector. 

 

Alt. Extinção do Conselho Nacional de Portos e dos Transportes Marítimos. 

Obs. � Esta entidade não funciona com regularidade, pelo que as suas atribuições (apoiar a 
decisão política nas questões relacionadas com as actividades portuárias e dos 
transportes marítimos) poderão ser cometidas ao Conselho Superior das Obras 
Públicas e Transportes (CSOPT), a reestruturar na segunda fase de desenvolvimento 
do PRACE. 

 

Alt. Extinção da Inspecção-Geral das Obras Públicas e integração das suas competências 
na Inspecção-Geral das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, organismo a 
criar. 

Obs. � A Inspecção-Geral das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (IGOPTC) é 
uma entidade de inspecção sectorial, com funções de auditoria e inspecção 
extensíveis a todo o Ministério, não se confundindo com o controlo operacional 
realizado pelos serviços de inspecção existentes em outras unidades 
organizacionais. 

� A IGOPTC irá integrar as atribuições da Inspecção-Geral de Obras Públicas, 
organismo a extinguir. 

 

Alt. Transferência da Escola Náutica Infante D. Henrique. 

Obs. � A Escola Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) é um estabelecimento de ensino 
superior politécnico, que tem como principais atribuições formar oficiais da 
marinha mercante e outros quadros superiores para os sectores marítimo e 
portuário e áreas afins. Entende-se que, pese embora o seu foco na formação de 
quadros em domínios de especial interesse para o MOPTC, a prossecução da missão 
deste organismo terá melhor enquadramento no Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior; 

� Propõe-se que o MOPTC se pronuncie sobre o processo de aprovação dos curricula, 
no tocante ao conteúdo programático das disciplinas tidas como críticas. 

 

Alt. Integração da Obra Social do Ministério das Obras Públicas nos Serviços Sociais da 
Administração Pública, a criar. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no capítulo 
2.10 – Serviços Sociais. 
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Alt. Considerações finais. 

Obs. � Deverão ser objecto de especial avaliação, no que respeita à dimensão dos recursos 
humanos que lhes estão afectos, os seguintes serviços: 
� Laboratório Nacional de Engenharia Civil (687 efectivos); 
� Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (429 efectivos); 
� ICP – Autoridade Nacional de Comunicações (387 efectivos); 
� Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais (371 efectivos). 
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3.1.11. Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

3.1.11.1. Caracterização Sumária da Situação Actual 
 

A estrutura actual do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social (MTSS) é actualmente a 

seguinte: 

 

 
 

A estrutura actual do Ministério é constituída por 10 organismos de Administração Directa do 

Estado, 12 de Administração Indirecta, 6 de natureza consultiva e 20 caracterizados como 

“Outros” face à sua natureza específica. 

 

No quadro seguinte identificam-se os organismos do Ministério do Trabalho e Solidariedade 

Social, caracterizando-os quanto ao seu tipo de autonomia, informação orçamental e de recursos 

humanos.  
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Os valores apresentados para o número de funcionários têm como fonte as Fichas de 

Caracterização de Recursos Humanos recolhidas pelo Grupo de Trabalho e reportam a 

Dezembro de 2005. No que concerne aos recursos financeiros, tomaram-se como valores os 

constantes do Orçamento de Estado aprovado para 2006, recolhidos pelo Grupo de Trabalho 

através da Ficha de Caracterização dos Recursos Financeiros e cujos valores constam apenas em 

milhares de euros. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Serviços Sociais MTSS X - - 44 1.322 4.033 5.355 190 

Secretaria-Geral MTSS X - - 202 4.998 1.281 6.279 1.269 

D-Geral da Seg. Social, Família e Criança X - - 77 4.901 830 5.731 151 

D-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento X - - 215 4.623 2.408 7.031 0 

D-Geral do Emprego e das Relações de 

Trabalho X - - 102 2.998 447 3.445 150 

Auditor Jurídico do MTSS X - - 1 n.d. n.d. - n.d. 

Inspecção-Geral do Trabalho X - - 896 22.262 8.254 30.516 700 

Inspecção-Geral do MTSS X - - 76 2.657 321 2.978 28 

Gabinete para a Cooperação X - - 14 429 33 462 17 

Gabinete para os Assuntos Europeus e Relações 

Internacionais X - - 12 471 155 626 0 

Centro Nacional de Protecção contra os Riscos 

Profissionais X X X 161 3.011 1.733 4.744 158 

Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo X X - 25 660 325 985 567 

Instituto da Seg. Social  X X - 14.917 254.594 54.618 309.212 0 

Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização 

Financeira da Seg. Social X X X 29 1.520 23.247 24.767 0 

Instituto de Gestão Financeira da Seg. Social X X X 421 16.437 13.637 30.074 415 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Instituto do Emprego e Formação Profissional X X X 3.847 122.714 917.241 1.039.955 73.724 

Instituto para a Seg., Higiene e Saúde no 

Trabalho X X  132 3.869 6.685 10.554 250 

Instituto para a Qualidade na Formação X X  80 3.262 6.703 9.965 0 

Departamento de Acordos Internacionais da 

Seg. Social  X X X 114 2.890 661 3.551 256 

Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu X X  118 4.816 2.961 7.777 0 

Instituto de Informática e Estatística da Seg. 

Social X X X 205 9.165 22.418 31.583 12.762 

INATEL X X X 1.296 17.072 42.003 59.075 0 

Comissão do Mercado Social de Emprego - - - 1 n.d. n.d. - n.d. 

Conselho Nacional de Seg. Social - - - 0 n.d. n.d. - n.d. 

Conselho Nacional para a Seg., Higiene e Saúde 

no Trabalho - - - 0 n.d. n.d. - n.d. 

Conselho Nacional para a Promoção do 

Voluntariado - - - 0 n.d. n.d. - n.d. 

Conselho Nacional para a Reabilitação e 

Integração das Pessoas com Deficiência - - - 0 n.d. n.d. - n.d. 

Observatório do Emprego e Formação 

Profissional - - - 6 n.d. n.d. - n.d. 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa X X X 3.975 92.573 165.763 258.336 0 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Casa Pia de Lisboa X X X 1.415 28.087 13.391 41.478 8.145 

Secretariado Nacional para a Reabilitação e 

Integração das Pessoas com Deficiência X - - 63 1.499 3.727 5.226 285 

Programa para Prevenção e Eliminação da 

Exploração do Trabalho Infantil 
n.d. n.d. n.d. 33 n.d. n.d. - n.d. 

Fundo de Garantia Salarial n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. 

Comissão de Gestão do Programa de Apoio à 

Iniciativa Privada Social 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. 

Comissão de Gestão do Programa de Apoio 

Integrado a Idosos 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. 

Estrutura de Missão Contra a Violência 

Doméstica 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. 

Comissão Nacional para a Promoção dos 

Ofícios e das Microempresas Artesanais 
n.d. n.d. n.d. 3 n.d. n.d. - n.d. 

Regime de Incentivos às Microempreesas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. 

Fundo de Apoio ao Investimento no Alentejo n.d. n.d. n.d. 4 n.d. n.d. - n.d. 

POEFDS - Programa Operacional de Emprego, 

Formação e Desenvolvimento Social 
n.d. n.d. n.d. 113 n.d. n.d. - n.d. 

Fundação Cartão do Idoso n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. 

Gabinete de Gestão EQUAL n.d. n.d. n.d. 19 n.d. n.d. - n.d. 

Grupo CID (Crianças, Idosos e Deficientes - 

Cidadania, Instituições e Direitos) 
n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. - n.d. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Conselho Nacional para a Prevenção e 

Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil 
n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. - n.d. 

Comissão para a Igualdade no Trabalho e no 

Emprego 
n.d. n.d. n.d. 13 n.d. n.d. - n.d. 

Comissão Nacional de Protecção das Crianças e 

Jovens em Risco 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. 

Agência Nacional para os Programas 

Comunitários Sócrates e Leonardo da Vinci 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. 

 

 

De referir, relativamente ao quadro acima que: 

� Os valores são apresentados em milhares de euros. 

� A sigla n.d. significa não disponível. 
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3.1.11.2. Nova Macro-Estrutura do MTSS 

 

A nova macro-estrutura proposta para o MTSS é a seguinte: 
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As principais alterações introduzidas nesta macro-estrutura face à situação actual encontram-se 

resumidas nos quadros que se seguem. 
 

Alt. Criação do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais (GPEARI), por extinção dos actuais Departamento de Estudos, 
Estatística e Planeamento, Gabinete de Cooperação e Gabinete de Assuntos 
Europeus e Relações Internacionais. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 

� Estrutura responsável pela realização de estudos, estatísticas, planeamento e gestão 
estratégica, apoio à definição das políticas, planificação financeira, relações 
internacionais e cooperação de todas as áreas de actividade do Ministério 
concentrará as atribuições do Gabinete de Assuntos Europeus e Relações 
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Internacionais (GAERI), do Gabinete de Cooperação e do Departamento de Estudos, 
Estatística e Planeamento (DEEP), organismos a extinguir. 

 

Alt. Criação do Controlador Financeiro. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 

 

Alt. Transferência dos Serviços Sociais do Ministério para o Ministério das Finanças e da 
Administração Pública. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.10 – Serviços Sociais. 

 

Alt. Transferência da tutela dos órgãos consultivos, designadamente do Conselho 
Nacional da Formação Profissional para o IEFP, do Conselho Nacional da Segurança 
e Higiene no Trabalho para a Autoridade para as Condições do Trabalho, do 
Conselho Nacional de Segurança Social para o Instituto de Segurança Social e do 
Conselho Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência 
para o Instituto Nacional de Reabilitação (actual SNRIPD). 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.3 – Funções e Órgãos Consultivos, designadamente a transferência, sempre que 
possível, dos órgãos consultivos para junto das estruturas operacionais com 
específicas competências no mesmo domínio. 

 

Alt. Recepção do Conselho Permanente de Concertação Social. 

Obs. � De acordo com a proposta constante no capítulo 3.1.1, da Presidência do Conselho 
de Ministros. 

� Melhor enquadramento das funções deste Conselho no âmbito da missão do MTSS 

 

Alt. Alargamento das actuais funções do Instituto de Informática e Estatística da 
Segurança Social (IIES). 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.8 – Tecnologias de Informação e Comunicação. 

� Enquanto organismo prestador de serviços especializados na área das tecnologias 
da informação poderá concentrar a responsabilidade pela concepção, 
desenvolvimento e implementação de soluções informáticas de apoio ao negócio de 
todos os organismos do MTSS, sendo as restantes actividades de suporte 
asseguradas através dos serviços partilhados a implementar na Secretaria-Geral. 

 

Alt. Extinção do Instituto para a Qualidade da Formação (IQF). 

Obs. � O IQF desenvolve a sua actividade em 4 áreas principais: competências e 
qualificação, centro de recursos em conhecimento, acreditação de entidades 
formadoras e desenvolvimento de metodologias e recursos de apoio à formação. 

� Verificam-se actualmente redundâncias com actividades prosseguidas por outros 
organismos, propondo-se a sua integração, designadamente: 
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o Integração da actividade de elaboração de estudos, no GPEARI a criar; 
o Integração da elaboração de trabalhos e do desenvolvimento de actividades que 

visam reforçar a qualidade do sistema de formação profissional no IEFP; 
� A continuação do processo de acreditação de entidades formadoras (para o qual se 
pondera a futura externalização) não deverá ser prejudicada. Não se considerando 
contudo ser esta suficiente para a manutenção de uma estrutura autónoma, 
entretanto “esvaziada” das demais competências, propõe-se a sua integração na 
DGERP. 

 

Alt. Extinção do Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo (INSCOOP). 

Obs. � A existência de alguma sobreposição de funções, nomeadamente no domínio de 
estudos e formação, bem como a proposta da Comissão de Reavaliação dos 
Institutos Públicos (CRIP) recomendam a extinção do INSCOOP, passando algumas 
funções a ser exercidas por um organismo a criar, o Instituto para a Economia 
Social, e outras transferidas para o IEFP. Note-se que deverá ser ponderada a 
transferência das actuais funções de credenciação para a Direcção-Geral de 
Empresas do Ministério da Economia e Inovação. 

 

Alt. Criação do Instituto para a Economia Social (IES). 

Obs. � O programa do Governo afirma a intenção de apostar no apoio às instituições do 
universo da economia social as quais têm vindo a adquirir um crescente relevo. Este 
novo organismo integraria as actuais funções do INSCOOP, da Comissão Nacional 
para a Promoção dos Ofícios e das Microempresas Artesanais (CNPOMA) e da 
Comissão para o Mercado Social de Emprego (CMSE), possibilitando uma melhor 
coordenação da actuação pública nesta área. 

 

Alt. Extinção da Comissão Nacional para a Promoção dos Ofícios e das Microempresas 
Artesanais (CNPOMA). 

Obs. � Esta comissão tem a responsabilidade de gerir o Programa para a Promoção dos 
Ofícios e das Microempresas Artesanais, pelo que se recomenda a sua integração 
num novo organismo, a criar, o Instituto para a Economia Social (IES). 

 

Alt. Extinção da Comissão para o Mercado Social de Emprego (CMSE). 

Obs. � Integração num novo organismo, a criar, o Instituto para a Economia Social (IES). 

 

Alt. Criação da Autoridade Nacional para as Condições de Trabalho (ANCT). 

Obs. � Este novo organismo resulta da agregação da Inspecção-Geral do Trabalho (IGT) e 
do Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (ISHST). Considera-se 
que podem ser obtidos ganhos significativos nesta solução uma vez que são 
desenvolvidas acções a montante e a jusante, prevenção e fiscalização, visando os 
mesmos destinatários, podendo maximizar-se as estruturas desconcentradas já 
existentes na Inspecção-Geral do Trabalho (32 serviços regionais). As funções 
relativas às condições de segurança, higiene e saúde no trabalho na Administração 
Pública seriam também da competência deste novo organismo. 
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Alt. Extinção do Programa para a Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho 
Infantil (PETI). 

Obs. � Os objectivos prosseguidos por este Programa devem ser assumidos pela(s) 
estrutura(s) operativa(s) que desenvolvem funções onde os mesmo se enquadrem. 
De igual modo, deve ser antecipada a extinção do Conselho Nacional para a 
Prevenção da Exploração do Trabalho Infantil, na medida em que a duração do 
mandato dos seus membros cessaria com o fim do Programa, o qual, nos termos da 
RCM n.º 37/2004, de 20/03, estaria previsto para 31/12/2006 e que agora se antecipa. 

� As funções de apoio técnico-normativo deverão ser integradas na DGERP, as 
funções operativas no IEFP e as funções de prevenção e fiscalização do 
cumprimento dos normativos reguladores na Autoridade para as Condições do 
Trabalho, a criar. 

 

Alt. Extinção do Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais, I. P. 
(CNPRP). 

Obs. � A actividade do CNPRP assume um conjunto de processos similares aos executados 
pelos Centros Distritais de Segurança Social (CDSS), apenas divergindo no seu 
estímulo, que neste caso se centra na ocorrência de doenças profissionais. Neste 
cenário as actuais atribuições seriam asseguradas quer pelo Instituto de Segurança 
Social (ISS) (as atribuições de concepção, estudo, apoio técnico-normativo e 
operativas38)39, quer pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS) 
(a gestão dos fundos obrigatórios do CNPRP). 

 

Alt. Extinção da Direcção-Geral da Segurança Social, da Família e da Criança (DGSSFC). 

Obs. � Integração das actuais atribuições no Instituto de Segurança Social (ISS). Seriam 
transferidas para o futuro Instituto para os Acordos Internacionais da Seg. Social 
(actual DAISS) as atribuições em matéria de harmonização da legislação nacional 
com os sistemas de segurança social estrangeiros. 

� A separação das funções normativas das funções operativas não encontram aqui 
argumentos suficientemente fortes que justifiquem a manutenção de duas 
estruturas autónomas. 

 

Alt. Evolução a prazo do actual modelo desconcentrado do Instituto de Segurança Social 
(ISS) (18 distritos) para o modelo NUTS II. 

Obs. � O modelo de desconcentração do ISS contraria a orientação do PRACE de 
conformação com as NUTS II. Tendo presente os resultados das experiências/ 
/alterações recentes neste domínio, e estando actualmente em curso uma 

                                                           

 
38 Apesar de ser responsabilidade financeira do CNPRP são os Centros Distritais de Segurança Social do Instituto da Segurança 
Social que procedem ao cálculo e pagamento dos montantes aos beneficiários, por exemplo nas prestações por incapacidade 
temporária, efectuando-se o respectivo acerto de contas no final de cada mês. Esta opção derivava do facto das aplicações 
distritais de gestão de prestações imediatas já possuírem funcionalidade que abrangem a componente de doenças profissionais e 
estarem integradas com os módulos de gestão de remunerações. 

39 Face à proposta de extinção do CNPRP, caberá ao ISS participar nos trabalhos da Comissão Nacional de Revisão da Lista de 
Doenças Profissionais e da Comissão Permanente para a Revisão e Actualização da Tabela Nacional de Incapacidades por 
Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais. 
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importante reforma no sector da segurança social, a que as estruturas distritais não 
são alheias, a evolução para NUTS II deverá ser objecto de uma análise específica e 
de um projecto específico para esse efeito, com a identificação das diversas etapas e 
respectivo cronograma. 

 

Alt. Extinção da Comissão Nacional para a Política da Terceira Idade (CNAPTI). 

Obs. � Propõe-se a extinção da CNAPTI devendo a coordenação do Programa de Apoio 
Integrado a Idosos (PAII) passar a ser assegurada pelo Instituto de Segurança Social 
(ISS), sem prejuízo da celebração de eventuais protocolos com a Direcção-Geral da 
Saúde do Ministério da Saúde (DGS). 

 

Alt. Extinção da Comissão de Gestão do Programa de Apoio à Iniciativa Privada 
(CGPAIP). 

Obs. � Tratando-se de um programa específico de intervenção, destinado à melhoria 
qualitativa e quantitativa dos serviços à população idosa, propõe-se a sua integração 
no Instituto de Segurança Social (ISS). Note-se que não foi possível obter qualquer 
informação sobre este Programa. 

 

Alt. Integração das Caixas de Previdência não integradas no sistema de segurança social 
(exemplo: Caixa dos Bancários). 

Obs. � Deve ser dada continuidade ao processo integrador, implicando necessariamente 
um estudo mais aprofundado e um cronograma com as etapas seguintes. 

 

Alt. Extinção da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE). 

Obs. � Considerando que se propõe a criação de uma Direcção-Geral da Igualdade na 
Presidência do Conselho de Ministros (PCM), sugere-se que parte das competências 
da CITE, de natureza política e reguladora, transitem para a PCM, mantendo-se no 
MTSS as restantes funções, nomeadamente os pareceres previstos na lei. 

 

Alt. Transferência da Estrutura de Missão Contra a Violência Doméstica para a 
Presidência do Conselho de Ministros. 

Obs. � Considerando que se propõe a criação de uma Direcção-Geral da Igualdade na 
Presidência do Conselho de Ministros (PCM), sugere-se que parte das competências 
desta Estrutura, de natureza política e reguladora, transitem para a PCM. 

� Deverão manter-se no Ministério, no ISS, as restantes funções, de natureza 
operacional, nomeadamente as casas de abrigo. 

 

Alt. Alteração da designação do Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração 
das Pessoas com Deficiência (SNRIPD). 

Obs. � Trabalhos anteriores identificaram as fragilidades do organismo e o seu 
desalinhamento organizacional. A afirmação de um Instituto Nacional para a 
Reabilitação poderá contribuir para uma melhor eficácia organizacional. 
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Alt. Extinção da Fundação Cartão do Idoso. 

Obs. � Praticamente sem actividade conhecida esta Fundação deverá ser extinta ou 
integrada na futura Fundação INATEL. 

 

Alt. Extinção da Comissão Permanente de Certificação Profissional. 

Obs. � Integração das suas atribuições na Direcção-Geral do Emprego e Relações 
Profissionais (DGERP), estrutura responsável pelo apoio técnico em matéria de 
certificação profissional. 

 

Alt. Extinção do Fundo de Apoio ao Investimento no Alentejo (FAIA). 

Obs. � Fundo de Apoio Regional com vigência até 31 de Dezembro de 2006, deverá ser 
extinto enquanto estrutura de gestão por integração da mesma no IEFP, na medida 
em que o processo de candidatura é actualmente assegurado por serviços regionais 
do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) no Alentejo. 

 

Alt. Integração do Fundo de Garantia Salarial no Instituto de Gestão Financeira da 
Segurança Social (IGFSS). 

Obs. � Apesar de estar consagrado enquanto estrutura no organograma actual do 
Ministério, trata-se de um fundo que é gerido pelo Estado e por representantes dos 
trabalhadores e entidades patronais, entendendo-se que o mesmo não deve constar 
como estrutura autónoma do MTSS. 

� O IGFSS é actualmente o gestor financeiro do Fundo, sendo também o pagador das 
suas obrigações. 

 

Alt. Extinção da Comissão Nacional para a Política da Terceira Idade (CNAPTI), 
responsável pela gestão do Programa de Apoio Integrado a Idosos (PAII). 

Obs. � Transferência da coordenação do PAII para o ISS, organismo responsável pela 
execução de políticas no domínio da Acção Social, na qual se integra o PAII (sem 
prejuízo da posterior celebração de eventuais protocolos com a Direcção-Geral da 
Saúde do Ministério da Saúde). 

 

Alt. Recepção da componente de formação profissional contínua do Instituto de 
Formação Turística (INFTUR). 

Obs. � De acordo com proposta de transferência expressa no capítulo 3.1.8, do Ministério 
da Economia e Inovação. 

 

Alt. Externalização do Instituto Nacional para Aproveitamento dos Tempos Livres dos 
Trabalhadores (INATEL). 

Obs. � Face à lei-quadro dos institutos públicos, o actual enquadramento orgânico e 
organizacional do INATEL encontra-se desajustado. Contudo, está em curso um 
processo, desencadeado com o acordo da tutela, para a reforma estatutária, com 
vista à sua transformação em Fundação de direito privado e utilidade pública. 
Pensa-se que deve ser ponderada na solução apontada a integração de outros 
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equipamentos existentes no Estado relacionados com a actividade do INATEL (vg. 
Pousadas da Juventude, equipamentos desportivos, etc.). 

 

Alt. Considerações finais. 

Obs. � Deverão ser objecto de especial avaliação, no que respeita à dimensão dos recursos 
humanos que lhes estão afectos, os seguintes serviços: 
� Instituto da Segurança Social (14 917 efectivos); 
� Instituto do Emprego e Formação Profissional (3 847 efectivos); 
� Inspecção-Geral do Trabalho (896 efectivos); 
� Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (421 efectivos). 
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3.1.12. Ministério da Saúde 

3.1.12.1. Caracterização Sumária da Situação Actual 

 

A actual macro-estrutura do Ministério da Saúde (MS) é a seguinte: 

 

 
 

De entre as estruturas consideradas constituintes do Sistema Nacional de Saúde (SNS), são 15 as 

que dependem directamente do Ministério tal como representadas no organograma acima: o 

Instituto de Oftalmologia, os Centros de Histocompatibilidade, as 5 Administrações Regionais 

de Saúde (ARS), os 5 Centros Regionais de Saúde Pública e os 3 Centros Regionais de 

Alcoologia. 

 

No quadro seguinte caracterizam-se os organismos do MS quanto à autonomia, informação 

orçamental e de recursos humanos, de acordo com a informação disponibilizada ao Grupo de 

Trabalho do PRACE. A informação foi fornecida pelo IGIF e respeita ao ano de 2005. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo (ARS LVT) 
X X - 14.805 40 295.817.256 949.533.429 1.245.350.685 18.027.715 

Administração Regional de Saúde do Alentejo 

(ARS Alentejo) 
X X - 2.256 40 73.961.811 136.037.332 209.999.143 7.157.722 

Administração Regional de Saúde do Algarve 

(ARS Algarve) 
X X - 1.663 40 43.163.970 99.350.589 142.514.559 3.995.746 

Administração Regional de Saúde do Centro 

(ARS Centro) 
X X - 8.582 40 266.205.655 608.654.494 874.860.149 29.706.755 

Administração Regional de Saúde do Norte 

(ARS Norte) 
X X - 8.880 40 283.149.722 713.786.901 996.936.623 28.262.676 

Alto Comissariado da Saúde (ACS) n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. 0 n.d. 

Centros de Histocompatibilidade (3) n.d. n.d. n.d. n.d 2.357.675 2.895.902 5.253.577 1.623.958 

Centros Regionais de Alcoologia (3) n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. 0 n.d. 

Centros Regionais de Saúde Pública (5) n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. 0 n.d. 

Direcção-Geral da Saúde (DGS) X - - 286 5.647.832 3.575.377 9.223.209 3.518.767 

Direcção-Geral das Instalações e Equipamentos 

da Saúde (DGIES) 
X - - 91 2.013.803 1.032.431 3.046.234 1.120.000 

Inspecção-Geral da Saúde (IGS) X - - 74 1.630.186 877.231 2.507.417 0 

                                                           

 
40 Os recursos humanos contabilizados em cada ARS incluem o pessoal afecto às respectivas Sub-regiões de Saúde e aos Centros de Saúde da Região. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Inst. de Oftalmologia Dr. Gama Pinto (IO) X X - n.d 3.422.000 2.836.891 6.258.891 0 

Inst. da Droga e da Toxicodependência (IDT) X - - 1.655 29.173.620 33.585.591 62.759.211 4.549.906 

Instituto da Qualidade em Saúde (IQS) n.d. n.d. n.d. 56 727.560 323.900 1.051.460 2.021.551 

Instituto de Genética Médica (IGM) X - - n.d 2.774.062 1.438.713 4.212.775 300.000 

Instituto de Gestão Informática e Financeira da 

Saúde (IGIF) 
X X - 200 7.183.501 7.767.782.499 7.774.966.000 7.183.943 

Instituto Nacional da Farmácia e do 

Medicamento (INFARMED) 
X X - 360 15.573.000 13.230.940 28.803.940 0 

Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) X X - 676 8.808.771 23.174.160 31.982.931 0 

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 

(INSA) 
X X - 555 13.192.724 9.948.489 23.141.213 3.978.672 

Instituto Português do Sangue (IPS) X X - 433 13.138.278 44.362.172 57.500.450 4.300.000 

Prog. Operacional da Saúde – Saúde XXI n.d. n.d. n.d. 33 n.d. n.d. 0 n.d. 

Secretaria-Geral (SG) X - - 147 2.505.702 1.327.849 3.833.551 1.200.000 

U.M. Cuidados de Saúde Primários n.d. n.d. n.d. 11 n.d. n.d. n.d. n.d. 

U.M. Hospitais S.A. n.d. n.d. n.d. 19 n.d. n.d. n.d. n.d. 

U. M. Parcerias Saúde n.d. n.d. n.d. 5 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Unidade Central de Gestão de Inscritos em 

Cirurgia (UCGIC) 
n.d. n.d. n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. 

De referir, relativamente ao quadro acima que: 
� A unidade monetária utilizada é o euro (€). 
� A sigla n.d. significa não disponível. 
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3.1.12.2. Nova Macro-Estrutura do MS 

 

A nova macro-estrutura proposta para o Ministério da Saúde apresenta-se na figura seguinte: 
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Embora não se tratem de propostas de alteração, as estruturas de missão Hospitais S.A. e 

Unidade Central de Gestão de Inscritos em Cirurgia, representadas no organograma actual do 

Ministério, não se encontram representadas no organograma proposto: a primeira por ter sido 

extinta recentemente, em Janeiro de 2006, e a segunda por se prever para breve a sua extinção. 

 

Ainda relativamente à Unidade Central de Gestão de Inscritos em Cirurgia, propõe-se que, após 

a sua extinção, as suas atribuições de recuperação de listas de espera (e do SIGIC – Sistema 

Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia) sejam integradas na Administração do SNS, 

enquanto entidade central coordenadora do SNS. 

 

As principais alterações introduzidas nesta macro-estrutura face à situação actual encontram-se 

resumidas nos quadros que se seguem. 
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Alt. Criação do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais (GPEARI) e integração das funções de suporte do Alto Comissariado 
nesta nova estrutura. 

Obs. � De acordo com as orientações transversais da Comissão Técnica para as áreas de 
suporte à governação. A criação deste Gabinete corresponde à necessidade de 
municiar os decisores governamentais com estudos, estatísticas, normas 
internacionais e outros elementos que possibilitem a elaboração e controlo de 
estratégias e planos sectoriais, bem como a articulação com organismos 
internacionais do sector. 

� No caso particular do Ministério da Saúde, o Gabinete deverá dar suporte técnico e 
administrativo ao Alto Comissariado da Saúde. 

 

Alt. Criação do Controlador Financeiro. 

Obs. � Função transversal comum aos vários Ministérios, de acordo com as orientações 
transversais da Comissão Técnica para as áreas de suporte à governação. 

 

Alt. Redenominação da actual Inspecção-Geral de Saúde (IGS) para Inspecção-Geral de 
Actividades em Saúde, com o reforço de atribuições de auditoria normativa e 
financeira (interna ao Ministério) e de auditoria clínica (interna e externa). 

Obs. � De acordo com orientações transversais da Comissão Técnica, as atribuições de 
auditoria normativa e financeira internas ao Ministério deverão ser realizadas pelo 
mesmo organismo que efectua as inspecções. 

� No caso particular do Ministério da Saúde, a IGAS deverá realizar as auditorias 
clínicas aos organismos do Serviço Nacional de Saúde e a todos os organismos do 
Sistema Nacional de Saúde. 

 

Alt. Concentração de serviços de suporte das estruturas centrais do Ministério 
(exceptuando organismos do SNS) na Secretaria-Geral. 

Obs. � De acordo com o estabelecido nos nºs 13 e 14 da RCM nº124/2005. 
� Esta solução poderá ser reequacionada em função das conclusões da Unidade de 
Missão a criar no Ministério das Finanças para efeitos de concentração e partilha das 
funções de suporte. 

 

Alt. Criação da Administração do Sistema Nacional de Saúde, com estatuto de Instituto 
Público, com ascendência funcional sobre as Administrações Regionais de Saúde (ARS). 

Obs. � Esta nova estrutura coordenará funcionalmente as Regiões de Saúde e terá como 
atribuições: - Identificação das necessidades do Sistema de Saúde; - financiamento e 
contratualização de prestações de saúde com entidades públicas e privadas; - 
recolha e tratamento de informação de gestão do sistema de saúde para efeitos de 
gestão e governação; criação e normalização de regras e procedimentos a que 
devem obedecer as entidades do Sistema de Saúde nas suas várias vertentes 
(instalações, sistemas de informação, recursos humanos, contratualização, etc.). 

� O Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) funcionará em articulação 
com a Administração do Sistema Nacional de Saúde. 

� A criação de uma Administração do SNS pretende agregar num único organismo as 



 
 

PRACE_Relatório Final_vfc_6MAR06.doc 171 

 

valências transversais do Estado relativas ao Serviço Nacional de Saúde, naquilo 
que é a prestação de cuidados de saúde do serviço público, e ao Sistema de Saúde 
como um todo, abrangendo a totalidade dos serviços público e privado. 

� Embora as funções de normalização do Sistema de Saúde devessem estar separadas 
das funções operacionais do SNS, a junção num mesmo organismo evita, nesta fase, 
a duplicação de estruturas e a dispersão de recursos especializados que se 
pretendem concentrar. 

� O objectivo de médio prazo será a evolução da Administração do SNS para uma 
estrutura de gestão integrada das diversas entidades de coordenação e de prestação 
de cuidados de saúde do SNS, de forma autónoma em relação ao Ministério, 
respondendo por objectivos bem definidos e sendo responsabilizada pelos resultados 
alcançados. A estrutura directiva dessa Administração poderá incluir os dirigentes 
máximos de cada ARS, garantindo a participação e articulação ao mais alto nível 
das regiões e facilitando a sua integração numa estrutura de coordenação global. 

 

Alt. Integração do Instituto de Qualidade em Saúde na Direcção-Geral de Saúde como 
uma Direcção de Serviços desta estrutura. 

Obs. � Sendo a Qualidade uma dimensão importante da área da Saúde, a Comissão 
Técnica defende que a mesma pode ser desenvolvida no âmbito de uma Direcção de 
Serviços da DGS. 

� Compete ao IQS a definição e o desenvolvimento de normas, estratégias e 
procedimentos que visem a melhoria contínua da qualidade na prestação dos 
cuidados de saúde. Confirmando-se o objectivo de vocacionar a DGS para a área de 
Saúde Pública e a Administração do SNS para a prestação de cuidados de saúde, as 
atribuições de qualidade nesta área poderão enquadrar-se melhor num serviço da 
Administração do SNS do que numa direcção de serviços da DGS. 

 

Alt. Extinção da Direcção-Geral das Instalações e Equipamentos da Saúde (DGIES), com 
integração das atribuições relativas a instalações e equipamentos de Saúde na 
Administração do SNS, e das relativas a instalações e equipamentos gerais na 
Secretaria-Geral. 

Obs. � Compete à Administração do SNS criar e normalizar regras e procedimentos em 
relação a instalações e equipamentos e promover a sua aplicação e fiscalização em 
relação a todas as entidades do Sistema Nacional de Saúde. Neste contexto, propõe-
se a integração na Administração do SNS das atribuições actualmente cometidas à 
DGIES no que toca a instalações e equipamentos de Saúde. 

� As instalações e equipamentos gerais dos serviços do Ministério serão, nesta fase, da 
responsabilidade da Secretaria-Geral. Esta solução poderá ser reequacionada em 
função das conclusões da Unidade de Missão a criar no Ministério das Finanças 
para efeitos de concentração e partilha das funções de suporte. 

� A reorganização de atribuições proposta resulta na extinção da DGIES. 

 

Alt. Extinção do Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde (IGIF), com 
integração das atribuições relativas à gestão informática e financeira do Sistema de 
Saúde na Administração do SNS, e das relativas à gestão informática e financeira 
dos restantes organismos do Ministério na Secretaria-Geral. 
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Obs. � Compete à Administração do SNS definir regras e procedimentos de utilização de 
tecnologias de informação e comunicações, assim como estabelecer o modelo de 
gestão integrada de informação a seguir pelo Sistema Nacional de Saúde. Compete 
também à Administração do SNS a gestão dos recursos financeiros do SNS. Neste 
contexto, propõe-se a integração nesta nova estrutura das actuais atribuições do IGIF. 

� As atribuições relativas a tecnologias de informação e comunicações dos restantes 
serviços do Ministério (que não SNS) serão, nesta fase, cometidas à Secretaria-Geral. 
Esta solução poderá ser reequacionada em função das conclusões da Unidade de 
Missão a criar no Ministério das Finanças para efeitos de concentração e partilha das 
funções de suporte. 

� A reorganização de atribuições proposta resulta na extinção do IGIF. 
 

Alt. Extinção dos 5 Centros Regionais de Saúde Pública e sua integração nas 
Administrações Regionais de Saúde. 

Obs. � Os Centros Regionais de Saúde Pública (CRSP) funcionam em estreita colaboração 
com a respectiva ARS nas áreas do planeamento e de definição de estratégias em 
saúde para a região, articulando-se com esta técnica e funcionalmente na 
prossecução de missões complementares. 

� A extinção dos CRSP e integração das suas atribuições num serviço específico em 
cada ARS facilita a articulação de iniciativas complementares, reforça a coordenação 
regional das ARS em matérias de definição de políticas e estratégias regionais e 
permite a obtenção de sinergias na utilização de serviços e infra-estruturas de 
suporte regional. 

 

Alt. Recepção, por transferência da PCM, do Conselho Nacional de Combate à Droga e à 
Toxicodependência e sua colocação na dependência do Instituto da Droga e da 
Toxicodependência. 

Obs. � O Conselho Nacional de Combate à Droga e à Toxicodependência é uma estrutura 
de coordenação no combate à droga e à toxicodependência, que se pronuncia a 
título consultivo sobre a definição e execução dos principais instrumentos 
programáticos nestas matérias. 

� De acordo com as orientações transversais da Comissão Técnica relativas às funções 
consultivas, e visando a integração e coordenação de estruturas ligadas à mesma 
missão, propõe-se o funcionamento do Conselho na dependência do Instituto da 
Droga e da Toxicodependência. 

 

Alt. Colocação do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, dos 3 Centros de 
Histocompatibilidade e dos 3 Centros Regionais de Alcoologia sob a coordenação 
das Administrações Regionais de Saúde. 

Obs. � Pretende-se uma coordenação regional comum, pelas ARS, de todas as estruturas 
do SNS. 

 

Alt. Extinção das 18 Sub-Regiões de Saúde, existentes a nível distrital na dependência 
das Administrações Regionais de Saúde (ARS). 

Obs. � Em conformidade com o estabelecido no Programa de Estabilidade e Crescimento 
2005/2009. 
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Alt. Considerações finais. 

Obs. � Deverão ser objecto de especial avaliação, no que respeita à dimensão dos recursos 
humanos que lhes estão afectos, os seguintes serviços: 
� Instituto da Droga e da Toxicodependência (1 655 efectivos); 
� INEM (676 efectivos); 
� Instituto Português do Sangue (433 efectivos); 
� Instituto de Saúde Dr. Ricardo Jorge (555 efectivos); 
� ARS’s. 
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3.1.13. Ministério da Educação 

3.1.13.1. Caracterização Sumária da Situação Actual 

 

A actual macro-estrutura do Ministério da Educação (ME) é a seguinte: 

 

 
 

O actual modelo orgânico do ME traduz uma estruturação de carácter departamental, com 

serviços de administração directa, centrais e periféricos. 

 

Assim, o actual organograma do ME apresenta um total de 9 estruturas de administração 

directa central, 5 estruturas de administração directa desconcentrada,  3 estruturas “tuteladas” e 

1 órgão coordenador tripartido. Ligadas ao ME figuram ainda 2 estruturas consultivas e um 

auditor jurídico. 

 

Não figuram no organograma os estabelecimentos de ensino, nos seus vários níveis. 
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Classificando as estruturas quanto ao tipo de autonomia que detêm, obtemos uma tabela em 

que se identificam 15 estruturas com autonomia administrativa e 3 com autonomia 

administrativa e financeira. 

 

No quadro seguinte identificam-se os organismos do Ministério da Educação, caracterizando-os 

quanto ao seu tipo de autonomia, informação orçamental e de recursos humanos. O universo 

dos recursos humanos aqui analisado não inclui o pessoal docente e não docente em exercício 

de funções nos estabelecimentos de ensino.  

 

O número total de funcionários era, em Dezembro de 2005, de 3.241. Os valores apresentados, 

cuja fonte foi o registo de processamento de vencimentos em 2005, são significativamente 

inferiores aos apresentados no último Balanço Social consolidado do ME, reportado a 

Dezembro de 2004 (4.051 efectivos totais)41.  

 

No que concerne aos recursos financeiros, tomaram-se como valores os constantes do 

Orçamento de Estado rectificativo de 2005, cujos elementos foram disponibilizados pelo 

Gabinete de Gestão Financeira e Secretaria-Geral do Ministério da Educação. Do montante 

global, 15% (931 milhões) correspondem a despesas dos organismos e serviços centrais e 

regionais do ME, dos quais cerca de 89% estão afectos a despesas de funcionamento, 

representando 13% destas, despesas com pessoal. 

                                                           

 
41 A origem da diferença não está clarificada neste momento, remetendo-se o apuramento da mesma para a segunda 

fase dos trabalhos.  
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Secretaria-Geral X  - 45642 75.285.190 1.507.350 76.792.540 2300162 

Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento 

Curricular  
X  - 361 2.423.048 7.447.077 9.870.125 1727327 

Gabinete de Avaliação Educacional  X  - 39 724.260 1.326.306 2.050.566 - 

Direcção-Geral de Formação Vocacional X  - 66 1.602.551 21.806.523 23.409.074 - 

Inspecção-Geral da Educação X  - 327 14.700.469 0 14.700.469 82918 

Direcção-Geral dos Recursos Humanos da 

Educação 
X  - 150 1.923.600 6.713.255 8.636.855 201816 

Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema 

Educativo 
X  - 80 1.204.335 2.870.103 4.074.438 1961810 

Gabinete de Gestão Financeira X  - 73 953.350 119.704.650 120.658.000 407975 

Gabinete de Assuntos Europeus e Relações 

Internacionais 
X  - 84 225.825 29.006.925 29.232.750 60502 

Direcção Regional de Educação do Alentejo X  - 170 1.262.781 14.374.479 15.637.260 7619874 

Direcção Regional de Educação do Algarve X  - 100 373.303 7.848.422 8.221.725 4.800.115 

Direcção Regional de Educação do Centro X  - 323 1.898.269 123.635.946 125.534.215 24.434.714 

Direcção Regional de Educação de Lisboa X  - 389 1.993.322 113.275.665 115.268.987 26.398.323 

Direcção Regional de Educação do Norte X  - 447 2.023.609 164.840.450 166.864.059 33.161.943 

                                                           

 
42 Inclui pessoal em funções noutros departamentos. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Serviços Sociais do Ministério da Educação X  - 176 1.965.112 4.263.663 6.228.775 160.878 

Caixa de Previdência do Ministério da 

Educação 
X X X n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Editorial do Ministério da Educação X X n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Escola Portuguesa de Moçambique – Centro de 

Ensino e Língua Portuguesa 
X X X n.d. 2.150.000 n.d. 2.150.000 n.d. 

 

De referir, relativamente ao quadro acima que: 

� A unidade monetária utilizada é o euro (€). 

� A sigla n.d. significa não disponível. 
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3.1.13.2. Nova Macro-Estrutura do ME 

 

A nova macro-estrutura proposta para o Ministério da Educação é a seguinte: 
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Educação
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Formação e
Qualificação

Instituto dos
Recursos da

Educação

Gabinete de
Inovação e Avaliação

Educativa
Editorial, IP

Conselho Nacional de Educação

Conselho Coordenador Ensino
Particular e Cooperativo

Caixa de Previdência
do Ministério da

Educação

Norte

Direcção Regional
de Educação do

Norte

Direcção Regional
de Educação do

Centro

Direcção Regional
de Educação do

Centro

Direcção Regional
de Educação do

Lisboa

Direcção Regional
de Educação de

Lisboa

Direcção Regional
de Educação de

Alentejo

Direcção Regional
de Educação do

Alentejo

Direcção Regional
de Educação do

Algarve

Direcção Regional
de Educação do

Algarve

Direcção Regional
de Educação do

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete de Planeamento,
Estratégia, Avaliação e
Relações Internacionais

Secretaria-Geral do
Ministério da Educação

Secretaria-Geral do
Ministério da Educação

Inspecção-Geral do
Ministério da Educação

Inspecção-Geral do
Ministério da Educação

Conselho Coordenador Acção
Educativa

Controlador FinanceiroControlador Financeiro

Direcção-Geral da
Educação

Direcção-Geral da
Educação

Direcção-Geral da
Formação e
Qualificação

Direcção-Geral da
Formação e
Qualificação

Instituto dos
Recursos da

Educação

Instituto dos
Recursos da

Educação

Gabinete de
Inovação e Avaliação

Educativa

Gabinete de
Inovação e Avaliação

Educativa
Editorial, IPEditorial, IP

Conselho Nacional de Educação
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do Ministério da
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As principais alterações introduzidas nesta macro-estrutura face à situação actual encontram-se 

resumidas nos quadros que se seguem. 
 

Alt. Criação do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais (GPEARI), por extinção dos actuais Gabinete de Assuntos Europeus e 
Relações Internacionais e do Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema 
Educativo. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 

� Nos termos da orientação geral da Comissão Técnica o futuro GPEARI assumirá, 
entre outras funções, o apoio à formulação de políticas, a coordenação de estudos e 
estatísticas e a coordenação das relações internacionais no Ministério, actualmente 
prosseguidas por estas estruturas. 
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Alt. Criação do Controlador Financeiro. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 

 

Alt. Passagem do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Coordenador do Ensino 
Particular e Cooperativo e do Conselho Coordenador da Acção Educativa para junto 
do GPEARI. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.3 – Funções e Órgãos Consultivos, designadamente os que os Conselhos deverão 
ficar ligados ao organismo a que estejam mais ligados do ponto de vista das 
matérias em causa e não, como é tradição, directamente ligados aos membros do 
Governo, ainda que fiquem destes dependentes. No caso presente, afigura-se que 
estes conselhos estarão mais bem posicionados junto do futuro GPEARI. 

 

Alt. Extinção do Auditor Jurídico e integração das suas atribuições na Secretaria-Geral. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.7 – Serviços Partilhados. 

 

Alt. Extinção do Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo (GIASE). 

Obs. � Nos termos da orientação geral da Comissão Técnica o futuro GPEARI assumirá, 
entre outras funções, o apoio à formulação de políticas, a coordenação de estudos e 
estatísticas, a coordenação das relações internacionais no Ministério. Algumas das 
atribuições deste organismo poderão transitar para o futuro Gabinete de Inovação e 
Avaliação Educativa (GIAE). 

 

Alt. Criação da Direcção-Geral da Educação. 

Obs. � Englobará a educação pré-escolar e o ensino básico e secundário da educação 
escolar, incluindo as suas modalidades especiais e a educação extra-escolar, com 
atribuições, nomeadamente, nas áreas de: inclusão escolar de crianças e jovens com 
necessidades especiais, identificação de perfis de desempenho profissional, 
condições habilitacionais e qualificações profissionais para a docência. 

 

Alt. Criação da Direcção-Geral da Formação e Qualificação. 

Obs. � Terá atribuições nas áreas da educação e aprendizagem ao longo da vida, e da 
formação profissional e inserção na vida activa. Perspectiva-se uma melhor 
articulação com os serviços do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e o 
alargamento das atribuições do Ministério da Educação no campo do ensino 
profissional e da formação profissional certificada com atribuição de grau 
académico. 

 

Alt. Criação do Instituto dos Recursos da Educação, por extinção da Direcção-Geral dos 
Recursos Humanos da Educação, do Gabinete de Gestão Financeira e das Unidades 
de Missão Computadores, Rede e Internet e a do Sistema de Informação do 
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Ministério da Educação e integração das Direcções Regionais de Educação. 

Obs. � Tendo em vista o reforço da autonomia de gestão dos agrupamentos escolares, 
designadamente por via da sua constituição como unidades orçamentais, a criação 
deste organismo, o IRE, deverá ser precedida de uma clara definição dos seus 
objectivos os quais deverão ser calendarizados e traduzidos numa carta de missão a 
assumir pelos seus dirigentes. Este caminho deverá ser trilhado perspectivando a 
possível descentralização de algumas atribuições para as autarquias locais, dando 
assim corpo ao previsto na lei de transferências de atribuições para as autarquias 
(Lei n.º 159/99). Este novo organismo deverá integrar as actuais Direcções 
Regionais, ressalvando que os respectivos dirigentes máximos farão parte do órgão 
directivo do novo IRE. A concentração de recursos aqui proposta visa, por um lado, 
permitir uma melhor articulação dos diversos serviços (recursos humanos, 
financeiros, tecnológicos) e, por outro, garantir a proximidade dos agrupamentos 
por via das Direcções Regionais. Deste modo, espera-se garantir que o processo de 
reforço da autonomia dos agrupamentos seja muito acompanhado, informado e 
avaliado. Os estatutos do IRE deverão ser adequados de modo a permitir a 
flexibilidade de actuação necessária ao cumprimento da sua missão. 

 

Alt. Criação do Gabinete de Inovação e Avaliação Educacional (GIAE), por transferência 
de atribuições dos extintos Gabinete de Avaliação Educacional e de parte das 
atribuições do Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo (GIASE). 

Obs. � Criação de uma estrutura responsável pela promoção da investigação científica e 
técnica nos domínios de desenvolvimento curricular e organizacional das Escolas e 
pela coordenação da avaliação externa das aprendizagens e das Escolas; 

� Reforço das atribuições do Ministério na componente de avaliação das Escolas, 
crítica para o respectivo processo de contratualização de autonomias. 

 

Alt. Extinção da Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular. 

Obs. � As suas atribuições transitam para a futura Direcção-Geral da Inovação e Avaliação 
Educacional (DGIAE). 

 

Alt.  Extinção da Direcção-Geral da Formação Vocacional. 

Obs. � As suas atribuições transitam para a futura Direcção-Geral da Formação e 
Qualificação (DGFQ). 

 

Alt.  Extinção do Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE). 

Obs. � As suas atribuições transitam para a futura Direcção-Geral da Inovação e Avaliação 
Educacional (DGIAE). 

 

Alt. Transferência dos Serviços Sociais do Ministério da Educação para o Ministério das 
Finanças e da Administração Pública. 

Obs. � Propõe-se a fusão com os demais Serviços Sociais da Administração Pública. 
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Alt. Transferência das Escolas de Língua Portuguesa no Estrangeiro (designadamente as 
Escolas Portuguesas de Moçambique, Macau, Dilí e Luanda) para o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros (Instituto Camões). 

Obs. � Eliminação da actual sobreposição de actividades no domínio da formação, 
promoção e difusão da língua e cultura portuguesas no estrangeiro, prosseguidas 
pelas Escolas portuguesas no estrangeiro e pelo Instituto Camões (ICA), que é 
responsável pela orientação, coordenação e execução da política cultural externa de 
Portugal, nomeadamente difusão da língua portuguesa, através dos seus Centros de 
Língua e Cultura Portuguesas ou estabelecimentos de ensino por si tutelados. 

 

Alt. Clarificação do estatuto da Editorial do Ministério da Educação ou a sua 
externalização para a Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA. 

Obs. � Propõe-se a clarificação do estatuto jurídico da Editorial uma vez que o diploma que 
a regula, o DL n.º 648/76, de 31/06, se encontra desconforme à mais recente 
legislação enquadradora dos institutos públicos. Será, contudo, de equacionar a sua 
integração na INCM, SA. Uma vez que estamos na presença de uma entidade quasi-
empresarial e se tratar de uma indústria, deverá ser realizado um estudo específico 
sobre a melhor solução a adoptar, onde devem ser ponderados factores como a 
rentabilidade económica, a utilidade para o Ministério e para a Administração 
Pública, o sigilo associado, a criticidade da função. 

 

Alt. Recepção da componente dos cursos de qualificação inicial e escolar do Instituto de 
Formação Turística (INFTUR). 

Obs. � De acordo com proposta de transferência expressa no capítulo 3.1.8, do Ministério 
da Economia e Inovação. 

 

Alt. Considerações finais. 

Obs. � Deverão ser objecto de especial avaliação, no que respeita à dimensão dos recursos 
humanos que lhes estão afectos, os seguintes serviços: 
� Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (361 efectivos); 
� Direcções Regionais (1 427 efectivos). 
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3.1.14. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

3.1.14.1. Caracterização Sumária da Situação Actual 

 

A actual macro-estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) é a 

seguinte: 

 

 
 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior é um Ministério relativamente novo nas 

orgânicas governamentais, com cerca de 10 anos. Na orgânica do XVII Governo Constitucional 

este Ministério sucede ao Ministério da Ciência, Inovação e Ensino Superior, destacando-se na 

nova configuração orgânica a inclusão da área da Sociedade de Informação e a substituição da 

missão inovação pela tecnologia. 

 

A lei orgânica em vigor, aprovada pelo Decreto-Lei nº 10/2005, de 6 de Janeiro, reporta-se ao 

Ministério da Ciência, Inovação e Ensino Superior e introduz alterações às missões e à 

organização que não chegaram a ser concretizadas ao nível dos organismos, tendo entretanto 

iniciado funções o XVII Governo. Do exposto resulta a inexistência de uma missão e orgânica 

formalmente definidas para o actual Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 
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Não se encontram incluídas no âmbito do PRACE as Instituições de Ensino Superior, nem, 

numa primeira fase, os Laboratórios de Estado. A análise dos Laboratórios de Estado será 

efectuada na segunda fase do PRACE, em paralelo com uma iniciativa em curso de avaliação 

internacional destes Laboratórios. 

 

No quadro seguinte caracterizam-se os organismos do MCTES quanto à autonomia, informação 

orçamental e de recursos humanos, de acordo com a informação disponibilizada ao Grupo de 

Trabalho do PRACE. A informação relativa a recursos humanos respeita a 31 de Julho de 2005 e 

refere-se a recursos humanos do quadro e contratados a termo. A informação orçamental 

provém do OE 2006 e é apresentada em milhares de euros. 

 

De referir a existência, no MCTES, de uma elevada proporção de bolseiros a desempenhar 

funções estruturantes, situação que deverá ser aprofundada na próxima revisão do estatuto do 

bolseiro, sem comprometer a constante renovação do corpo de investigadores. Em alguns casos, 

por exemplo, o total de bolseiros atinge proporções da ordem dos 30% e até 50%. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Academia das Ciências de Lisboa (ACL) X - - 12 211 354 565 30 

Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM) X X - 28 480 350 830 0 

Conselho Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior (CNAVES) 
- - - 9 316 316 632 0 

Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES) X - - 123 2.315 1.403 3.718 0 

Estádio Universitário de Lisboa (EUL) X X - 43 1.678 1.678 3.356 580 

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) X X - 139 3.843 28.299 32.142 293.316 

Gabinete de Gestão Financeira da Ciência e 

Ensino Superior (GGFCES) 
X - - 27 724 101 825 247 

Gabinete de Relações Internacionais da Ciência 

e Ensino Superior (GRICES) 
X - - 45 1.119 377 1.496 30.000 

Inspecção-Geral da Ciência e Ensino Superior 

(IGCES) 
X - - 22 1.308 143 1.451 0 

Instituto de Investigação Científica e Tropical 

(IICT) 
X X - 211 5.962 1.437 7.399 847 

Instituto de Meteorologia (IM) X X - 433 10.076 3.185 13.261 1.600 

Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN) X X - 204 5.501 6.120 11.621 800 

Museu Nacional da Ciência e da Técnica Dr. 

Mário Silva 
X - - 12 268 124 392 0 

Observatório da Ciência e Ensino Superior X - - 26 834 619 1453 2.071 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

(OCES) 

Secretaria-Geral (SG) X - - 36 1.615 1.185 2.800 2.149 

UMIC – Agência para a Sociedade do 

Conhecimento 
X X - 28 1.908 2.861 4.769 139.260 

 

De referir, relativamente ao quadro acima que: 

� Os valores são apresentados em milhares de euros. 

� A sigla n.d. significa não disponível. 

 



 
 

PRACE_Relatório Final_vfc_6MAR06.doc 186 

 

 

3.1.14.2. Nova Macro-Estrutura do MCTES 

 

A nova macro-estrutura proposta para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

apresenta-se na figura seguinte: 

 

A analisar no âmbito do Estudo de Avaliação Internacional dos Laboratórios de Estado(os Laboratórios a tracejado têm tutela conjunta, com 1ª tutela de outro Ministério).

MINISTÉRIO  DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E ENSINO

SUPERIOR

Gabinete de Planeamento,
Estratégia, Avaliação

e Relações
Internacionais

Secretaria-Geral

Inspecção-Geral da
Ciência e do Ensino

Superior

Direcção-Geral do
Ensino Superior

(DGES)

Controlador
Financeiro

Fundação para a
Ciência e

Tecnologia, IP
(FCT)

Laboratório
Nacional de

Engenharia Civil
(LNEC)

Centro Científico e
Cultural de
Macau, IP
(CCCM)

Instituições do
Ensino Superior

Instituto Nac. de
Engenharia,

Tecn. e
Inovação, IP

(INETI)

Direcção-Geral
da Protecção
das Culturas

Instituto de
Investigação
Científica e
Tropical, IP

(IICT)

Instituto de
Metereologia, IP

(IM)

Instituto
Tecnológico e

Nuclear, IP
(ITN)

Instituto
Hidrográfico

(IH)

Laboratório
Nacional de Inv.
Veterinária, IP

(LNIV)

Instituto Nac. de
Investigação
Agrária e das
Pescas, IP

(INIAP)

Instituto
Nacional de
Saúde Dr.

Ricardo Jorge,
IP (INSA)

Instituto de
Genética Médica

Dr. Jacinto de
Magalhães, IP

(IGM)

Conselho Superior da
Ciência e Tecnologia

Conselho Nacional do
Ensino Superior

Conselho Nac. de
Acreditação e Avaliação

do Ensino Superior

Conselho de Reitores das
Universidades
Portuguesas

Conselho Coord. dos
Institutos Superiores

Politécnicos

Academia das
Ciências de

Lisboa
(ACL)

Prog. Operacional
Sociedade do
Conhecimento

(POSC)

UMIC - Agência
para a Sociedade
do Conhecimento

A analisar no âmbito do Estudo de Avaliação Internacional dos Laboratórios de Estado(os Laboratórios a tracejado têm tutela conjunta, com 1ª tutela de outro Ministério).

MINISTÉRIO  DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E ENSINO

SUPERIOR

Gabinete de Planeamento,
Estratégia, Avaliação

e Relações
Internacionais

Secretaria-Geral

Inspecção-Geral da
Ciência e do Ensino

Superior

Direcção-Geral do
Ensino Superior

(DGES)

Controlador
Financeiro

Fundação para a
Ciência e

Tecnologia, IP
(FCT)

Laboratório
Nacional de

Engenharia Civil
(LNEC)

Centro Científico e
Cultural de
Macau, IP
(CCCM)

Instituições do
Ensino Superior

Instituto Nac. de
Engenharia,

Tecn. e
Inovação, IP

(INETI)

Direcção-Geral
da Protecção
das Culturas

Instituto de
Investigação
Científica e
Tropical, IP

(IICT)

Instituto de
Metereologia, IP

(IM)

Instituto
Tecnológico e

Nuclear, IP
(ITN)

Instituto
Hidrográfico

(IH)

Laboratório
Nacional de Inv.
Veterinária, IP

(LNIV)

Instituto Nac. de
Investigação
Agrária e das
Pescas, IP

(INIAP)

Instituto
Nacional de
Saúde Dr.

Ricardo Jorge,
IP (INSA)

Instituto de
Genética Médica

Dr. Jacinto de
Magalhães, IP

(IGM)

Conselho Superior da
Ciência e Tecnologia

Conselho Nacional do
Ensino Superior

Conselho Nac. de
Acreditação e Avaliação

do Ensino Superior

Conselho de Reitores das
Universidades
Portuguesas

Conselho Coord. dos
Institutos Superiores

Politécnicos

Academia das
Ciências de

Lisboa
(ACL)

Prog. Operacional
Sociedade do
Conhecimento

(POSC)

UMIC - Agência
para a Sociedade
do Conhecimento

A analisar no âmbito do Estudo de Avaliação Internacional dos Laboratórios de Estado(os Laboratórios a tracejado têm tutela conjunta, com 1ª tutela de outro Ministério).

MINISTÉRIO  DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E ENSINO

SUPERIOR

Gabinete de Planeamento,
Estratégia, Avaliação

e Relações
Internacionais

Secretaria-Geral

Inspecção-Geral da
Ciência e do Ensino

Superior

Direcção-Geral do
Ensino Superior

(DGES)

Controlador
Financeiro

Fundação para a
Ciência e

Tecnologia, IP
(FCT)

Laboratório
Nacional de

Engenharia Civil
(LNEC)

Centro Científico e
Cultural de
Macau, IP
(CCCM)

Instituições do
Ensino Superior

Instituto Nac. de
Engenharia,

Tecn. e
Inovação, IP

(INETI)

Direcção-Geral
da Protecção
das Culturas

Instituto de
Investigação
Científica e
Tropical, IP

(IICT)

Instituto de
Metereologia, IP

(IM)

Instituto
Tecnológico e

Nuclear, IP
(ITN)

Instituto
Hidrográfico

(IH)

Laboratório
Nacional de Inv.
Veterinária, IP

(LNIV)

Instituto Nac. de
Investigação
Agrária e das
Pescas, IP

(INIAP)

Instituto
Nacional de
Saúde Dr.

Ricardo Jorge,
IP (INSA)

Instituto de
Genética Médica

Dr. Jacinto de
Magalhães, IP

(IGM)

Conselho Superior da
Ciência e Tecnologia

Conselho Nacional do
Ensino Superior

Conselho Nac. de
Acreditação e Avaliação

do Ensino Superior

Conselho de Reitores das
Universidades
Portuguesas

Conselho Coord. dos
Institutos Superiores

Politécnicos

Academia das
Ciências de

Lisboa
(ACL)

Prog. Operacional
Sociedade do
Conhecimento

(POSC)

UMIC - Agência
para a Sociedade
do Conhecimento

 
As principais alterações introduzidas nesta macro-estrutura face à situação actual encontram-se 

resumidas nos quadros que se seguem. 
 

Alt. Criação do Gabinete de Planeamento Estratégico, Estatísticas, Avaliação e Relações 
Internacionais (GPEEARI) e integração do Observatório de Ciência e Ensino 
Superior nesta nova estrutura. 

Obs. � De acordo com as orientações transversais da Comissão Técnica para as áreas de 
suporte à governação, pretende-se dotar o MCTES da função de planeamento 
estratégico, acompanhamento e avaliação contínua das políticas para a ciência e 
tecnologia, ensino superior e sociedade de informação. 

� No seguimento das referidas orientações transversais enquadram-se num contexto 
estratégico as funções de observação, recolha e tratamento de informação e de 
realização de estudos. 
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Alt. Criação do Controlador Financeiro. 

Obs. � Nova função transversal comum a todos os Ministérios, de acordo com as 
orientações transversais da Comissão Técnica para as áreas de suporte à 
governação. 

 

Alt. Extinção do Gabinete de Relações Internacionais da Ciência e do Ensino Superior 
(GRICES), com integração das atribuições de Relações Internacionais no Gabinete 
de Planeamento Estratégico e das atribuições relativas ao Programa Quadro de 
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico na Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (FCT). 

Obs. � De acordo com as instruções transversais da Comissão Técnica para as funções de 
Relações Internacionais, estas devem ser integradas no Gabinete de Planeamento 
Estratégico. 

� A integração das atribuições de Gestão do Programa na FCT procura aproveitar 
sinergias na prossecução de missões complementares, pela experiência e capacidade 
detidas pela FCT na gestão de uma carteira de financiamentos, avaliação de mérito 
de propostas e concessão de apoios na área científica e tecnológica. 

� Uma alternativa à integração destas atribuições na FCT será a criação de um novo 
Gabinete de Gestão do Programa Quadro de IDT, exclusivamente dedicado a esta 
função. Pela prioridade dada no Programa do Governo ao desenvolvimento do 
Plano Tecnológico Nacional e no PNACE – Programa Nacional de Acção para o 
Crescimento e Emprego, conhecido como “Estratégia de Lisboa” (2005/2008), pela 
sua especificidade (envolvimento de Laboratórios e centros de I&D nacionais) e 
valores sob gestão envolvidos (30 milhões de Euros), a Gestão do Programa Quadro 
de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico poderá ser realizada por um 
Gabinete dedicado, cuja existência será contingente à duração do Programa. 

� Uma outra alternativa equacionada seria a criação de uma Fundação privada para 
gestão do Programa Quadro – considerou-se que esta opção não produz ganhos de 
eficiência e retira capacidade de gestão e controlo ao Ministro da tutela. 

 

Alt. Extinção do Gabinete de Gestão Financeira da Ciência e do Ensino Superior 
(GGFCES) e reorganização da função de gestão financeira do Ministério: 
- passagem da programação global do orçamento de investimento e 
acompanhamento da sua execução para a coordenação do novo Gabinete de 
Planeamento Estratégico; 
- passagem da programação global do orçamento de funcionamento e 
acompanhamento da sua execução para a coordenação da Secretaria-Geral; 
- passagem do acompanhamento da execução específica dos orçamentos de 
funcionamento e investimento atribuídos ao ensino superior para a Direcção-Geral 
do Ensino Superior. 

Obs. � Actualmente, a existência autónoma de um Gabinete com a função de gestão 
financeira do Ministério parece justificar-se apenas pela sobrecarga de processos 
administrativos relativos à execução orçamental das instituições, na sua ligação com 
a Direcção-Geral do Orçamento. A simplificação destes processos permitirá a 
reorganização preconizada para a gestão financeira do Ministério e a extinção do 
GGFES. 
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� Salienta-se que a extinção do GGFES só será possível após simplificação dos 
processos referidos. 

 

Alt. Extinção da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior e do Conselho 
Nacional de Acção Social do Ensino Superior, e criação de um Conselho Nacional do 
Ensino Superior com duas secções específicas: uma para o Acesso e outra para a 
Acção Social. 

Obs. � De acordo com a RCM nº124/2005, “proceder-se-á à revisão de todos os conselhos, 
comissões, (…) tendo em vista a sua extinção ou fusão, quando se verifique que (…) 
prosseguem objectivos complementares, sobrepostos ou paralelos”. 

 

Alt. Extinção do Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior e do Conselho 
Consultivo do Ensino Superior, e criação de um Conselho Nacional de Acreditação e 
Avaliação do Ensino Superior. 

Obs. � De acordo com a RCM nº124/2005, “proceder-se-á à revisão de todos os conselhos, 
comissões, (…) tendo em vista a sua extinção ou fusão, quando se verifique que (…) 
prosseguem objectivos complementares, sobrepostos ou paralelos”. 

� É introduzida a vertente da acreditação na estrutura consultiva, prevendo-se a 
criação da correspondente estrutura operacional para 2007. 

� Este novo Conselho poderá ser extinto com a criação da estrutura para a 
Acreditação e Avaliação do Ensino Superior, prevista para 2007 e após a conclusão 
dos estudos que decorrem no âmbito da OCDE e da Rede Europeia de Avaliação da 
Qualidade. 

 

Alt. Transferência para a PCM das competências na área da modernização administrativa 
e governo electrónico da UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento, a 
integrar na ADISP – Agência para o Desenvolvimento e Inovação no Serviço Público. 

Obs. � A UMIC, desde a sua criação inicial como unidade de missão sob a égide da PCM, 
tem tido um papel fundamental na promoção da Sociedade de Informação e do 
Governo Electrónico, contando-se ainda vários contributos no âmbito da Reforma 
da Administração Pública e da Modernização Administrativa. 

� A UMIC tem-se assumido como o braço operacional da UCMA para as iniciativas 
de Modernização Administrativa e Governo Electrónico, sendo nessa vertente um 
parceiro privilegiado para a operacionalização da sua estratégia. Como exemplo, o 
actual projecto do Cartão do Cidadão é coordenado pela UCMA e dirigido 
operacionalmente pela UMIC. 

� Uma maior articulação entre estas iniciativas da UMIC e da UCMA, garantindo um 
acompanhamento e coordenação transversal comuns, potenciará e facilitará 
iniciativas de modernização administrativa com uma reforçada orientação para o 
cidadão e em múltiplos canais de relacionamento. 

� Neste contexto preconiza-se a transferência das competências da UMIC 
correspondentes às áreas de modernização administrativa e governo electrónico 
(nomeadamente no âmbito do Cartão do Cidadão, do Portal do Cidadão, da 
Reengenharia de Processos e Interoperabilidade, das Compras Electrónicas e da 
Democracia Electrónica) para uma nova estrutura na Presidência do Conselho de 
Ministros, reforçando a sua articulação com a UCMA e o carácter transversal da sua 
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actividade. 
� A UMIC permanece no MCTES enquanto estrutura vocacionada para o 
desenvolvimento da sociedade da informação, focando-se nas vertentes de 
divulgação, de garantia de acesso e de qualificação da população no domínio das 
TIC, de forma alinhada com a missão do Ministério.  

 

Alt. Transferência para o Ministério da Cultura do Museu Nacional da Ciência e da 
Técnica Dr. Mário Silva. 

Obs. � Tem como objectivo colocar o Museu sob a gestão de um organismo (Instituto 
Português de Museus ou sucessor) especificamente vocacionado para a gestão e 
projecção de valências museológicas, aproveitando as sinergias daí resultantes. 

� No que toca à missão de inventariação, registo e valorização do património 
científico e tecnológico, propõe-se que ela não seja, nesta fase, atribuída ao Museu 
Nacional da Ciência e da Técnica mas sim a um grupo de trabalho constituído 
exclusivamente para esse efeito (ver proposta de alteração seguinte). 

� Uma alternativa à transferência do Museu para a Cultura, onde já esteve integrado 
no Instituto Português de Museus e de onde saiu em 1999, seria a sua integração na 
Universidade de Coimbra e junção com o Museu de Física desta Universidade, que 
possui um dos maiores espólios museológicos do país, dando eventualmente 
origem a um Museu da Ciência Prof. Mário Silva. A manutenção do legado e nome 
do Prof. Mário Silva no Museu poderia ser conseguida através de um protocolo a 
celebrar com a Universidade (historicamente, o Museu de Física da Universidade de 
Coimbra foi criado pelo mesmo Prof. Mário Silva). 

 

Alt. Criação de um grupo de trabalho para inventariação, registo e valorização do 
património científico e tecnológico. 

Obs. � Missão identificada pela tutela como necessária e não prosseguida até à data, com o 
sucesso pretendido, por nenhum organismo. 

� Propõe-se a criação de um grupo de trabalho com o objectivo de, numa primeira 
fase, efectuar a inventariação e registo do património científico e tecnológico 
actualmente existente e, numa segunda fase, propor a forma mais adequada de 
gestão, valorização e actualização continuada desse património. 

 

Alt. Transferência para a Universidade de Lisboa do Estádio Universitário de Lisboa. 

Obs. � O Estádio Universitário de Lisboa constitui um recurso que se encontra localizado 
na proximidade espacial da Universidade de Lisboa, sendo que actualmente, os 
alunos e docentes desta universidade já têm ao seu dispor vantagens especiais em 
relação aos restantes alunos e docentes da cidade de Lisboa. 

� A concretização da transferência do Estádio para todas as universidades públicas 
localizadas na cidade de Lisboa seria muito difícil.  

 

Alt. Recepção, por transferência do MOPTC, da Escola Náutica Infante D. Henrique. 

Obs. � De acordo com a proposta apresentada no capítulo 3.1.10 – Ministério das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicações. Esta Escola integrar-se-á no MCTES como 
uma Instituição de Ensino Superior. 
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3.1.15. Ministério da Cultura 

3.1.15.1. Caracterização Sumária da Situação Actual 

 

A actual macro-estrutura do Ministério da Cultura (MC) é a apresentada na figura seguinte: 

 

 
 

A estrutura orgânica do MC integra, no âmbito da Administração Central do Estado, 38 

organismos: 6 órgãos de apoio ao Ministro da Cultura, 8 serviços dependentes, 18 pessoas 

colectivas de direito público, 5 instituições de direito privado e utilidade pública (englobando as 

recentemente criadas Fundação Casa da Música e Fundação Museu do Douro) e uma associação 

sem fins lucrativos. 

 

No quadro seguinte identificam-se os organismos do MC, caracterizando-os quanto ao seu tipo 

de autonomia, informação orçamental e de recursos humanos. 
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A informação relativa aos recursos humanos, foi fornecida pela Secretaria-Geral e é referente 

aos efectivos que exercem actividade nos organismos a 31 de Julho de 2005. 

 

No que concerne aos recursos financeiros, os dados também foram fornecidos pela Secretaria-

Geral e reportam a 30 de Novembro de 2005. 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Academia Portuguesa de História X - - 12 123.786 63.164 186.950 0 

Academia Nacional de Belas Artes X - - 5 56.734 37.016 93.750 0 

Academia Internacional de Cultura Portuguesa X - - 1 0 30.350 30.350 0 

Observatório das Actividades Culturais X - - - 0 223.000 223.000 0 

Teatro Nacional São Carlos X - - 251 9.410.000 6.617.788 16.027.788 0 

Teatro Nacional São João X - X 89 2.039.150 3.290.850 5.330.000 550.000 

Companhia Nacional de Bailado X - X 121 4.508.479 1.839.342 6.347.821 0 

Secretaria-Geral X - - 108 2.570.399 1.259.601 3.830.000 4.950.362 

Fundo de Fomento Cultural X X - 0 4.059 13.577.443 13.581.502 0 

Gabinete das Relações Culturais e 

Internacionais 
X - - 28 693.601 306.399 1.000.000 0 

Gabinete de Direito de Autor X - - 4 200.542 59.458 260.000 0 

Inspecção-Geral das Actividades Culturais X - - 145 3.164.852 1.730.363 4.895.215 0 

Delegação Regional da Cultura do Norte X - - 12 358.621 401.379 760.000 1.013.896 

Delegação Regional da Cultura do Centro X - - 13 373.155 326.845 700.000 690.077 

Delegação Regional da Cultura do Alentejo X - - 12 288.700 186.800 475.500 200.000 

Delegação Regional da Cultura do Algarve X - - 13 365.876 344.124 710.000 580.000 

Instituto Português de Museus X X X 686 12.686.618 5.913.346 18.599.964 20.095.915 

Instituto Português do Património 

Arquitectónico 
X X X 816 13.002.497 4.746.445 17.748.942 28.415.067 

Instituto Português de Arqueologia X - X 118 1.954.798 1.270.102 3.224.900 2.150.000 
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Autonomia Despesas de Funcionamento 
Designação da Estrutura 

Adm. Financ. Patrim. 

Recursos 
Humanos Pessoal Outras Total 

PIDDAC 

Inst. Português de Conservação e Restauro X - X 69 1.347.740 380.510 1.728.250 153.970 

Biblioteca Nacional X - - 319 5.149.020 1.598.180 6.747.200 1.899.120 

Instituto Português do Livro e das Bibliotecas X - X 73 1.821.992 408.008 2.230.000 9.025.272 

Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do 

Tombo 
X - X 381 5.481.320 2.322.558 7.803.878 3.920.869 

Instituto das Artes X - X 99 2.380.599 1.411.233 3.791.832 22.084.703 

Instituto do Cinema, Audiovisual e Multimédia X X X 77 1.978.235 14.421.765 16.400.000 1.750.000 

Centro Português de Fotografia X - - 27 656.464 468.131 1.124.595 348.000 

Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema X X X 76 1.934.892 1.682.108 3.617.000 500.000 

Orquestra Nacional do Porto43 X - - 106 3.910.131 539.869 4.450.000 0 

Fundação Centro Cultural de Belém - - - - 0 8.000.000 8.000.000 0 

Fundação de Serralves - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. 

Casa da Música43 - - - - 0 7.500.000 7.500.000 2.500.000 

Fundação Arpad Szénes-Vieira da Silva - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. 

 

De referir, relativamente ao quadro acima que: 

� A unidade monetária utilizada é o euro (€). 

� A sigla n.d. significa não disponível. 

                                                           

 
43 Estruturas em vias de integração na Fundação Casa da Música. 
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3.1.15.2. Nova Macro-Estrutura do MC 

 

A nova macro-estrutura proposta é a apresentada de seguida: 

 

 
 

As principais alterações introduzidas nesta macro-estrutura face à situação actual encontram-se 

resumidas nos quadros que se seguem. 
 

Alt. Criação do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais (GPEARI), integrando os actuais Gabinete de Relações Culturais e 
Internacionais (GRCI), Observatório das Actividades Culturais (OAC) e Gabinete de 
Direitos de Autor (GDA). 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 

� Aumentar as sinergias entre as diferentes áreas de intervenção no âmbito das 
Relações Internacionais, através da agregação de estruturas dispersas numa única 
estrutura. 
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� Melhorar a articulação das diferentes políticas e acções relativas à 
internacionalização da cultura. 

 

Alt. Criação do Controlador Financeiro. 

Obs. � Segundo princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 
2.2 – Áreas de Suporte à Governação. 

 

Alt. Criação do Instituto de Gestão e Salvaguarda do Património Imóvel (IGSPI), por 
extinção do Instituto Português de Património Arquitectónico (IPPAR) e do Instituto 
Português de Arqueologia (IPA) e por integração de competências vindas da 
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) do MAOTDR. 

Obs. � Concentrar numa entidade a responsabilidade pela definição e execução de uma 
política integrada de gestão, preservação e valorização do património arqueológico 
e arquitectónico. Esta entidade deverá manter a autonomia financeira enquanto 
beneficiar de fundos comunitários. 

� Assumpção de competências referentes à intervenção nos monumentos nacionais 
actualmente cometidas à DGEMN do MAOTDR. 

� Estimular a descentralização da gestão do património edificado pelo 
estabelecimento de parcerias com as Autarquias locais, mediante celebração de 
contratos-programa. 

 

Alt. Criação do Instituto de Gestão e Conservação do Património Móvel (IGCPM), por 
extinção do Instituto Português de Museus (IPM) e do Instituto Português de 
Conservação e Restauro (IPCR). 

Obs. � Criar uma entidade responsável pela definição e execução de uma política integrada 
de gestão e conservação dos bens culturais móveis e do património imaterial. Esta 
entidade deverá manter a autonomia financeira enquanto beneficiar de fundos 
comunitários. 

� Valorizar a componente conservação e restauro como transversal a todas as 
entidades gestoras de bens culturais e reforçar as competências de investigação, 
certificação e controlo das actividades externalizadas, no domínio da preservação 
dos bens culturais. 

� Estimular a transferência dos museus de âmbito regional/local para a tutela 
autárquica. 

 

Alt. Criação da Direcção-Geral do Livro e da Leitura (DGLL), por extinção do Instituto 
Português do Livro e das Bibliotecas (IPLB) e transferência de algumas competências 
do IPBL para outras estruturas do Ministério (Gabinete de Planeamento, Estratégia, 
Avaliação e Relações Internacionais e Secretaria-Geral). 

Obs. � Criação de uma estrutura responsável pela definição e execução de uma política 
integrada de promoção do livro e da leitura. 

� Necessidade de reforçar as competências quanto à definição de uma política 
nacional de leitura e de concentrar a atribuição de apoios à edição. 
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Alt. Enquadramento dos Arquivos Nacionais (NA) na administração directa do Estado, 
agregando os actuais Instituto Nacional de Arquivos/Torre do Tombo (INA/TT), 
Centro Português de Fotografia (CPF) e Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema 
(CP-MC). 

Obs. � Criação de uma estrutura responsável pela definição de uma política global e 
integrada de gestão dos arquivos da Administração Central do Estado. 

� Desenvolver uma política de valorização do património fotográfico. 

 

Alt. Criação da Agência para as Artes, no âmbito da administração directa do Estado, 
agregando o actual Instituto das Artes (IA) e atribuições do Centro Português de 
Fotografia (CPF) no referente ao apoio à criação fotográfica. 

Obs. � Criação de uma estrutura que concentre os apoios às Artes. 

 

Alt. Extinção do Centro Português de Fotografia (CPF) por integração das suas 
competências nos Arquivos Nacionais (AN) e na Agência para as Artes. 

Obs. � (Ver as duas alterações propostas nos pontos anteriores) 

 

Alt. Criação do Conselho Nacional de Cultura por unificação dos actuais Conselho 
Nacional de Cultura, Conselho Superior de Bibliotecas, Conselho Superior de 
Arquivos, Conselho Nacional de Direito de Autor e Conselho Nacional de Museus. 
O novo Conselho funcionará junto do Gabinete de Planeamento, Estratégia, 
Avaliação e Relações Internacionais. 

Obs. � Constatação de que muitos Conselhos não se encontram efectivamente 
implementados ou funcionam esporadicamente. 

� Criação de uma única estrutura que funcionará através de secções especializadas 
para cada área de aconselhamento da tutela. 

 

Alt. Reforço de competências das Delegações Regionais de Cultura (DRC) e criação da 
Delegação Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo. 

Obs. � Garantir uma desconcentração coerente das competências do Ministério da Cultura, 
através da assumpção de competências em distintas áreas de actuação 
nomeadamente: a) Serviços regionais e alguns serviços dependentes do actual 
Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR), b) Extensões do actual 
Instituto Português de Arqueologia (IPA) e c) Criação dos núcleos de apoio técnico 
aos museus do actual Instituto Português de Museus (IPM) (por imposição legal da 
Lei Quadro dos Museus Portugueses). 

� Acompanhamento e controlo regional/local dos apoios concedidos pelo Ministério. 

 

Alt. Enquadramento da Biblioteca Nacional (BN) no âmbito da administração directa do 
Estado. 

Obs. � Criar uma estrutura responsável pela definição da política de gestão bibliográfica no 
âmbito do Ministério da Cultura. 

� Necessidade de integrar várias colecções bibliográficas de valor patrimonial 
relevante na BN. 
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Alt. Reestruturação orgânica da Inspecção-Geral das Actividades Culturais (IGAC), e 
integração da actual Comissão de Classificação de Espectáculos (CCE). 

Obs. � Dotar a IGAC de competências nos domínios da auditoria interna, conforme 
princípios de reestruturação e aspectos transversais descritos no Capítulo 2.2 – 
Áreas de Suporte à Governação, mantendo as actuais competências operativas 
(fiscalização externa, licenciamento e registo). 

� Reforçar as competências da actual CCE. 

 

Alt. Integração do Fundo de Fomento Cultural (FFC) na Secretaria-Geral do Ministério 
da Cultura (SG MC). 

Obs. � Integração na Secretaria-Geral de uma estrutura que, de forma informal, já depende 
em termos logísticos e de recursos humanos da SG. 

 

Alt. Extinção da Academia Internacional da Cultura Portuguesa (AICP). 

Obs. � Constatação da inexistência de actividades da Academia Internacional da Cultura 
Portuguesa. 

 

Alt. Recepção da Fundação Ricardo Espírito Santos Silva, por transferência do Ministério 
das Finanças e da Administração Pública. 

Obs. � De acordo com a proposta constante no capítulo 3.1.4 – Ministério das Finanças e da 
Administração Pública. 

 

Alt. Recepção do Museu Nacional da Ciência e da Técnica Dr. Mário Silva, por 
transferência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

Obs. � De acordo com a proposta constante no capítulo 3.1.14 – Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior. 

� O Museu deverá ser integrado no futuro Instituto de Gestão e Conservação do 
Património Móvel (IGCPM), uma vez que esta estrutura substitui o actual Instituto 
Português de Museus. 

 

Alt. Criação da empresa “Organismos de Produção Artística, EPE” (OPART, EPE), para 
gestão do Teatro Nacional de São Carlos, do Teatro Nacional de Dona Maria II (o 
qual não aparece representado na actual macro-estrutura em virtude de ser uma 
sociedade anónima) e da Companhia Nacional de Bailado.  
Criação do Teatro Nacional de São João, EPE, com sede no Porto (TNSJ, EPE). 

Obs. � Criação de sinergias entre os organismos de produção artística. 
� Concentração da gestão de recursos humanos e logísticos. 
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3.2. Resumo das Transferências Interministeriais 

 

Tendo em atenção a existência de diversas transferências interministeriais, quer a nível de 

organismos quer a nível de atribuições, procuram-se sintetizar essas situações nos quadros 

seguintes. O primeiro é referente à situação de transferência total de um organismo entre 

Ministérios, sendo a transferência de atribuições sintetizada no segundo quadro. 

 

Organismo 
Ministério que 
Transfere 

Ministério 
que Recebe 

Comissão da Liberdade Religiosa (CLR) MJ PCM 

Comissão de Acompanhamento das (Re)Privatizações (CAP) PCM MFAP 

Comissão de Garantias Financeiras (CGF) MEI MFAP 

Comissão Nacional de Protecção Civil (CNPC) PCM MAI 

Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) PCM MTSS 

Conselho Nacional de Combate à Droga e à 

Toxicodependência (CNCDT) 
PCM MS 

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) PCM ? AR /MS 

Escola Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) MOPTC MCTES 

Escolas Portuguesas no Estrangeiro ME MNE 

Fundação Ricardo Espírito Santo Silva (FRESS) MFAP MC 

Gabinete Nacional Interpol MJ PCM 

Unidade Nacional Europol MJ PCM 

Instituto Português de Santo António em Roma (IPSAR) MFAP MNE 

Museu Nacional da Ciência e da Técnica Dr. Mário Silva MCTES ? MC/ME 

Obra Social do Ministério das Obras Públicas (OSMOP) MOPTC MFAP 

Polícia Judiciária Militar (PJM) MDN MJ 

Serviços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros (SSPCM) PCM MFAP 

Serviços Sociais do Ministério da Educação  ME MFAP 

Serviços Sociais do Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
Social (SS MTSS) MTSS MFAP 
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Atribuições 
Ministério que 
Transfere 

Ministério 
que Recebe 

Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) MTSS PCM 

Estrutura de Missão Contra a Violência Doméstica (EMCVD) MTSS PCM 

Departamento de Prospectiva e Planeamento (DPP) MAOTDR MFAP 

Direcção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais 

(DGEMN) 
MAOTDR MC 

Direcção-Geral de Geologia e Energia (DGGE) MEI MAOTDR 

Direcção-Geral de Viação (DGV) MAI MOPTC 

Direcções Regionais de Economia MEI Municípios 

Instituto de Formação Turística (INFTUR) MEI MTSS e ME 

MJ Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral 

(STAPE) 
MAI 

AR/CNE 

Serviço Nacional Coudélico (SNC) MADRP MC 

Serviços Sociais do Ministério da Justiça (SS MJ) MJ MFAP 

UMIC – Agência para a Sociedade de Conhecimento MCTES PCM 
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A COMISSÃO TÉCNICA 

 

Lisboa, 1 de Março de 2006 

 

 
 


