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AAPDSI voltou a reunir em mais um 
Fórum da Arrábida um conjunto de 

personalidades relevantes de vários sectores 
que receberam como missão a análise e reflexão 
sobre o futuro da Sociedade da Informação e 
do Conhecimento em Portugal, num mundo 
cada vez mais complexo e incerto. Juntando 
experiências e áreas de especialização 
diversificadas, o 13º Fórum da Arrábida foi 
dedicado à Reforma do Estado, mantendo o 
Convento da Arrábida como base de trabalho. 
O debate voltou a ser concentrado num único 
dia, 10 de Outubro, iniciando-se a manhã 

com apresentações focadas nos tópicos mais 
relevantes, após o que os participantes foram 
organizados em três grupos de trabalho que 
levaram o debate com mais profundidade em 
aspetos específicos, previamente definidos.

Raúl Mascarenhas, presidente da APDSI, 
dirigiu pela primeira vez o Fórum da Arrábida 
e abriu a sessão com o agradecimento ao 
apoio da ANACOM, a Autoridade Nacional 
de Comunicações, que repetiu o patrocínio do 
encontro. 

O tema escolhido para o Fórum de 2014 
partiu do trabalho coordenado por Afonso 

Fotos: Filipe M
arcelino

Pensar estratégias
para potenciar o valor das TIC
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Arrábida destaca-se ainda o objetivo de 
garantir total liberdade aos participantes, 
assegurando que as opiniões expressas ao 
longo dos trabalhos não seriam vinculativas, 
até porque os contributos de cada um são 
feitos no âmbito do seu «papel de cidadão e 
não representa nenhuma instituição».

Silva sobre o “Contributo para Reforma do 
Estado”, e cujas bases serviram de ponto de 
partida para os debates, até porque, como 
salientou Raúl Mascarenhas, este é um tema 
que «preocupa a sociedade em geral». 

No âmbito das alterações que a nova direção 
da associação quis introduzir ao Fórum da 
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“Notamos um padrão de 
desenvolvimento dos serviços 
muito parecido ao dos restantes 
países da União Europeia.” 
José Perdigoto

Infraestruturas maduras 
são uma base para a Sociedade da informação 

Ainda durante a sessão de abertura José 
Perdigoto, vice-presidente da ANACOM, 

agradeceu à APDSI por continuar a fazer 
o debate com «contributos que permitam 
às pessoas aplicarem as ideias que saiam 
daqui». Antes de chamar a atenção para a 
reforma necessária, o responsável da entidade 
reguladora das comunicações começou por fa- 
zer um enquadramento com o ponto de situação 
do sector e em que medida as plataformas 
existentes são o suporte para as TIC. 

Logo à partida o responsável considera 
que o sector das comunicações em Portugal 
está bastante desenvolvido com um padrão 
“bastante elevado” de desenvolvimento no que 
toca à infraestrutura e plataformas existentes. 
«Notamos um padrão de desenvolvimento 
dos serviços muito parecido ao dos restantes 
países da União Europeia. Nos últimos cinco 
anos a banda larga tem vindo a ter um nível 
de penetração forte e nota-se uma tendência 
comercial dos operadores para fazerem a oferta 
em pacotes», afirmou José Perdigoto que, apesar 
de reconhecer que a ANACOM gostaria de ter 
mais players no mercado, diz que «Portugal 
tem um número de operadores adequado».

Portugal também tem bastantes infra-
estruturas tecnológicas (como o cobre, o cabo 
e a fibra) o que continua a colocar o país ao 
nível dos mais desenvolvidos no sector das 
telecomunicações. Olhando para o passado 
recente, depois da convergência dos serviços 
fixos nos chamados pacotes triple play, 
Portugal apresenta um nível de penetração 
superior à média europeia (50% vs 46%) 

e nos últimos dois anos passámos para a 
convergência fixo - móvel onde estamos 
mais avançados e “atuantes” do que o resto 
dos países, sendo «um grande desafio» para 
os operadores que apostam em quatro ou 
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cinco serviços em simultâneo. Com uma boa 
base de infraestruturas instalada, quando em 
comparação com a União Europeia e o resto 
do mundo, a verdade é que a cobertura de 
banda larga em território luso é de quase 100% 
e nas redes de nova geração verifica-se uma 
cobertura de 85% (quando a média europeia 
é de 62%). Na banda larga móvel, muito 
devido aos leilões multi-faixa que ofereciam 
condições especiais para os operadores a 
investir em concelhos menos populosos, 
Portugal voltou a atingir níveis de cobertura 

muito assinaláveis (só a Suécia está à nossa 
frente, no universo da União Europeia).

Portugal, ao nível de infraestruturas, está 
bastante bem servido relativamente ao que 
está instalado, situando-se entre os melhores 
países da Europa no que concerne à oferta. 
Contudo, o reverso é que quando olhamos para 
a utilização e procura dessas infraestruturas 
Portugal já não está tão bem situado, ficando 
na 20ª posição ao nível da União Europeia. 
Temos uma taxa de cobertura de banda larga 
fixa de alto débito de 85% mas o nível de 

Quando olhamos para a utilização e procura dessas 
infraestruturas Portugal já não 
está tão bem situado, ficando na 20ª posição 
ao nível da União Europeia. Temos uma taxa 
de cobertura de banda larga fixa de alto débito de 85%, 
mas o nível de 
penetração é de apenas 4%.
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penetração é de apenas 4%. Na banda larga 
móvel, olhando para a utilização «passamos 
para a cauda», o que leva a concluir que a 
procura das infraestruturas está aquém, o 
que pode vir a tornar-se num problema para 
os operadores que não veem rentabilizado o 
investimento inicial.

Na base desta curva numérica estará 
a condição económica do país que, em 
Portugal, foi um fator que se agravou 
nos últimos anos. A solução passaria por 
«aumentar o rendimento das famílias e 
organizações», sublinha o vice-presidente da 
ANACOM, mas, não se colocando a hipótese 
dessa solução, e constatando que os custos 
de acesso ainda são pesados, «tudo o que 
possa ser feito para minimizar esse impacto 
é positivo», acrescenta José Perdigoto. 

A título de exemplo daquilo que tem 
vindo a ser feito está uma boa parte dos 
custos dos telemóveis que são financiados 
pelos operadores, apesar do muito discutido 

mas «inevitável» período de fidelização. 
Outra causa «onde será mais fácil atuar» tem 
a ver com o nível de literacia digital onde 
Portugal também aparece na cauda quando 
comparado com outros países europeus.

Relativamente à Agenda Portugal Digital, 
adotada por Portugal e pela União Europeia 
no sentido de promover a economia digital, 
os objetivos para 2020 põem o país no bom 
caminho com exceção das zonas rurais «onde 
os projetos demoraram mais a avançar», 

porque tiveram de aguardar por apoios da 
União Europeia, tendo em conta que o retorno 
financeiro para os operadores não é tão óbvio 
como no restante território nacional.

Um outro indicador a ter em conta para 
a Agenda Portugal Digital, tem a ver com 
o número de pessoas que nunca utilizou 
Internet, no qual, até 2016, o patamar a 
atingir passa pela redução em 30% destes 
indivíduos, enquanto se pretende, também, 
que nessa data pelo menos 50% de cidadãos 
recorra ao e-Gov (só há 28% neste momento), 
e 39% usem e-commerce (estamos a 22% 
nesta altura). «O que falta fazer também está 
do lado do privado», resume José Perdigoto, 
que fala ainda do combate à fraude e evasão 
fiscal como uma outra medida que passa pelo 
digital, como a inserção do NIF na fatura.

Ainda de acordo com a intervenção do 
vice-presidente da ANACOM, são vários os 
desafios que se colocam ao e-Gov: «Estamos 
no top 3 europeu que avalia a performance 
e nível de satisfação com os serviços online 
existentes mas na disponibilidade de serviços 
e questões económicas ou relacionadas com 
capital humano, os indicadores acabam por 
não ser tão positivos». Os rankings são 
importantes: devem permitir-nos ver que há 
um trabalho feito mas que ainda há trabalho 
a fazer.

Em relação à Agenda Digital, o vice-
presidente da ANACOM conclui que, nos 
serviços de e-Gov, na performance há fatores 
em que Portugal está também no top 3, 
nomeadamente ao nível da transparência, mas 
ainda assim o recurso ao e-Gov está abaixo 
da média da União Europeia. «É importante 
percebermos que há um caminho já feito, com 
projetos emblemáticos, ainda assim temos 
um desafio grande para chegarmos a uma 
performance melhor», lembra José Perdigoto.

No nível de literacia digital 
Portugal aparece na cauda 
quando comparado com 
outros países europeus.
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Portugal está no grupo de países com 
grande disponibilidade de serviços online mas 
o nível de competências eletrónicas e digitais 
ainda é baixo. Neste momento, o responsável 
da ANACOM considera que é importante 
promover a literacia digital mas isso tem de ser 
feito «colocando o cidadão no centro, temos 
que perceber o que o cidadão pretende». 

Ainda há trabalho a fazer ao nível da 
integração dos serviços, porque atualmente os 
cidadãos ainda têm que dar os mesmos dados a 
várias entidades e percorrer muitos passos. «O 
grande desafio é essencialmente perceber se os 
serviços que existem online vão ao encontro 
daquilo que o cidadão precisa», ressalva o 
primeiro orador do Fórum da Arrábida.

José Perdigoto deu o exemplo da ANACOM 
que, mesmo ainda tendo caminho a percorrer 
quanto à integração, ao nível do mercado já 
permite o processo de licenciamento, o de 
atribuição de frequências, extranets (que 
permitem trabalhar com instaladores e opera-
dores em estatística) e a fatura eletrónica. O 
site da ANACOM dispõe de duas plataformas 
online voltadas para o consumidor: o com.
escolha, «que permite ao consumidor fazer 
uma comparação de ofertas que hoje em dia 
são uma loucura, são muito complicadas de 
comparar», diz o responsável. Esta ferramenta 
existe há três anos. 

A outra ferramenta chama-se net.mede e 
é «um medidor de velocidade de tráfego para 
Internet que permite avaliar velocidades de 

«É importante percebermos que há um caminho já feito, 
com projetos emblemáticos, ainda assim temos 
um desafio grande para chegarmos a uma performance melhor»
José Perdigoto

download e upload», explica o vice-presidente 
da entidade reguladora das comunicações, 
lembrando que muitas vezes os clientes 
contratam ao seu operador uma determinada 
velocidade mas depois não a obtêm. «O não 
cumprimento é razão para ir ao seu operador 
queixar-se do que se passa», sublinha José 
Perdigoto.
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A caraterização abriu a apresentação de 
Luís Vidigal na edição de 2014 do Fórum da 
Arrábida. Na sua análise, Portugal estará ainda 
preso ao modelo neoliberal que dominou as 
últimas décadas do século passado, em que 
cidadão e Estado estão em lados opostos. 
O Estado posiciona-se como quem tem um 
negócio para gerir, perante um cliente que é o 
cidadão, e a visão de que privado é melhor que 
público ainda domina. (Slide 1) 

A transição desta fase de empresarialização 
dos serviços do Estado para um Governo 
colaborativo é marcada pelo esforço 
para recuperar um conjunto de valores e 

Ao longo do último século os modelos que 
regulam a relação entre cidadãos e Estado 

têm-se modificado. O Estado providência, 
dominado pela burocracia, onde o cidadão era 
administrado, vingou até à década de 80. Nos 
anos seguintes deu lugar a um Estado neoliberal, 
regulador, assente numa lógica de New Public 
Management e nos anos mais recentes assistiu-
se a uma nova transformação, que voltou a 
reposicionar o papel do Estado, que hoje tende 
a estar cada vez mais orientado ao cidadão e 
aos princípios da democracia, assumindo 
funções que são essencialmente de  governance 
e que procuram o alinhamento entre o interesse 
público e o interesse do cidadão. 

Em todos os momentos desta transformação, 
acelerada pela chegada do Governo eletrónico, 
a tecnologia teve um papel relevante. 
Contribuiu primeiro para suportar um Estado 
centralizado, numa fase seguinte sustentou 
um Estado que procurou a descentralização 
e nos modelos mais atuais, suportados numa 
nova lógica de serviços públicos, é a base de 
um universo que tende a organizar-se de forma 
distribuída e em rede. 

Contributos para a reforma do Estado 
à luz da Sociedade da Informação

“Portugal está ainda preso 
ao modelo neoliberal 
que dominou as últimas 
décadas do século passado, 
em que cidadão e Estado 
estão em lados opostos“
Luís Vidigal
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apagar efeitos menos positivos do modelo, 
nomeadamente ao nível da segmentação da 
Administração Pública. Ganham destaque 
valores como Accountability, coordenação, 
transparência, equidade, imparcialidade, 
universalidade e rigor na orientação das 
políticas públicas, valores que os sistemas 
de informação ajudam a assegurar.

A realidade portuguesa
Em Portugal, dados da OCDE de 2008, 
revelam que os pressupostos para a reforma 

do Estado têm seguido sobretudo pressões 
financeiras e políticas. A orientação ao poder, 
defende Luís Vidigal, centrou uma estratégia 
de digitalização dos serviços do Estado, que 
usou como máximas a busca de eficácia e 
eficiências, mas acabou por dar cobertura a 
iniciativas de concorrência entre serviços do 
próprio Estado, experiências avulsas, ações de 
marketing governamental, e a uma utilização 
das TIC muitas vezes induzida por fornecedores 
privados, alerta o professor. Os objetivos de 
eficácia e eficiência usados como bandeira 
não foram alcançados e o modelo ainda tem 
fortes responsabilidades na desagregação 
organizacional do Estado, na sua captura 
por interesses privados, na multiplicidade 
de repositórios e entropia informacional 
que hoje existem e num enfraquecimento e 
descredibilização das estruturas públicas.

Outros dados internacionais, patentes 
em diversos estudos, revelam uma enorme 
disparidade entre as posições assumidas 

O Estado posiciona-se 
como quem tem um 
negócio para gerir, perante 
um cliente que é o cidadão, 
e a visão de que privado 
é melhor que público 
ainda domina.

Modelos de Estado (Slide1)
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por Portugal nos rankings que medem a 
disponibilidade de serviços públicos online e os 
que medem a sua utilização, revelando que o 
trabalho não está todo feito.

A propósito, Luís Vidigal considera que 
para escalar do Governo eletrónico para uma 
Democracia eletrónica é agora fundamental 
juntar aos saltos tecnológicos já dados mu- 
danças culturais e políticas de fundo, que aju- 
dem a transformar de facto os serviços e a for- 
ma como os usamos. (Slide 2)

Automatizar, por si só, não chega. É essen- 
cial fazer a reengenharia de backoffices, 
criar condições para envolver o cidadão na 
transformação digital e para o fazer usar estes 
novos serviços. Integrar, planear e gerir, através 
de múltiplos domínios, processos e jurisdições, 
para gerar valor público sustentável, serão 
ingredientes chave de uma receita que é 
essencial na reforma do Estado e que é a base de 

um caminho alternativo à redução de efetivos, 
ao corte de salários e à venda de ativos, 
sustenta o professor. A automatização, onde se 
insere a desmaterialização, interoperabilidade, 
colaboração e o Governo eletrónico encerram 
enormes ganhos de eficiência na gestão dos 
processos. Para lá chegar é indispensável 
saber usar os recursos financeiros, eliminar 

“Para escalar do Governo 
eletrónico para uma 
Democracia eletrónica 
é agora fundamental juntar 
aos saltos tecnológicos já 
dados mudanças culturais 
e políticas de fundo”
Luís Vidigal

Estágios de maturidade do e-government (Slide2)

Adaptado de Slau & Long (2005)
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redundâncias, incoerências, superar conflitos 
de poder e desperdício, defende Luís Vidigal, 
apontando como caminho as soluções de gestão 
em rede, que potenciam o aproveitamento de 
recursos. 

Vidigal considerou ainda que os grandes 
desafios para alcançar o sucesso no processo 
de transformação que o sector público ainda 
tem de fazer, para ser bem-sucedido na criação 
de uma verdadeira democracia eletrónica, 
passam também por aumentar o controlo polí- 
tico sobre a burocracia e por dar aos gestores 
e ao cidadão liberdade e poder para gerir e 
consumir os serviços disponíveis. 

Para o poder fazer é crucial que sejam 
resolvidas as questões internas e se prepare, 
de facto, a abertura dos serviços eletrónicos ao 
cidadão, algo que passa pela capacidade de o 
Estado se organizar em representações únicas, 
orientando os seus processos básicos a eventos 
de vida, numa lógica de interoperabilidade 
entre serviços, um desafio que não se coaduna 
com a duração dos ciclos políticos. 

A questão lançou o debate no fórum, onde 
se sublinhou que não é possível preconizar 
mudanças na AP sem contar com essas 
dinâmicas [duração dos ciclos políticos] e 
sem saber geri-las. Para conseguir progredir 
na reforma dos serviços e transformação 
da AP será mesmo crucial olhar para todas 
as tentativas de mudança e para todos os 
avanços efetivamente concretizados, entre 
fases evolutivas, com a consciência de que a 
realidade da AP não é coesa, para conseguir 
criar redes, estabelecer pontes e definir 
orientações. 

A tecnologia muda processos 
ou estes têm de mudar primeiro 
para tirar partido das TIC?  
O tema também não gerou consensos. Na sua 
apresentação, Luís Vidigal já tinha sustentado 
que a introdução das TIC incute a mudança de 
processos. Entre os participantes foi defendido 
que não é possível conduzir mudanças tec- 
nológicas sem alterar processos e sem uma 
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cultura de gestão focada nos processos. Só 
um modelo desse tipo permitiria controlar a 
insensibilidade social que refletem algumas 
das medidas de modernização administrativa 
já no terreno e evitar casos como a falência 

do CITIUS, na justiça, ou do sistema de 
colocação de professores, na educação. Ambas 
as situações, defende-se também no debate, 
revelam um subestimar do papel das TIC na 
AP e um nível questionável de investimento na 
robustez das plataformas. 

Fazer menos com menos é o caminho para 
desastres informacionais que, alerta-se, no 
futuro podem ter consequências ainda mais 
sérias e a consciência política dessa ameaça 
revela-se insuficiente. As falhas nos sistemas 
TI da educação e da justiça garantiram amplo 
debate na Assembleia da República, mas 
o debate centrou-se mais na pressão para a 
demissão de responsáveis políticos, que no 
esforço para implementar planos e estratégias 

Fazer menos com menos 
é o caminho para desastres 
informacionais que, 
alerta-se, no futuro podem 
ter consequências ainda 
mais sérias e a consciência 
política dessa ameaça 
revela-se insuficiente.
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que assegurem o funcionamento adequado 
dos sistemas informáticos e dos serviços que 
neles se suportam, notou o grupo. 

Assumiu-se, no entanto, que a falta de 
sensibilidade para a relevância das TIC nas 
organizações não é um exclusivo da AP, 
é uma realidade que também é comum às 
organizações privadas, que procuram endereçar 
o tema recorrendo à figura do CIO, uma figura 
que também se entendeu como relevante para 
a coordenação das estratégias públicas e para 
implementar a incontornável interoperabilidade, 
entre plataformas tecnológicas, mas também 
entre estruturas e pessoas.

Se a questão da interoperabilidade semântica, 
que assegura a comunicação entre as diferentes 
plataformas, se mantém um dos grandes desafios 
à capacidade da AP para tirar maior partido das 
TIC na reforma do Estado, a interoperabilidade 
operacional, não é um desafio menor, pelo 
contrário. Exige a comunicação, a cooperação e 
o alinhamento de estratégias entre responsáveis 
políticos e técnicos, uma missão complexa mas 
alcançável, defende-se, se assentar em planos 
rigorosos e bem delineado. Entre os exemplos 
bem-sucedidos pode observar-se o da Comissão 
Europeia, que estruturou uma importante 
reforma centrada em objetivos de eficiência em 
três áreas principais: gestão operacional, gestão 
de pessoal e controlo financeiro, que assumiu 
posição de destaque. 

Em Portugal o PGETIC e o RIMA (um 
observatório permanente para a modernização 
administrativa) são iniciativas que têm procurado 
agir na mesma linha.  

Responderam ao inquérito 54 pessoas. Mais 
de um terço era dirigente do sector público, um 
quarto eram técnicos da Administração Pública 
e 22% fornecedores externos. 

Em Portugal 
como são vistas as medidas 
para a reforma do Estado? 
Um estudo conduzido pelo grupo de 
reflexão da Administração Pública 
da APDSI, realizado com o objetivo 
de perceber como são apreendidas 
as medidas que levam ao terreno a 
reforma do Estado, identificou como 
impactos mais relevantes questões 
como o comportamento ético dos tra-
balhadores de sector, a igualdade de 
acesso aos serviços, a redução da bu-
rocracia, o tratamento equitativo dos 
cidadãos ou a qualidade do serviço. 
Aspetos fundamentais como a atrati-
vidade do sector como empregador, a 
eficácia das políticas implementadas, 
a coerência e coordenação política, ou 
a motivação dos funcionários surgem 
no fundo da tabela. Numa perspetiva 
global, a pesquisa também mostrou 
que em Portugal a perceção do im-
pacto das reformas públicas é menor 
que na média da União Europeia. 
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A gestão pública decorre num contexto 
político e embora se tente restringir esse 

elemento político, tal não é possível porque 
a Administração Pública lida com vários 
“públicos”, várias forças de interesse que se 
associam e mobilizam e pressionam o próprio 
sistema. 

Isto significa que gerimos as entidades da 
Administração Pública num contexto político 
de conflito, um contexto político que se carac-

teriza pela ambiguidade: os decisores têm de 
lidar com problemas complexos, passíveis de 
serem representados de modos diversos, so-
bre os quais raramente possuem informação 
completa, não tendo capacidade para controlar 
todas as variáveis em jogo, a sua interação e 
consequências, referiu Elisabete de Carvalho, 
uma das oradoras convidadas para a 13ª edição 
do Fórum Arrábida da APDSI.

«Os exercícios da reforma são exercícios 
de poder que ninguém dentro do sistema com-
preende totalmente. Os atores só têm visões 
parciais de todo o que é a Administração Públi-
ca, das suas diferentes interações», considera a 
docente no ISCSP da UTL e membro do Conse-
lho Executivo do CAPP. «É a decisão política a 
mais adequada para tentar conseguir o garantir 
o consentimento de quem é governado».

Reforma da Administração Pública 
exige equilíbrio entre racionalidades

“Os decisores têm de 
lidar com problemas 
complexos, passíveis de 
serem representados de 
modos diversos, sobre os 
quais raramente possuem 
informação completa, não 
tendo capacidade para 
controlar todas as variáveis 
em jogo, a sua interação 
e consequências”
Elisabete de Carvalho
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Para além da ambiguidade, na racionalida-
de política há ainda um outro fator crucial: 
o tempo. A racionalidade política cria um 
sentimento de urgência que irá influenciar 
os mecanismos de decisão. Há muita pressão 
para decidir durante o mandato e cumprir o 
programa do Governo e obter resultados vi-
síveis durante determinado espaço de tempo.

Estratégias 
de decisão diferentes em jogo
Há duas racionalidades em jogo: a racionalidade 
técnica e a racionalidade política, dois modelos 
de decisão com premissas diferentes, que 
partem de pontos base diferentes.

Quase todos os modelos defendem que 
tem de se começar por definir uma estraté-
gia e determinar objetivos, mas no modelo 
racional os objetivos têm de ser explícitos e 
são mantidos ao longo de todo o processo de 
decisão, considerando-se o maior número de 
alternativas possíveis.

No modelo político definem-se objetivos 
ambíguos, mantendo-se alguns fins em segre-
do ou ocultos, porque assim é mais fácil ne-

Tem de se estar preparado 
para mudar os fins e 
redefinir os objetivos de 
acordo com a situação 
política. Além disso, é 
necessário manter as 
alternativas indesejáveis 
fora da agenda, tentando 
fazer parecer que a 
alternativa preferida é a 
única possível
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política como «lamentavelmente inevitável».
No modelo burocrático o poder político 

confiou a governação em parte no poder ad-
ministrativo. «Esta confiança com o passar do 
tempo passou a desconfiança porque o poder 
administrativo passou a poder».

Elisabete de Carvalho defende que as tec-
nologias da informação têm o essencial para 
resolver os paradoxos da governação, possi-
bilitando que a própria decisão, mesmo ao 
nível político, possa basear-se cada vez mais 
em evidências, tornando a Administração Pú-
blica cada vez mais inteligente. «E esse é um 

gociar com as partes divergentes, moldando-
-se mais facilmente esses objetivos ao próprio 
contexto de conflito que é necessário gerir. 

Tem de se estar preparado para mudar os fins 
e redefinir os objetivos de acordo com a situa-
ção política. Além disso, é necessário manter 
as alternativas indesejáveis fora da agenda, 
tentando fazer parecer que a alternativa prefe-
rida é a única possível e focando apenas uma 
parte da cadeia causal e ignorar as que exigi-
riam ações políticas difíceis ou onerosas.

Uma outra diferença da racionalidade po-
lítica é que há uma inversão da racionalida-
de, porque «por norma as soluções já estão 
na agenda, só tem de se encontrar o problema 
com o qual tem de se casar a solução. Normal-
mente isto acontece quando há pressão para 
mudar rapidamente».

A racionalidade técnica e a racionalidade 
política têm coexistido com desconfiança mú-
tua na Administração Pública. A solução en-
contrada foi a separação, embora artificial. A 
nova Administração Pública é parecida à anti-
ga do ponto de vista da separação entre o poder 
político e o poder administrativo. Do ponto de 
vista do modelo da nova gestão pública trata a 

“Por norma as soluções já 
estão na agenda, só tem de 
se encontrar o problema 
com o qual tem de se casar 
a solução. Normalmente 
isto acontece quando 
há pressão para mudar 
rapidamente”
Elisabete de Carvalho
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componente necessário à sua governação». 
No modelo gestionário e modelo da gover-

nação defende-se a separação. Dá-se maior 
autonomia de decisão ao poder administrati-
vo. Mas é possível reformar com sucesso sem 
que haja um diálogo e uma compreensão mú-
tua destas racionalidades? A resposta, tendo 
em conta o exemplo da Suíça, diz que não.

Mesmo neste país nem todos os elementos da 
nova gestão pública são introduzidos. Um dos 
fatores que ofereceu mais resistência foi clara-
mente o da transparência das regras do jogo, 
os indicadores de desempenho, das avaliações, 
porque consideraram que essa maior divulga-
ção vai tornar o jogo político muito mais difícil, 
nomeadamente a negociação entre os diferentes 
poderes, dificultando o processo de reforma.

Um dos grandes inibidores à mudança é a falta 
de coordenação ou mesmo a própria desconfian-
ça de quem tem a racionalidade gestionária face 
à racionalidade política e o desconhecimento dos 
constrangimentos dessa mesma racionalidade 
para que haja a tal colaboração interoperabilida-
de, visão do todo, o trabalho em conjunto. 

A reforma administrativa, para ser bem-su-
cedida, requer equilíbrios entre estas raciona-
lidades. «É preciso perceber que vamos ter que 
aprender a lidar com posicionamentos diferen-
tes, racionalidades diferentes e aprender a ne-
gociar chegar a compromissos», diz Elisabete 
de Carvalho. 

Conseguindo definir esses compromissos, há 
que contratualizá-los, envolvendo as diferentes 
partes interessadas e ir até à sociedade civil para 
garantir a continuidade das boas iniciativas, 
para garantir que não se entra em processos de 
retaliação continua.

Em conclusão, a professora docente no ISCSP 
da UTL sublinha que o poder político terá de 
aprender a confiar e a dar espaço (autonomia de 
decisão) ao poder administrativo, assegurando a 
responsabilização das partes envolvidas, de acor-
do com os princípios da boa gestão e legalidade.

O poder administrativo, por sua vez, assume 
funções de “gestão política”, necessárias à con-
dução das políticas públicas e das organizações 
com eficácia e eficiência, num quadro de diálo-
go com a sociedade e com o poder político.
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Cenários complexos 
À intervenção de Elisabete de Carvalho seguiu-
se um período de debate onde foram apontadas 
várias ideias. Num primeiro momento referiu-
se que as TIC não são o remédio para todos os 
males. Às vezes são encaradas dessa forma e 
depois esquece-se tudo o resto.

Uma das questões fulcrais da reforma da 
Administração Pública está na implementação 
de iniciativas transversais, o que obriga à con-
ciliação de interesses, defendeu-se. Partindo 
do pressuposto de que há iniciativas bem-fei-
tas na Administração Pública, devia-se defi-
nir programas que garantam o prolongamento 
destas iniciativas. «Devíamos garantir melho-
res condições para fazer acontecer».

Há igualmente quem considere que as leis, 
na sua grande maioria, são autênticos bunkers. 
A legislação devia ser redesenhada no sentido 
de colocar o cidadão em primeiro lugar, no cen-
tro, como “cliente”.

Apontou-se também a falta de know how dos 
dirigentes da Administração Pública em TIC 
(33% nunca usaram as TIC). E como se pode 
ter racionalidade técnica quando há pessoas que 
não usam as tecnologias? 

Relativamente à sociedade portuguesa deve 
ter-se em atenção o papel histórico do Estado. 
É importante ter a noção de que em Portugal 
os poderes públicos tiveram historicamente um 
papel importantíssimo na formação da socieda-
de, com o Estado sempre com um papel fulcral 
naquilo que se pode chamar de “desígnios na-
cionais”, ao contrário de outras sociedades onde 
os poderes públicos não tiveram esse papel. «O 
papel histórico do Estado mostra a delicadeza 
da matéria com que estamos a trabalhar».

A complexidade da gestão da relação de con-
fiança nas diversas dimensões quando há os 
protagonistas clássicos e outros protagonistas, 
também foi uma das questões apontadas. 

Foi igualmente referido que a Sociedade Ci-
vil pode ter importância na continuidade das 
políticas e que a continuidade e coerência das 
políticas também depende da forte sustentação 
no consenso de cada um dos setores. Em situa-
ções de falta de consenso cada um chega e im-
plementa as suas ideias. 

A Sociedade Civil tem de arranjar forma de 
ter uma voz sobre as políticas de educação, saú-
de, justiça. O consenso em cada um dos setores 
é fundamental e pode ser a única forma de man-
ter a continuidade de políticas.

A ideia de que nos últimos anos tivemos 
ciclos de deslumbramento, no lugar de ciclos 
de adoção, com as TIC a serem muitas vezes 
usadas como arma de propaganda política foi 
igualmente lançada. Ficou o conselho para “ver 
além dos ministérios de cada um” e de “repen-
sar as estruturas”. 

Relativamente ao uso das TIC pela Admi-
nistração Pública, inquéritos realizados todos 
os anos mostram situações recorrentes, como 
a falta de sensibilidade dos dirigentes, falta 

Uma das questões fulcrais 
da reforma da Administração 
Pública está na 
implementação de iniciativas 
transversais, o que obriga à 
conciliação de interesses

Sociedade Civil tem de 
arranjar forma de ter uma 
voz sobre as políticas de 
educação, saúde, justiça. 
O consenso em cada um dos 
setores é fundamental.
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de estratégia ao nível da administração, de-
sadequação dos instrumentos às tarefas ou a 
falta de formação das pessoas do uso das TIC 
ou dos instrumentos. A componente da racio-
nalidade no uso das tecnologias tem de estar 
presente.

A falta de uma cultura de segurança foi ou-
tro dos pontos tocados durante o período de 
debate, defendendo-se que os temas que têm 
a ver com a segurança e os sistemas de in-
formação têm de fazer parte de dia a dia dos 
responsáveis do serviço público. 

Associada à questão da segurança há toda 
uma componente de confiança que pode in-

clusive prejudicar a economia do país, por 
exemplo pela não instalação de empresas em 
Portugal com determinados receios.

Coube a Elisabete de Carvalho fazer as últi-
mas considerações no espaço de debate, com a 
professora do ISCSP referir que com a mudan-
ça dos modelos de governação do burocrático 
para o da governança pública a interpenetração 
entre diferentes racionalidades vai tornar-se 
mais complexa. «Ela vai ser feita com quem 
vai participar no processo das políticas públi-
cas. Se um Estado for fraco será facilmente 
capturado. Para termos um Estado forte temos 
de ter uma Administração Pública bem gerida 
com a tal coexistência de racionalidades». 

Terminadas as apresentações e debates defi-
nidos no programa da manhã, ficaram muitas 
ideias e pistas para as discussões que se orga-
nizaram em três Grupos de Trabalho, cada um 
com uma lista de temas pré-definida.

“Para termos um Estado forte temos de ter uma Administração 
Pública bem gerida com a tal coexistência de racionalidades”
Elisabete de Carvalho
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A introdução das TIC assegura hoje a 
disponibilidade de um conjunto de serviços 

públicos online, uma realidade que é reconhecida 
nos rankings internacionais, onde Portugal 
surge destacado na quantidade de serviços da 
Administração Pública disponibilizados de 
forma digital. 

Como tirar o máximo 
partido das TIC 
na melhoria da prestação 
de serviço público? 

Na eficácia do serviço, na 
eficiência da “máquina”, 
no aumento da transparência e na 
responsabilização, no estímulo à 
intervenção e participação cívica.

Grupo de Trabalho I 
Interoperabilidade de pessoas e sistemas: 

o grande desafio da AP 

Os números são menos positivos quando a 
análise versa a utilização desses serviços, re-
velando que a existência das plataformas não 
é um garante de sucesso na adoção de servi-
ços digitais. 

O debate promovido pelo Grupo I analisou 
o tema e sublinha que a confiança dos cida-
dãos nos serviços online, a capacidade que es-
tes revelam para serem percebidos como valor 
acrescentado, face à alternativa “analógica”, 
são aspectos centrais nas opções dos cidadãos. 

Quando um Portal da Saúde se assume 
como alternativa à marcação presencial ou te-
lefónica de consultas médicas, mas o número 
de eventos disponíveis através da plataforma 
é reduzido e não consegue satisfazer neces-
sidades ao mesmo ritmo que as alternativas 
tradicionais, é pouco provável que a solução 
ganhe adeptos e tenha um papel importante 
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na mudança de comportamentos do cidadão.  
Exemplos como este explicam-se porque 

na retaguarda desta interface com o cidadão 
está uma plataforma que não foi adequada-
mente preparada para interagir com outros 
sistemas, recolher e gerir a informação neces-
sária para prestar um serviço mais comple-
to ao cidadão, em articulação com os canais 
tradicionais. Revela falhas ao nível da inte-
roperabilidade, que se mantém um dos gran-
des entraves à evolução dos serviços públicos 
eletrónicos, para um nível de maturidade que 
permita cativar quem os utiliza. 

Exemplos como o equivalente ao Portal de 
Cidadão em Singapura, muitas vezes apon-
tado como referência no eGov, pressupõem 
capacidade para ligar serviços e colocá-los a 
“falar” uma linguagem comum antes de che-
garem ao frontoffice e ao contacto com o ci-
dadão, neste caso, através de uma única cai-
xa de pesquisa que é a porta de entrada para 
qualquer dos seus serviços.

Portugal está longe de um cenário que su-
porte esta “googlização” dos serviços públi-
cos, que não foi vista no grupo como o modelo 
a seguir, mas que se reconhece um exemplo 
bem-sucedido na capacidade de preparar o 
backoffice para oferecer serviços no fronto-
ffice. Mantém por resolver questões de inte-
roperabilidade aos mais diversos níveis. As 
questões relacionadas com a taxionomia, que 
não é igual nas bases de dados dos diferentes 
serviços, será uma das mais relevantes e impe-
de a concretização de passos fundamentais na 
criação de serviços públicos digitais de maior 
valor, que dispensem o cidadão e o próprio Es-
tado da duplicação de procedimentos e tarefas. 

Criar condições para orientar todos os pro-
cessos básicos a eventos de vida, eliminando 
barreiras sectoriais (entre ministérios) e con-
seguir reduzir ao mínimo o número de inte-

O Portal de Cidadão em 
Singapura, muitas vezes 
apontado como referência no 
eGov, pressupõe capacidade 
para ligar serviços e colocá-
los a “falar” uma linguagem 
comum antes de chegarem 
ao frontoffice, neste caso, 
através de uma única caixa 
de pesquisa que é a porta de 
entrada para qualquer dos 
seus serviços.
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rações entre cidadão e Estado, como já acon-
tece em algumas áreas do Estado, é – quase 
sempre - um requisito essencial para ganhar 
eficácia e eficiência, defende-se. Um exemplo, 
se as questões de interoperabilidade entre ser-
viços do Estado estivessem resolvidas, o ato 
de pedir uma certidão a um serviço público 
para apresentar noutro desapareceria, porque 
o Estado já dispõe dessa informação.  

Vale no entanto a pena sublinhar que nem 
todos os exemplos de modernização dos ser-
viços públicos e migração para plataformas 
digitais têm ou podem ter como objetivo a 
redução do número de interações com o cida-
dão. Pelo contrário, há casos em que estas pla-
taformas, ou portais, são uma oportunidade e 
devem ser aproveitadas como tal, para apro-
ximar o cidadão dando-lhe informação que de 
outra forma só encontraria deslocando-se aos 
serviços em questão. As áreas da saúde e da 
educação são domínios onde a redução a um 
número mínimo de interações com o cidadão, 
a não ser na resolução de questões burocráti-

Criar condições para 
orientar todos os processos 
básicos a eventos 
de vida, eliminando 
barreiras sectoriais (entre 
ministérios) e conseguir 
reduzir ao mínimo o número 
de interações entre cidadão 
e Estado, como já acontece 
em algumas áreas do 
Estado, é – quase sempre - 
um requisito essencial para 
ganhar eficácia e eficiência.
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cas ou administrativas, não é desejável. 
O Portal da Saúde, por exemplo, para além 

de permitir a marcação de consultas, é uma 
fonte de informação sobre temas como o pla-
no nacional de vacinação ou o ébola e um ins-
trumento útil para aceder a dados relevantes 
antes de o cidadão se deslocar a um hospital. 
Um exemplo é a informação em tempo real 
que fornece sobre os tempos de espera nos 
serviços de urgências, contribuindo para me-
lhorar a gestão dos recursos físicos.

O novo capital são os dados 
mas isso exige cooperação 
e perceção de valor
Em qualquer um dos casos, quer numa lógi-
ca de one/zero stop shop, ou de criação de 
dinâmicas para aumentar a interação do cida-
dão com a plataforma online, é fundamental 
definir estratégias claras de governação da 
informação. Interessa ultrapassar as questões 
de interoperabilidade e para responder a esse 
desafio, identificar o cidadão da mesma for-

ma em todos os serviços do Estado pode ser 
um passo importante, eventualmente usando 
o Cartão de Cidadão, como chave única. 

Olhar mais para questões da usabilidade e de 
acessibilidade também será relevante, defendeu 
o grupo, assim como multiplicar esforços para 
promover transparência e dar acesso aos dados 
que o Estado cria, guarda e gere, potenciando o 
seu valor, uma missão que para ser bem-suce-
dida requer que seja ultrapassado outro desafio 

Interessa ultrapassar 
as questões de 
interoperabilidade e para 
responder a esse desafio, 
identificar o cidadão da 
mesma forma em todos 
os serviços do Estado pode 
ser um passo importante. 
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importante: o da qualidade dos dados.  
Defendeu-se que a informação que AP vai 

acumulando pode ser melhor aproveitada em 
benefício próprio: pode ser trabalhada para 
dar ao Estado um conhecimento mais com-
pleto e abrangente sobre a execução das me-
didas que coloca no terreno. Pode ser a ma-
téria-prima para ajudar a caraterizar áreas de 
intervenção e a monitorizar se há um alinha-
mento real com o que se pretende que seja o 
papel do Estado. Hoje não existe um centro 
de informação que suporte a tomada de deci-
são e que mais do que saber quantas pessoas 
utilizam os serviços digitais online, permita 
saber como os utilizam. 

Mas a informação da AP pode também 
ser relevante para os cidadãos, até como 
forma de fomentar o empreendedorismo. O 
papel do Estado no incentivo à criação de 
novas empresas e novos negócios não pode 
restringir-se a reduzir a burocracia, também 
pode passar por dar acesso a informação so-
bre geografias ou sectores, abrindo fontes de 

conhecimento que podem ter um papel im-
portante na identificação de oportunidades.     

Já existem iniciativas do género, como o 
dados.gov, mas o formato dos dados é pouco 
amigável para utilização pelo cidadão, que num 
cenário diferente poderia tirar partido deste 
ecossistema para promover novos negócios, ou 
mesmo para ajudar o Estado a fazer o escrutínio 
da informação, identificando situações de des-

Olhar mais para questões 
da usabilidade e de 
acessibilidade também será 
relevante, defendeu o grupo, 
assim como multiplicar 
esforços para promover 
transparência e dar acesso 
aos dados que o Estado cria, 
guarda e gere, potenciando 
o seu valor.
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perdício, gastos excessivos, etc. Projetos como 
o britânico Fix My Street são exemplos apon-
tados como boas práticas. A iniciativa é de ci-
dadania os dados que a suportam são públicos.

O grupo debateu ainda a importância de 
promover mudanças nas estruturas do Estado, 
que as tornem mais flexíveis e menos hierar-
quizadas, apontando a excessiva hierarquiza-
ção como um entrave à fluidez dos processos, 
que deveriam ser orientados a uma gestão por 
processos, capaz de identificar com clareza 
áreas prioritárias e não prioritárias, sistemas 
onde vale a pena investir e de que é preferível 

desistir. Privilegiar a eficácia, como ponto de 
partida em relação à eficiência foi entendido 
como uma vantagem e um mecanismo de pre-
venção de más práticas e entropias. 

A introdução de sistemas de incentivos, 
que valorizem os resultados positivos alcan-
çados foi outra medida defendida, num deba-
te que voltou a avaliar a importância de um 
CIO, num contexto em que é urgente imple-
mentar estratégias TIC transversais, que não 
podem ser travadas ou atrasadas por disputas 
internas e pela concorrência entre organismo 
de um mesmo Estado, matando a partilha.

Metodologia: 
Foram formadas quatro mesas de 
trabalho que debateram e definir 
contributos relativamente a quatro 
subtemas:

Mesa 1: 
Como tirar o máximo  partido das 
TIC? Promover One/Zero stop shops e 
proatividade por default

Mesa 2: 
Como tirar o máximo  partido 
das TIC? Melhorar a eficácia com 
a administração eletrónica 3.0

Mesa 3: 
Como tirar o máximo  partido 
das TIC? Melhorar 
a eficiência da “máquina”...

Mesa 4: 
Como tirar o máximo  partido 
das TIC? Maior transparência 
e responsabilização”

Wi-FI universal: 
uma condição essencial 
para promover acesso 
a serviços públicos online 

Para usar serviços públicos online, 
ter acesso universal à Internet é um 
requisito básico e não está assegu-
rado. A cobertura de Internet wireless 
em Portugal é deficiente, sobretudo 
fora dos grandes centros. Através da 
regulação, esta era uma missão que 
o Estado deveria chamar a si, usando 
os instrumentos ao seu dispor para 
obrigar os operadores a espalharem 
Wi-Fi pelo país, criando condições 
para fomentar a utilização de conteú-
dos digitais. As contrapartidas para 
a atribuição de licenças de quarta 
geração móvel, que ajudaram a fazer 
nascer o projeto Magalhães, defen-
deu-se no debate, foi uma oportuni-
dade perdida.     
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O segundo Grupo partiu para a tarde de troca 
de ideias com duas questões essenciais para 

as quais procurou obter resposta: Como mitigar 
fatores inibidores comuns das iniciativas de 
transformação? Que dimensões e mecanismos 
considerar para assegurar sustentabilidade, boa 
governance e execução?

Os coordenadores do grupo, Luís Nunes e 
Miguel Fernandes, acreditam que os gover-
nantes já dispõem de estudos e planos que 

Como mitigar fatores 
inibidores comuns das 
iniciativas de transformação? 

Que dimensões e mecanismos 
considerar para assegurar 
sustentabilidade, 
boa governance e execução?

Grupo de Trabalho II 
Refocar a estratégia da Administração Pública 

para servir o cidadão 

indicam os caminhos a percorrer mas há algo 
que falha na capacidade de concretização que 
faz com que as boas decisões não cheguem a 
sair do papel. «Embora o foco não esteja só 
nas TIC, as TIC são essenciais para se atingir 
a modernização pretendida», ressalvam os co-
ordenadores. Foi consensual que existe talvez 
um conjunto excessivo de iniciativas lançadas 
em simultâneo, o que pode desviar a Adminis-
traçao Pública (AP) do foco principal. O grupo 
também registou uma tendência para o longo 
prazo «ou tudo aquilo que não tenha resulta-
dos no imediato» ficar para segundo plano.

 Quando se fala nas características princi-
pais dos modelos de governance para inicia-
tivas de modernização e transformação do 
Estado, considerando a necessária transversa-
lidade das medidas abrangidas e a organização 
vertical da Administração Pública, o exemplo 
do GPTIC - Grupo de Projeto para as Tecno-
logias de Informação e Comunicação - surge 
no debate como um alerta para a necessida-
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dede de envolver os organismos intermédios 
nas diferentes fases do processo, numa lógi-
ca de mais mobilização e menos legislação. 
Ao verificar-se o cenário inverso, o poder fica 
afogado na rotina e os projetos de longo pra-
zo rapidamente passam para o segundo plano. 
É importante não esquecer que são os órgãos 
intermédios quem melhor conhece a realidade 
“no terreno”, resume o 2º Grupo de Trabalho 
do Fórum da Arrábida. «À medida que alguém 
sente necessidade de intervir não revê o pro-
cesso de decisão mas acrescenta mais um pas-
so pelo meio», foi referido no debate.

 A estabilidade das estruturas e mecanismos 
de governance de iniciativas de modernização 
é essencial para as tornar menos vulneráveis 
a ciclos políticos e a mudanças de liderança, 
o que pode ser conseguido, segundo as con-
clusões a que o grupo chegou, aumentando 
o empowerment das organizações com essas 
responsabilidades e havendo maior articula-
ção entre as diferentes entidades. Atendendo 
ao facto de que os projetos de longo prazo 
ficam, normalmente, para segundo plano, 

O GPTIC - Grupo de Projeto 
para as Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
- surge no debate como 
exemplo de um alerta 
para o facto de os 
organismos intermédios 
não terem sido envolvidos 
nas regras de funcionamento 
que foram criadas.
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concluiu-se que essas estruturas deviam ter 
uma existência o mais estável possível entre 
ciclos políticos. Este é um dos casos em que a 
centralização fará sentido, embora não fosse 
consensual que a centralização seja sempre a 
melhor opção. Uma das conclusões a que o 
Grupo chegou é que a governance tem de co-
meçar a ser pensada no nível político e só de-
pois passar para a Administração Pública. No 
entanto, verifica-se que há muitos ministérios 
onde se desconhece a origem dos problemas 
que, na prática, afetam a vida dos cidadãos. 
«É por isso necessária mais mobilização e 
menos legislação», conclui o Grupo.

A dificuldade em articular a estratégia dos 
sistemas de informação com os sucessivos 
governantes tem sido um dos obstáculos que 
se tem verificado com particular incidência. 
Existe também um excesso de controlo, com-
parado a “policiamento” que leva ao asfixiar 
de muitas das boas visões que se foram pers-
petivando ao longo do tempo. Este “policia-
mento” tem particular manifestação no aspeto 
financeiro onde «há um crescente receio de 

Atendendo ao facto 
de que os projetos de longo 
prazo ficam, normalmente, 
para segundo plano, 
concluiu-se que essas 
estruturas deviam 
ter uma existência 
o mais estável possível 
entre ciclos políticos.
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responsabilização financeira dos próprios di-
rigentes que evitam, assim, tomar decisões», 
partilha Luís Nunes.

 Como se garante o empowerment e responsa-
bilização efetiva das estruturas de governance, 
essenciais à eliminação de barreiras, à capaci-
dade de concretização das iniciativas e à obten-
ção de resultados concretos dentro dos timings 
esperados? Com articulação entre organismos, 
entende o Grupo 2, evitando que a distância hie-

rárquica entre quem decide e quem põe em prá-
tica se instale e conduza aos chamados “vetos 
de gaveta”, isto é, quando os prazos de resposta 
a determinadas iniciativas se deixam expirar 
de propósito, apenas com o intuito de poupar 
dinheiro, evitando, deste modo, o tal “policia-
mento” que controla e reprime. 

É afirmado que «os organismos quando par-
ticipam sentem-se envolvidos e mobilizados 
o que não acontece quando há uma excessiva 
carga burocrática».

 Para acabar com a sobreposição de camadas 
de poder deve ser feita uma simplificação dos 
processos, assente numa lógica de gestão ho-
rizontal. Esse empowerment ganharia força se 
a AP fosse vista como um organização aberta, 
ou seja, um organismo com ligação a outros 
organismos governamentais mas também com 
ligação a stakeholders externos, como a acade-
mia e fornecedores.

 Relativamente ao processo de identificação, 
agregação e seleção de iniciativas a desenvol-
ver no âmbito da reforma, deve, no entender 
do Grupo de Reflexão em questão, antes de 
mais, passar por uma simplificação da legis-
lação que instala o problema nos processos de 
Governance e não no exterior. Em primeiro lu-
gar é preciso definir quais são os interesses do 
Estado e depois eliminar camadas de decisão 
sempre com o sentido na satisfação das neces-
sidades do cidadão. Uma das observações dei-
xadas no período de debate assenta no facto 
dos cidadãos não exigirem a qualidade dos ser-
viços que pagam por se sentirem esmagados 
pela estrutura. Sendo que a aquisição de um 
sistema informático, por exemplo, não é pre-
cedida de um estudo custo-benefício, percebe-
-se que a Administração Pública tem de ser es-
timulada ao cumprimento de alguns objetivos.

 Quanto aos fatores a considerar na seleção 
de um grupo mais restrito e focado de medi-

O empowerment ganharia 
força se a AP fosse vista 
como um organização 
aberta, ou seja, um 
organismo com ligação 
a outros organismos 
governamentais mas também 
com ligação a stakeholders 
externos, como a academia e 
fornecedores.
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das, passível de produzir resultados (também) 
no curto/médio prazo, a limitação à contrata-
ção foi a principal barreira que o Grupo 2 de-
tetou na concretização desta premissa, sendo 
que a solução apontada passa por haver uma 
espécie de “discriminação positiva” por neces-
sidades de cada organismo e sector. O proces-
so de contratação pública não está focado nas 
tecnologias, conclui-se.

Quase irónica é a constatação de que, além 
das empresas, até os cidadãos comuns já usam 
melhores ferramentas informáticas que a Ad-
ministração Pública pelo que, ao acabarem os 
constrangimentos à contratação, a Sociedade 
Civil voltaria a sentir-se mais envolvida na re-
solução dos problemas.

Faz falta um CIO 
na Administração Pública?
Como grande inovação sugerida pelo Grupo 
de Reflexão 2 surge a figura de um CIO (Chief 
Information Officer) da Administração Públi-
ca que estabelecesse um projeto de conceção e 
desenvolvimento dos sistemas de informação 

Como grande inovação 
sugerida pelo Grupo de 
Reflexão 2 surge a figura de 
um CIO (Chief Information 
Officer) da Administração 
Pública que estabelecesse 
um projeto de conceção 
e desenvolvimento dos 
sistemas de informação.

e refocasse toda a AP em questões como a se-
gurança e a privacidade. Só assim a articula-
ção se transformaria em democracia, entende 
o Grupo. Este CIO teria como funções impor-
tar os modelos de sucesso nos negócios para a 
Governance, nomeadamente através de um re-
forço das capacidades dos funcionários, aten-
dendo ao facto de que há muitos processos que 
envolvem as tecnologias da informação mas 
não são apenas tecnologias de informação. 
«A governance não pode ser só TIC», infere 
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o coordenador. Este CIO, na visão do Grupo 
seria uma mais-valia se conseguisse criar re-
gras, não tanto numa lógica diretiva, mas sim 
de ajuda e apoio: «É certo que as estruturas va-
riam, nem sempre são iguais, mas aquilo que 
se acredita é que em algumas vertentes o pro-
blema está mais nos processos de governance, 
nomeadamente na vertente política».

Articular agendas partilhadas, em detrimento 
de ações paralelas não articuladas, foi a última 
grande preocupação para a qual o Grupo 2 pro-
curou dar resposta e a conclusão foi a de que há 
falta de comunicação e cooperação entre insti-
tuições, logo, para haver uma partilha de agen-
das, tem de haver a tão falada quebra dos silos, 
dos blocos independentes e estanques que ain-
da são, hoje em dia, os diferentes ministérios. 
O princípio da descentralização pautou a visão 
sobre um futuro de agendas partilhadas ainda 
que o Grupo de Reflexão 2 entenda que há al-
guma utopia nesta intenção até porque, neste 
momento, esta questão põe-se primeiro ao nível 
dos próprios ministérios, onde organismos in-

ternos distintos não partilham agendas, levando 
a acreditar que só começando no topo se chega 
à base. Resumindo, é preciso quebrar fronteiras 
para se conseguir mais cooperação.

 No final ficou o esclarecimento de que Esta-
do, Governo e Administração Pública não são 
o mesmo, nem servem os mesmos propósitos. 
Proteger e servir é uma função do Estado que 
parece estar a perder terreno para um outro Es-
tado excessivamente regulamentador, assente 

num princípio de desconfiança, de um “Estado-
-polícia”. A mudança sugerida pelo Grupo de 
Reflexão 2 passa pelo Governo passar a ter ca-
pacidade permanente e autónoma de monitori-
zação para tornar desnecessários os sucessivos 
relatórios e informações a que presentemente 
ainda obriga os dirigentes das instituições.

O sentimento é que muitas vezes as urgên-
cias definidas ao nível político não estão de 
acordo com o que as instituições no terreno 
percecionam como mais premente para os ci-
dadãos e empresas. Essa menor harmonia pode 
ter também impacto ao nível das aprovações 
que envolvem o poder político, face a um certo 
distanciamento da realidade.

 Verificou-se grande unanimidade nas opini-
ões partilhadas quanto à importância de criar re-
gras e mecanismos de governance, não apenas 
numa lógica diretiva, mas também de apoio, na 
procura de um equilíbrio mais adequado entre 
centralização e descentralização. Mais do que 
o modelo de governance é preciso rever os pro-
cessos em que este é posto em prática.

Proteger e servir é uma função do Estado que parece estar 
a perder terreno para um outro Estado excessivamente 
regulador, assente num princípio de desconfiança, de um 
“Estado-polícia”
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Evoluir para uma Administração mais res-           
ponsabilizada, com maior agilidade ope-         

rativa e capacidade de concretização passa 
por diferentes dimensões. Gestão orçamental, 
gestão de recursos humanos e programas de 
transformação são algumas destas dimensões, 
todas com ligações muito intuitivas com as 
restantes.

 A gestão orçamental será o instrumento 
central para a evolução do modelo de agilida-

Como evoluir para uma 
Administração mais 
responsabilizada, 
com maior agilidade 
operativa e capacidade 
de concretização?”

Grupo de Trabalho III 
Pôr a “máquina” a funcionar melhor   

de e capacidade de ação da Administração Pú-
blica, por ser transversal, trazendo restrições 
muito significativas ao funcionamento geral 
da “máquina”. 

Num ponto essencial, e face à tentação de 
comparação a que muitas vezes se assiste, con-
vém distinguir o modelo orçamental do Estado 
daquilo que é o modelo de gestão orçamental 
de uma empresa, muito pela natureza daquilo 
que são os resultados a alcançar.

Uma nação e uma empresa não têm as mes-
mas caraterísticas: aquilo que o Estado oferece 
não é comparável aos serviços que uma em-
presa presta ou aos bens que produz. As em-
presas estão focadas em resultados líquidos e 
no setor público isso não existe. 

O valor do retorno na Administração Públi-
ca tem uma natureza muito mais qualitativa, 
muitas vezes dependente de uma visão de con-
ceção política, mais do que a objetividade do 
resultado líquido para o setor privado.

Há, contudo, vertentes em que as compa-
rações poderão fazer sentido, até mesmo com 
a “gestão doméstica”, já que as “ambições” 
terão sempre de estar sujeitas ao orçamento 
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existente. O que está em questão, como pon-
to de partida, é a definição do orçamento e só 
depois pode ser definido onde poderá ser apli-
cado esse dinheiro.

Há dois aspetos centrais que podem ser 
melhorados neste sentido. Um deles está rela-
cionado com um melhor alinhamento do pla-
neamento orçamental com as prioridades e os 
objetivos, o que implica escolher o que fazer, 
mas também o que não fazer, uma opção nem 
sempre fácil do ponto de vista político. 

Por outro lado não se pode fazer um exercí-

cio teórico conceptual que não leve em linha 
de conta as restrições que existem do ponto 
de vista de recursos e do ponto de vista or-
çamental. Nessa perspetiva, o resultado tem 
de conjugar aquilo que são as necessidades 
absolutas do ponto de vista de serviço ao ci-
dadão, do ponto de vista de transformação do 
papel do Estado, com aquilo que são os recur-
sos disponíveis para o fazer. 

No fundo, há um aspeto conivente que tem 
de ser “top down”, sob pena de não gerar re-
sultados palpáveis. 

Centralização indesejável?
Neste momento há um processo muito centra-
lizado na direção geral do orçamento, com re-
sultados negativos, na opinião de alguns. Isto 
acontece porque o Ministério das Finanças 
não tem com quem “conversar” sectorialmente 
para delegar o controlo.

Por vezes, mesmo passando a responsabili-
dade de gestão do orçamento para determina-
do organismo, é muito mais confortável que 
o corte venha imposto do que fazer a suges-
tão de proposta ao contrário. Isto porque esta 
centralização resulta igualmente de uma forte 

A gestão orçamental será 
o instrumento central para 
a evolução do modelo de 
agilidade e capacidade 
de ação da Administração 
Pública, por ser transversal, 
trazendo restrições 
muito significativas 
ao funcionamento geral 
da “máquina”. 
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A execução orçamental 
necessita de uma maior 
descentralização, o que 
no fundo implica uma 
maior responsabilização, 
uma maior accountability, 
mas também uma maior 
autonomia dos gestores 
e dos organismos para 
executarem de acordo com 
os recursos para atingirem 
determinados objetivos.

cultura enraizada de desresponsabilização.
Este fenómeno se não for enfrentado vai 

permanecer. É um problema de empowerment, 
um problema do próprio do Conselho de Mi-
nistros: é um problema de captura do ministro 
pela respetiva estrutura, referiu-se no grupo.

A opinião é a de que a execução orçamen-
tal necessita de uma maior descentralização, 
o que no fundo implica uma maior respon-
sabilização, uma maior accountability, mas 
também uma maior autonomia dos gestores 
e dos organismos para executarem de acordo 
com os recursos para atingirem determina-
dos objetivos.

Esta desresponsabilização por sua vez pro-
voca um outro efeito: a introdução de meca-
nismos sistemáticos de controlo. Por razões 
históricas temos uma agressividade sobre o 
processo e pouca flexibilidade de gestão.

A complexidade enquanto indutor de des-
responsabilização, ou seja, a própria comple-
xidade que se imputou a determinados pro-
cessos, eles próprios por vezes resultantes de 
evoluções que foram graduais e incrementais 
e que não foram pensados em função dos ob-
jetivos para os quais deviam estar desenha-

dos, fazem com que isso funcione como um 
instrumento de desresponsabilização e muitas 
vezes a culpa é da “máquina”: é de alguém, 
mas não é de ninguém.

O sistema de controlo interno da Adminis-
tração Pública parece partir ele próprio de um 
princípio de desresponsabilização e de inca-
pacidade da gestão pública. Será importante 
alterar isso para um modelo de avaliação pos-
terior, mais do que controlo a priori.
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Nesta mudança de paradigma deverão ser 
avaliados três grandes aspetos, resultantes de 
vários domínios: a avaliação dos resultados 
que foram alcançados, a avaliação dos recur-
sos que foram conseguidos e a avaliação em 
função daquilo que é o compliance em rela-
ção às regras e aos princípios que estão esta-
belecidos. 

Um pilar de desempenho da gestão pública 
terá muito a ver com o equilíbrio de resultados 
com uma gestão racional de recursos e com o 
cumprimento restrito das regras, mas que seja 
avaliado a posteriori. Não deve colocar-se, à 
partida, um conjunto de controlos que limitem 
a ação do gestor, partindo do princípio que ele 
não é capaz de o fazer, porque isso é castrador 
do ponto de vista da ação. 

Mudar nos Recursos Humanos
A evolução para uma Administração mais res-
ponsabilizada, com maior agilidade operativa 
e capacidade de concretização não se faz sem 
as pessoas, e no plano dos recursos humanos 
todos têm a sensação de que há recursos a mais 
em quantidade e a menos em termos de com-
petências e qualificação. É preciso endereçar 
este mix errado.

Neste capítulo entra também o tema da 
maior equiparação aos restantes setores, sen-
do que aqui são necessárias outras transforma-
ções, eliminando a diferenciação negativa da 
carreira de gestão pública, e dentro dela das 
diferentes naturezas organizacionais que con-
correm entre si.

A mudança também terá de passar pelo re-
forço da avaliação dos gestores e dos funcio-
nários públicos. Seria relevante, na opinião de 
alguns, desenvolver um novo perfil de Gestor 
Público, pessoas de “nova geração” que te-
nham competências na cultura de autonomia, 
responsabilização e accountability que se pre-
tende implementar.

Seria igualmente importante a diferencia-
ção dos modelos de nomeação para cargos 
dirigentes em função da sua natureza técnica/
política. A ideia discutida é que a escolha es-
teja relacionada com a natureza dos organis-
mos em causa, diferenciando entre entidades 
que fazem apoio à decisão politica e entre en-
tidades operativas.

Os dirigentes das entidades de apoio à de-
cisão política, como não são unidades ope-
rativas, têm de merecer a confiança política 
dos ministros e isso significa que não deviam 
estar sujeitos a concurso público, deviam ser 
escolhidos.

Os gestores para as entidades operativas 
levantam dois problemas com a escolha por 
concurso: por um lado é bom que haja maior 

A evolução para uma 
Administração mais 
responsabilizada, com 
maior agilidade operativa e 
capacidade de concretização 
não se faz sem as pessoas
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escrutínio público, mas relativamente às gran-
des entidades era preferível que o Governo 
gerisse o processo de forma diferente. A opi-
nião de alguns é que o atual sistema “fecha” a 
Administração, nomeadamente por não pagar 
o suficientemente para atrair “valores”.

Resumidamente a ideia proposta é que a 
escolha para os dirigentes tipicamente para 
unidades operativas de grande dimensão, 
com grandes requisitos de gestão, passe a 
assentar num mecanismo de nomeação mais 
profissionalizado, com maior transparência. 
A escolha poderia passar inclusive por audi-
ências parlamentares. 

Em relação aos organismos de suporte, de 
apoio à decisão, a opinião discutida no grupo 
foi a de optar por um critério de nomeação po-
lítica, já que são funções muito mais ligadas ao 
poder político do que ao poder executivo. As 
propostas levantaram algumas reservas, mas 
considerou-se que o tema merece reflexão. 

Um outro problema que se coloca quando 
se fala de recursos humanos na Administração 
Pública é o do exercício do poder. Verifica-se 
que existem relações de poder que são rela-
ções de “não poder” e isto tanto acontece do 

A mudança também terá 
de passar pelo reforço da 
avaliação dos gestores e 
dos funcionários públicos. 
Seria relevante  desenvolver 
um novo perfil de Gestor 
Público, pessoas de “nova 
geração” que tenham 
competências na cultura de 
autonomia, responsabilização 
e accountability.
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político para o dirigente, como do dirigente 
para os subordinados. 

Mencionou-se no grupo que há uma incapa-
cidade de fazer a autoridade legítima ser capaz 
de tomar decisões que tenham tradução efetiva 
daquilo que é a sua cadeia de comando e, por-
tanto, não há poder.

As várias evoluções que foram existindo, não 
necessariamente coerentes entre si, dificultam 
um adequado exercício do poder, defendeu-se. 
É preciso pensar em mecanismos simples que 
melhorem a eficácia do exercício do poder e 
da capacidade de exercer uma liderança efetiva 
na cadeia hierárquica, acionável e consequente 
em termos de resultados. 

Ajudar a transformar
A estabilidade do processo de transformação 
da Administração Pública garante-se a vários 
níveis. Em termos da gestão operacional, exis-
tem projetos de transformação que exigem que 
os organismos se desdobrem e ganhem quase 
uma nova dimensão, canibalizando recursos 
da operação.  

Referiu-se que muitas vezes os programas de 
transformação exigem uma dinâmica de inves-
timento à cabeça para retorno a médio/longo 
prazo que se torna muitíssimo difícil de conse-
guir. Os programas de transformação deverão 
assentar antes na perspetiva do planeamento 
estratégico da gestão da mudança, envolvendo 

iniciativas que tenham multidimensionalidade 
e multisetorialidade. 

Para um processo de transformação da Ad-
ministração Pública é fulcral que o proces-
so legislativo surja como um enabler, e não 
como um fator condicionante como muitas 
acontece. O processo de transformação e mu-
dança requer uma maior flexibilização e agi-
lização do processo legislativo, defendeu-se 
no grupo.

Acima de tudo, a criação de uma visão ins-
piradora, mobilizadora ligada à reforma do Es-
tado, numa perspetiva mais global do tipo de 
sociedade que queremos desenvolver, seria um 
aspeto importante para dar algum reforço de 
estabilidade a um processo de transformação 
da Administração Pública.

Tal implica, provavelmente, uma visão mais 
estável sobre essa sociedade que queremos de-
senvolver, mais abrangente, mais consensual, 
que sabemos que muitas vezes não é fácil ter 
dentro de um contexto político. 

Ainda assim, ajudaria muito se conseguís-
semos um conjunto de linhas orientadoras em 
relação áquilo que nos une, face áquilo que 
nos separa, independentemente do que são as 
divergências e as diferenças de posição em 
termos de visão política para o país. Isso re-
forçaria muitíssimo a eficácia do processo de 
transformação.

Outro fator influenciador seria a clarifica-
ção mais estável daquilo que são as funções 
do Estado enquanto aspeto central - o que fa-
zer e pagar, o que fazer e não pagar, o que não 
fazer e não pagar.

É importante que se encontrem aspetos de 
convergência e aspetos de consenso que não 
estejam tão dependentes de uma visão políti-
ca, para seguir um caminho de transformação 
e evolução mais estável, independentemente 
das diferenças políticas que possam existir.

É importante que se 
encontrem aspetos de 
convergência e aspetos de 
consenso que não estejam 
tão dependentes de uma 
visão política.
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na aplicação de Best Practices 
internacionais em contraponto aos 
modelos das reformas estruturais;

- As TIC enquanto veículo 
de agilização, aumento 
da transparência e accountability 
e de tração das mudanças 
a implementar;

- Agilidade do processo legislativo 
como enabler e não como 
condicionante da mudança.

Gestão de Recursos Humanos

- Redução da dimensão e reforço 
da valorização dos gestores 
e funcionários públicos;

- Maior equiparação aos restantes 
setores, eliminando a diferenciação 
negativa da carreira de gestão pública 
e, dentro dela, das diferentes 
naturezas organizacionais 
que concorrem entre si;

- Recursos a mais em quantidade 
e a menos em termos 
de competências e qualificação;

- A necessidade de desenvolvimento 
de um novo perfil de Gestor Público, 
com uma cultura de autonomia, res-
ponsabilização, accountability;

Gestão Orçamental

- Instrumento absolutamente central 
para a evolução do modelo de gestão;

- Diferenciação em relação à gestão 
orçamental do setor privado, o valor 
do retorno tem uma natureza muito 
mais qualitativa, de conceção política, 
do que a objetividade do resultado 
líquido para o setor privado.

- Importância do planeamento 
alinhado com objetivos e resultados;

- Assumir o constrangimento 
orçamental como variável 
do exercício;

- Assumir a relevância de mecanismos 
estáveis (baseline) de gestão 
plurianual; 

- Execução com maior agilidade, 
autonomia e accountability;AC

- Complexidade enquanto indutor 
de desresponsabilização;

- Redução dos controlos sobre 
controlos e evolução para um modelo 
de avaliação em função dos 
resultados alcançados, 
da racionalidade na gestão 
dos recursos e do cumprimento 
da regras e orientações em vigor;

- Importância de um modelo 
de evolução continua a basear-se 

Grupo III - Resumo
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Grupo III - Resumo (cont.)

Gestão de Recursos Humanos 
(cont.)

- Diferenciação dos modelos 
de nomeação de cargos dirigentes 
em função da sua natureza 
Técnica/Política;

- Melhoria da eficácia do exercício 
do poder e da capacidade de exercer 
uma liderança efetiva na cadeia 
hierárquica, acionável e consequente 
em termos de resultados.

Programas de Transformação:

- Visão inspiradora e mobilizadora, 
ligada à reforma do Estado numa 
perspetiva mais global da Sociedade 
que queremos desenvolver;

- Necessidade de uma maior 
consolidação da visão política 
sobre o papel do estado a qual 
é recorrentemente sujeita 
a uma enorme flutuabilidade 
e vulnerabilidade;

- Clarificação mais estável 
das funções do Estado enquanto 
aspeto central (o que fazer e pagar, 
o que fazer e não pagar, 
o que não fazer e não pagar);
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ministração Pública, e a relação com os níveis 
salariais voltaram a ser assumidas por vários 
participantes como um dos pontos a melho-
rar, sobretudo pela necessidade imperativa de 
recrutar melhor e responsabilizar os gestores 
pelos atos da sua gestão. A transparência da 
informação – a nível fiscal e orçamental – é 
vista como um imperativo nesta equação.

A necessidade de mudar a orientação de um 
Estado focado em processos para um Estado 
focado em dados voltou a ser abordada, numa 
visão que converge com a ideia de “menos Es-
tado e melhor Estado”.

A necessidade de aumentar a literacia em re-

Ao final da tarde e finalizados os trabalhos 
de cada grupo, foi a vez de cada um dos 

coordenadores apresentar os principais temas 
e conclusões originados por um debate rico, 
que resulta das múltiplas experiências reuni-
das, mas nem sempre convergentes.

A apresentação gerou uma nova fase de de-
bate, não só pelos comentários dos participan-
tes de outros grupos de trabalho, confrontados 
com as ideias e conclusões pela primeira vez, 
como pelo esclarecimento e aprofundamento 
de alguns dos tópicos.

As questões relacionadas com a qualidade 
e competência dos recursos humanos na Ad-

Convergência de 
ideias

Convergência de experiências 
mas nem sempre de opiniões
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documento, embora seja impossível sumarizar 
toda a riqueza do debate que decorreu durante 
o dia de trabalhos, sobretudo nos vários gru-
pos e sub-grupos.

Pretende-se renovar e acrescentar valor ano 
após ano ao conhecimento que já foi sendo 
acumulado em mais de uma dezena de Fóruns 
cumpridos, abrindo espaço para as dinâmicas 
de mudança necessárias para o um futuro mais 
sustentável.

O documento será agora partilhado publi-
camente, sendo as conclusões enviadas aos 
Grupos Parlamentares, Membros do Governo, 
empresas e instituições associadas, para além 
da divulgação através da Internet e da Comu-
nicação Social, materializando aquele que pre-
tende ser um dos contributos da APDSI para 
que Portugal possa aproveitar de forma plena 
as oportunidades emergentes da Sociedade da 
Informação.

lação à utilização das tecnologias, quer pelos 
atores do sistema quer por parte dos cidadãos, 
esteve também sempre subjacente a várias in-
tervenções, considerando-se que para termos 
uma Administração Pública mais moderna, 
com mais e melhores serviços online é neces-
sário que se aposte mais na inclusão e que se 
consiga trazer para a Internet uma faixa de uti-
lizadores que ainda continua afastada da rede.

As principais ideias e conclusões do 13º Fó-
rum da Arrábida ficam agora espelhadas neste 


