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resumo 
 

 

O presente relatório de estágio, «A Política Pública Desportiva e a 
Reestruturação do IDP, IP», pretende analisar a evolução que as políticas 
desportivas sofreram ao longo dos tempos e as consecutivas remodelações do 
organismo do estado que foi operacionalizando estas políticas, que hoje se 
chama Instituto de Desporto de Portugal, IP.   
As políticas são o meio pelo qual uma organização escolhe as suas principais 
directrizes. Para satisfazer as necessidades da sociedade, o estado traça as 
suas metas através de políticas públicas.  
A área do desporto foi tomando importância e hoje é uma das políticas 
públicas definidas pelo Estado. O actual IDP, IP, responsável pelo apoio à 
implementação da política pública desportiva, é o resultado de várias 
mudanças que foram ocorrendo, tendo sido recentemente reorganizado 
através da implementação do Programa de Reestruturação da Administração 
Central do Estado (PRACE).  
O tema principal abordado diz respeito à mudança organizacional e à 
condução de processos de mudança. Por um lado, o mundo está em constante 
mudança, facto que obriga as pessoas e as organizações que dele fazem 
parte a acompanhar as suas mudanças. Por outro lado, o desejo crescente de 
uma melhoria da qualidade e de uma redução de custos também levam a que 
muitas organizações se reorganizem para fazerem face às novas exigências.   
As organizações que queiram sobreviver terão de saber lidar com as 
mudanças. Os actores principais serão os dirigentes das organizações, que 
devem definir o rumo das alterações, mas também todos os restantes 
funcionários da organização, pois são eles que executam as tarefas que dão 
origem aos bens e serviços prestados aos utentes.  
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abstract 
 

The present report, Sport Public Policy and the Restructuring of IDP, IP, aims 
to study the evolution that sports policies have suffered over time and 
consecutive remodellings of the organism of the state that has been 
materializing these policies, which today is called the Institute of Sport in 
Portugal, IP. 
Policies are the way by which an organization chooses its principal directives. 
To satisfy the needs of society, the state outlines its goals through public 
policies.  
The area of sport was taking importance and today is one of the public politics 
defined by the state. The current IDP, IP, the responsible for supporting the 
implementation of public policy in sport, is the result of several changes that 
have occurred, has recently been reorganized through the implementation of 
the Restructuring Program of the Central State Administration.  
The main subject addressed concerns the organizational change and driving 
change processes. On the one hand, the world is constantly changing, which 
forces people and organizations tracking your changes. Moreover, the growing 
wish for an improvement quality and a reduction of costs also is taken by them 
to which many organizations recognize to face to the news demands. 
Organizations that want to survive will have to deal with the changes. The 
principal actors are the leaders of organizations, who should define the path of 
change, but also all other employees of the organization, as they are execute 
the tasks that give rise to the goods and services provided to users. 
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INTRODUÇÃO  

A política é um meio pelo qual as necessidades das populações são traduzidas em 

políticas públicas, que por sua vez se traduzem em programas de acção concretos a aplicar 

na sociedade.  

Uma política pública surge na medida em que se observam na sociedade as 

chamadas necessidades colectivas (bens/ serviços públicos), que o Estado tem a obrigação 

de responder e o dever de colmatar. Para que tais políticas sejam implementadas é 

necessário que o Estado esteja dotado de infra-estruturas capazes de as colocar em prática.  

A política pública foca-se naquilo que Dewey uma vez expressou como “o público 

e os seus problemas (…) como, porque e para que efeito os governos prosseguem 

particulares cursos de acção e inacção” (1927, citado por Parsons, 2003: XV).  

O mundo, cada vez mais globalizado, está em constante mudança e a cada dia 

alteram-se as necessidades bem como as exigências dos cidadãos e da sociedade em geral. 

Assim, a vitalidade de qualquer instituição, pública ou privada, depende da sua 

sensibilidade às mudanças e da sua capacidade de resposta às mesmas.  

O presente relatório resulta da realização do estágio curricular, no âmbito do 

Mestrado em Ciência Política, que decorreu na Direcção Regional do Centro (DRC) do 

Instituto de Desporto de Portugal, IP (IDP, IP). 

O tema escolhido foi «A Política Pública Desportiva e a Reestruturação do IDP, 

IP», uma vez que o objectivo deste relatório consubstancia-se na análise das várias 

modificações a que a política pública desportiva esteve sujeita, desde as anos 70, e quais as 

implicações que tais alterações foram provocando nas estruturas de apoio à política 

desportiva do Estado.   

A metodologia utilizada na realização deste relatório de estágio assenta numa vasta 

investigação bibliográfica – que inclui diplomas legais referentes às temáticas abordadas, 

sites das instituições relacionadas com o desporto e a Administração Pública e literatura 

referente aos temas abordados – e na realização de um inquérito por questionário aos 

Directores Regionais (DR) do IDP, IP, a fim de se recolherem as suas opiniões sobre os 

temas abordados, nomeadamente, quanto à evolução da política pública desportiva, quanto 

à actuação do IDP, IP, quanto à nova forma de organização territorial do IDP, IP e quanto 

às dificuldades de implementação de políticas públicas na área do desporto.  
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Assim sendo, no primeiro capítulo pretendemos enquadrar o tema das políticas 

públicas, onde exploramos os conceitos de ciência política, políticas públicas, Estado, 

Governo e bens púbicos. Neste capítulo, é ainda abordada a temática da formulação de 

políticas públicas e as dificuldades da sua implementação.  

No segundo capítulo, abordamos as organizações públicas e as questões mais 

pertinentes nesse âmbito, relacionadas com os acontecimentos que pretendemos analisar 

com a realização do estágio, tais como a mudança organizacional e a condução de 

processos de mudança, nomeadamente, através da reengenharia, do mapeamento de 

processos e da gestão por competências.  

No terceiro capítulo, analisamos a evolução das políticas públicas no domínio do 

desporto e a evolução das estruturas de apoio que as operacionalizam, contextualizando-se 

a estrutura do actual IDP, IP, decorrente da última reestruturação introduzida pelo 

Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE).     

No quarto capítulo, pretendemos analisar a implementação da política pública 

desportiva através da experiencia de estágio realizada, que ocorreu no momento de 

reorganização da DRC em Aveiro, e da realização de um inquérito por questionário 

aplicado aos cinco Directores Regionais do IDP, IP, que serviu para recolher as suas 

opiniões acerca da política pública desportiva e sua implementação.   

Por último, no quinto capítulo, procuramos resumir as principais conclusões da 

realização deste relatório, da expêriencia do estágio curricular e dos inquéritos realizados.   
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Capítulo 1 – Enquadramento Teórico  

Por política entende-se “o processo pelo qual são escolhidas as principais 

directrizes de uma organização” (Dantas, citado por Madureira, 2004: 36).  

Esta é uma definição lata sobre o conceito de política, mas que nos indica desde 

logo que qualquer organização ou instituição actua de acordo com um conjunto de regras 

pré-estabelecidas.  

Iniciamos o presente capítulo com uma breve introdução ao conceito de ciência 

política. Posteriormente, iremos analisar outros conceitos também eles importantes para a 

análise do tema deste relatório, nomeadamente políticas públicas, Estado, Governo e bens 

públicos.   

1.1. A Ciência Política  

A ciência política era entendida como uma ciência que se ocupava sobretudo da 

análise dos contextos em que o poder era conquistado, partilhado e exercido, ou seja, 

ocupava-se do estudo dos regimes não democráticos e democráticos, onde o alcance do 

poder é alvo de uma concorrência.  

Mas, nos últimos anos, como refere Pasquino (2002), a ciência política também se 

tem vindo a preocupar com a análise do modo como os cidadãos, grupos e movimentos 

participam no poder e como o podem influenciar. O seu estudo também tem sido virado 

para a participação política, para as modalidades de aquisição do poder e para a 

concorrência entre os partidos, através da tradução dos votos dos cidadãos em 

representantes parlamentares e da forma de organização e funcionamento do Estado e dos 

seus organismos. Todos estes assuntos são importantes para se compreender a vida e a 

actividade política numa sociedade.  

Estas temáticas são aquelas que pertencem ao âmbito geral dos inputs da actividade 

política, isto é, das exigências, preferências, necessidades e apoios que “por meio da 

participação político-eleitoral, da actividade partidária e tendo em conta a estruturação 

dos sistemas políticos, as diversas formas de governo e os vários tipos de regime, são 

introduzidos pelos cidadãos, pelos grupos, pelas associações e pelas organizações na 

chamada “caixa negra” onde se desenrola o processo de decisão” (Pasquino, 2002: 252).  
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No entanto, a ciência política foi criticada por não incluir nas suas análises o 

processo de conversão das exigências e dos apoios em decisões/ outputs e a avaliação dos 

efeitos destes.  

O estudo das políticas públicas surge como forma de preencher estas lacunas da 

análise tradicional da política, dando ênfase aos procedimentos que se encontram dentro da 

chamada «caixa negra», assim como analisa os outcomes e as respectivas consequências. 

Alguns autores que analisam as políticas públicas vêm questionar a tese de que a política é 

que determina as políticas públicas (interpretações clássicas). Para estes autores, o que 

sucede na verdade é o inverso, ou seja, são as políticas públicas que determinam a 

estruturação dos sistemas de partidos e os modificam, bem como as formas de governo.     

1.2. As Políticas Públicas  

É difícil encontrar uma definição exacta e unívoca de políticas públicas (em inglês 

policy), pois são inúmeras e diversas as definições que podemos encontrar na literatura. 

Segundo Pasquino (2002), temos de começar por entender o termo pelo seu aspecto 

negativo, ou seja, partir do pressuposto de que nenhuma decisão individual e concreta, 

mesmo de nível local ou nacional, adoptada por órgãos do governo, pode ser considerada 

uma política pública. Toda a política pública é o produto de uma decisão, mas é muito mais 

do que uma mera decisão. Sendo assim, também nenhuma lei por si só é uma política 

pública.  

Hill (2005) também defende a mesma versão. Uma política é um curso de acção, 

especialmente baseado em alguns princípios declarados e respeitados. Portanto, a política é 

mais do que uma simples decisão, pois envolve a ideia de acção (acção racional), na 

medida em que estão envolvidos princípios. 

Como refere Pasquino (2002), apesar das diversas definições de políticas públicas 

podemos observar alguma convergência entre elas. A convergência refere-se ao facto de 

uma política pública só poder assim ser considerada quando derivada de autoridades 

governamentais (Andersen, 1990 citado por Pasquino, 2002). Uma política pública é o 

resultado da actividade de uma autoridade provida de poder público e legitimidade 

institucional (Mény e Thoening, 1991
 
citado por Pasquino, 2002 e Bonafont, 2004). 

Assim, apresenta-se como um conjunto de práticas e directrizes que provêm de um ou mais 

actores públicos.  



5 

 

Nesta linha de pensamento, encontramos a definição de Peters (1986 citado por 

Pasquino, 2002), que nos refere que uma política é a soma das actividades dos governos, 

quer por meio de acção directa, quer através dos seus agentes, na medida em que têm 

influência na vida dos cidadãos.  

Concluindo, como refere Bonafont (2004), o Estado é um elemento central nas 

políticas públicas, ao ponto de não se poder falar de políticas públicas sem intervenção do 

Governo. Esta intervenção é requerida para que as políticas públicas se possam 

implementar.  

Uma política pública refere-se a uma área de actividade e descreve uma proposta 

desejada, como sendo uma decisão de um governo, um resultado a alcançar, um impacto 

real que leva a cabo uma acção, ou uma sequência de eixos e decisões que implicam 

determinado avanço ou modificação da realidade. Portanto, uma política pública é um 

processo de ordenamento de etapas (Bonafont, 2004). 

“Quando é que se manifesta a necessidade de uma política pública?” (Pasquino, 

2002: 261). São elas respostas por parte das autoridades, com poder e legitimidade, às 

exigências sociais? O autor responde que os governos e seus governantes respondem aos 

pedidos dos cidadãos para poderem ser reeleitos, uma vez que, são os cidadãos que os 

colocam no poder. Mas nas situações de escassez de recursos, só serão políticas públicas as 

exigências que tenham força para se impor. Portanto, cabe às autoridades político-

constitucionais julgar a importância de uma política pública se tornar como tal.  

Embora alguns autores defendam a ideia de que as políticas públicas nascem para 

responderem às necessidades da população, outros argumentam que elas representam antes 

uma tentativa antecipada para neutralizar eventuais exigências da sociedade.  

No entanto, como o próprio autor refere, há quem tenha a visão de que as políticas 

públicas resultam de interacções entre actores que participam em trocas institucionalizada 

por diferentes formas. Ou seja, respondem a uma lógica de auto-referenciação, e são 

condicionadas por dinâmicas internas do sistema institucional e de coligação 

governamental, ou por conflitos entre os diferentes actores políticos, sem envolvimento 

dos grupos sociais. 

Em síntese, Pasquino (2002) menciona que as políticas públicas podem ser 

consideradas como resposta a problemas/ pedidos/ exigências, ou podem elas mesmas dar 

origem a problemas, levantar questões e originar exigências.  
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Depois de contextualizada a questão das políticas públicas, observemos o modo 

como elas se desenrolam, ou seja, o seu processo de formulação.  

1.2.1.  A Formulação de Políticas Públicas  

Retomando a ideia de que as políticas públicas são uma sequência ordenada de 

acções, Lasswell (1975, citado por Pasquino, 2002) foi o primeiro teórico a identificar as 

fases de uma política pública. Essas fases são:  

 Informação, a fase onde se procede à recolha de dados (previsão e planificação); 

 Iniciativa, a fase onde se aprovam as políticas alternativas às políticas vigentes; 

 Prescrição, a acção de emitir as normas gerais; 

 Invocação, a fase onde se qualificam provisoriamente as condutas, baseadas em 

prescrições normativas; 

 Aplicação, a fase onde se qualificam definitivamente as condutas; 

 Avaliação, onde se estima o sucesso ou insucesso das decisões;  

 Cessação, caracterizada pelo termo de vigência das prescrições e extinção dos 

institutos criados para o cumprimento das normas adoptadas.  

 

Outros autores têm a sua própria opinião acerca desta temática, como se pode 

observar pelo quadro que apresentamos em seguida (Quadro 1). 

Quadro 1 – Etapas da Formulação de Políticas Públicas 

Fase Hague e Harrop Jones Colebatch 

1 Avaliação Identificação do problema e inclusão 

na agenda política 

Determinação de 

objectivos 

2 Formulação Formulação de uma solução  Escolha de cursos de 

acção 

3 Implementação Tomada da decisão ou eleição do 
curso de acção 

Implementação dos cursos 
de acção  

4 Avaliação Aplicação da acção e gestão do 

problema 

Avaliação dos resultados 

5 Revisão (continuar, 

mudar ou terminar) 

Avaliação dos resultados, uma vez 

que chegou ao fim a acção 

Modificação da política 

(Fonte: adaptado de Hague e Harrop, 2004; Jones, 1970, in Bonafont, 2004; e Colebatch 2002).  

Podemos concluir que o número de fases de implementação de uma política pública 

é o mesmo: cinco fases. No entanto, e apesar das designações utilizadas para cada uma das 

fases serem diferentes, o seu significado é convergente.  
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Podemos, ainda, constatar, como demonstra Colebatch (2002), que a 

implementação de uma política pública é como um ciclo, como está exemplificado na 

Figura 1.  

Figura 1 – Ciclo Modelo do Processo da Política Pública 

 

(Fonte: Colebatch, 2002: 50) 

 Conclui-se que este processo é um processo cíclico, uma vez que, a actuação por 

parte do Estado numa área, através das políticas públicas, começa com a constatação de 

que existe um problema, que se reconhece como um problema que merece a atenção dos 

governantes, para o qual se vai procurar encontrar soluções e implementar a melhor 

solução. Este processo não é estanque, seguindo-se uma avaliação dos resultados, que irá 

demonstrar se a política foi correctamente aplicada e alcançou os resultados esperados, 

terminando aqui o processo, ou se é necessário redefinir a política, procurar novas 

soluções, implementar novas acções, assim continuando o processo.  

Várias são as razões pelas quais uma política pode não ser correctamente 

implementada.   

1 –
existência 

de um 
problema 

O problema é 
reconhecido 
pelos policy-

makers

Formulação de 
alternativas para 

responder ao 
problema identificado

Comparação das 
respostas 

alternativas

Decisão; escolha da 
alternativa preferida 

- POLÍTICA

Implementação da 
política 

Avaliação do 
impacto da política

Possível 
correcção 
da política 
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1.2.2.  Dificuldades de Implementação de Políticas Públicas  

O estudo da implementação de políticas públicas é um tema que ocupa um lugar 

central na actualidade das investigações em ciências sociais que se viram para a análise do 

Estado em acção. O objectivo destas investigações é fornecer dados que expliquem o 

fenómeno “por que políticas públicas usualmente não conseguem produzir os resultados 

esperados por seus formuladores” (Rezende, 2002a:124).  

Caiden (1999, citado por Rezende, 2002a) refere que a história está repleta de 

reformas que são modificadas, abandonadas ou que não têm continuidade, reformas que se 

sucedem para colmatar velhos problemas persistentes no aparelho do Estado.  

Basta olharmos para os diversos programas de governo, desde o I Governo 

Constitucional, para constatar que o tema da reforma do Estado e da Administração 

Pública vem contemplado desde aí até aos dias de hoje. O que os Governos têm vindo a 

fazer é a sua constante reformulação.     

A investigação sobre a implementação de políticas públicas remonta aos anos 

60/70, aquando das reformas nos EUA, como é referido por Peters e Pierre (2003).  

A avaliação das políticas surge como forma de estimular os efeitos das políticas 

públicas e de sugerirem melhorias. 

O 1º estudo sobre a implementação de políticas públicas foi da autoria de Jeffrey 

Pressman e Aron Wildavsky com o nome de Implementation (1973). Este livro baseia-se 

num estudo de caso na Califónia (política de estímulo ao emprego das minorias). 

A investigação da implementação passou a ser, como referem Peters e Pierre 

(2003), parte de duas sub-disciplinas da Ciência Política: Análise das Políticas Públicas e 

Administração Pública.  

A política refere-se não só ao escolher objectivos, mas também ao escolher os 

meios de os alcançar. Assim, quando as intenções dos policy-makers são atingidas, o 

objectivo também deve ter sido alcançado, ou seja, a implementação. Mas se tal não 

aconteceu, como refere Colebatch (2002), então a política pública não foi implementada. 

E esta foi a ideia explorada no livro de Pressman e Wildavsky, em que a questão 

principal era: “Por que foi que as metas articuladas pelos formuladores de políticas em 

Washington suportaram pouca relação ao que poderia ser visto no terreno, em Oakland, 

Califórnia?” (Colebatch, 2002:53).  
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Perante esta questão foi largamente reconhecido que este era um problema comum, 

isto é, em qualquer área das políticas públicas existem problemas de implementação, pois 

os resultados alcançados são diferentes das intenções iniciais dos policy-makers.  

Pressman e Wildavsky (1973), explicitam que alguns projectos falharam porque o 

acordo político necessário não foi conseguido, os fundos necessários não foram 

assegurados, os acordos iniciais não foram alcançados e os próprios legisladores 

pretendiam coisas diferentes.  

Como enuncia Colebatch (2002), em relação ao que deveria ter sido feito na altura, 

era necessário ter sido apurado um determinado número de aspectos das políticas em 

questão, uma vez que elas envolvem um conjunto de participantes que possuem diferentes 

perspectivas e diferentes níveis de compromisso com os objectivos das políticas. Quanto 

mais uma política depende destes aspectos, mais provável é que os seus objectivos iniciais 

não se realizem. 

Para o autor, as causas pelas quais as políticas não são devidamente implementadas 

são as seguintes: a decisão inicial é ambígua, a directriz política diverge de outras políticas, 

a política não é vista como de alta prioridade, os recursos são insuficientes, o objectivo de 

grupo é difícil de alcançar e o impacto esperado não é alcançado.  

O facto é que as circunstâncias mudam ao longo dos tempos e a atenção vira-se 

para outros problemas, o que torna os objectivos iniciais de uma dada política menos 

importantes.  

Como refere o mesmo autor, muitas vezes aquilo que os Governos escolhem fazer e 

os objectivos que pretendem alcançar não fazem sentido na prática, uma vez que, os 

próprios objectivos são difíceis de distinguir, são ambíguos e conflituosos. O que se 

verifica é que muita da acção dos Governos nada tem a ver com os objectivos traçados e 

estes não se sentem como os principais actores no processo. Qualquer que seja a área a 

abranger por uma política pública, existe um largo leque de partidos interessados, que se 

envolvem no processo, por diversas razões, e vêm as questões de formas diferentes. 

 Provavelmente, qualquer política pública envolve um número de organizações com 

entendimentos diferentes sobre as questões e diferentes graus de interesse em cooperar 

com os outros.  

Peters e Pierre (2003:302) também referem que existe um largo número de razões 

pelas quais a implementação das políticas falha, tais como: 
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 a falta de vontade política e de acordo; 

 a consolidação inadequada da política e a autoridade inadequada para a sua 

implementação; 

 os objectivos de uma área da política podem divergir dos objectivos de outras áreas 

da política; 

 os objectivos são múltiplos, muitas vezes conflituosos, e os recursos (financeiros e 

outros) são limitados; 

 o preço do compromisso político é muitas vezes incerto, o que gera outro acordo 

acerca do que são exactamente os objectivos; 

 a implementação é a continuação da formulação da política, mas onde entram 

novos actores, procedimentos e colocações institucionais; 

 à medida que a implementação prossegue, conhecem-se novos problemas, 

constrangimentos e oportunidades; 

 os recursos e os objectivos estão em constante mudança; 

 existe um conjunto de consequências não previstas que privam a implementação; 

 as trocas são inevitáveis na fase da implementação, sendo que o controlo e a 

necessidade de mais centralização opõe-se à flexibilidade descentralizada, controlo 

da comunidade e eficiência.  

 

Os autores entendem que, como consequência destes aspectos, e de muitos outros, a 

implementação é muitas vezes tida como mal sucedida no cumprimento dos seus 

objectivos iniciais.     

A propósito das contradições que existem dentro das próprias políticas, ainda nos 

podemos referir à obra de Pollitt e Bouckaert (2004), que nos enunciam que as reformas 

estão cheias de contradições, como se pode inferir da análise do seguinte quadro.   
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Quadro 2 – Contradições nas Reformas 

1 Aumentar o controlo político da burocracia Liberdade para os gestores/ empowerment dos 

consumidores 

2 Promover flexibilidade e inovação  Promover confiança nos cidadãos e aumentar a 

legitimidade 

3 Reduzir custos públicos Melhorar a performance do sector público 

4 Responsabilizar o governo  Privatizar  

5 Motivar o staff e promover mudança cultural  Enfraquecer e reduzir a estrutura 

6 Reduzir a carga do escrutínio interno e 

trabalho escrito associado 

Afiar a responsabilidade administrativa 

7 Criar agência de objectivo-único  Melhorar a coordenação horizontal  

8 Descentralizar autoridade de gestão  Melhorar o programa de coordenação  

9 Melhorar eficiência  Reduzir responsabilização da gestão 

10 Melhorar qualidade Reduzir custos  

(Fonte: adaptado de Pollitt e Bouckaert, 2004) 

Os autores explicam cada uma delas detalhadamente, referindo que algumas delas 

são mais óbvias do que outras.  

Por exemplo, a segunda contradição do quadro não é muito óbvia, no entanto, em 

situações em que a continuidade, a confiança e previsibilidade são características 

fundamentais, a procura pela inovação e pela mudança podem ser contra-produtivas, 

instalando um clima de desconfiança. Mas existem situações em que a inovação é 

necessária para se alcançar a continuidade. 

Apertar o controlo da despesa pública tem sido um dos mais frequentes motivos 

para explicar a necessidade de reformas na Administração Pública (AP). Quando estas 

economias se traduzem na redução da carga fiscal, a reforma é vista como positiva. Mas o 

que se tem verificado, na prática, é que a carga fiscal dos contribuintes tem aumentado. 

Mas se tal se traduzir em cortes nos serviços de bem-estar, como nas pensões, na saúde, na 

educação, …, as reformas tendem a ser vistas como negativas. O que acontece é que desde 

que estes serviços de bem-estar passaram a tornar-se a maior fatia do orçamento do Estado, 

é impossível fazer redução de custos sem mexer nestas dotações orçamentais. Aparece 

logo aqui a contradição entre fazer baixar a despesa pública e melhorar os serviços 

públicos.   

A questão da contradição das reformas aparece na literatura de Rezende, que nos 

diz que as reformas são “políticas que se voltam para a melhoria da performance do 

aparelho burocrático do Estado” (2002a:125). O que acontece é que normalmente estas 

políticas englobam dois objectivos: «ajuste fiscal» (redução de custos) e mudança 
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institucional (mudança nas estruturas da organização, na cultura burocrática e nas regras do 

jogo). 

Como ele mesmo nos enuncia, “políticas com este propósito são tão antigas 

quanto os governos” (Rezende, 2002a:125). Dado que as reformas procuram o alcance de 

dois objectivos gerais que acabam por ser contraditórios em alguns aspectos, a sua 

implementação vai gerar resultados muito distantes dos que se esperavam, e assim, os 

governos continuam a ter problemas de performance, sendo que novas propostas de 

reforma são continuamente propostas por cada equipa que ocupa o poder. 

Rezende (2002a:130) refere que a explicação para a contradição existente entre 

estes dois objectivos reside “no modo particular pelo qual os atores estratégicos associam 

a questão do controle e sua relação com a performance”. Se por um lado, a redução de 

custos deve ser acompanhada pela expansão de mecanismo de maior controlo, a mudança 

institucional deve ser acompanhada por medidas de redução do controlo. Portanto, a 

cooperação entre os vários actores será problemática.  

Para o autor, os actores estratégicos que prefiram a mudança institucional vão 

considerar a redução de custos uma ameaça, e os que optarem pela redução de custos vão 

ver na mudança institucional a verdadeira ameaça. Assim, as reformas produzem 

incentivos ambíguos. A cooperação entre os actores vai depender da forma como eles 

alinharem os seus interesses em torno dos dois objectivos da reforma, e isto vai depender 

da questão do controlo e da relação deste com a performance.  

A redução de custos procura maior controlo sobre a organização de modo a 

promover a racionalização dos recursos, a prestação de contas e o controlo do orçamento, 

enquanto que a mudança institucional procura menos controlo, propondo o uso de novas 

formas de organização, novos modelos de gestão, uma nova cultura organizacional (menos 

controlada, mais autónoma, desregulamentada e responsável) (Rezende, 2002a, 2002c).  

Assim, constata-se que as reformas produzem incentivos ambíguos, que vão levar a 

que os actores optem por cooperar com um dos objectivos, em detrimento do outro. 

Actualmente, o cenário internacional em que se vive, leva a que a tendência dos 

actores seja optarem pela redução de custos, visto que o modelo do Welfare State, que 

pretendia resolver os problemas da época, levou a um aumento da despesa pública, que 

hoje é insustentável e, portanto, a preocupação vira-se para a diminuição de custos na 

Administração Pública.  
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Portanto, a tendência é a de negligenciar o objectivo da mudança institucional, 

importante para a modernização e flexibilização do aparelho burocrático.  

A falha sequencial pode designar-se como “um gap temporal entre os resultados 

obtidos na implementação e os resultados pretendidos quando da formulação das 

reformas” (Rezende, 2002b:53). Normalmente, as reformas não atingem os resultados 

esperados, e quando os atingem o ganho em termos de performance é pouco expressivo, 

sendo que, frequentemente, as políticas sofrem uma intensa resistência por parte dos 

sectores que vão abranger.    

Caiden (1997, citado por Rezende, 2002b) aponta três dimensões que podem estar 

relacionadas com o problema da falha sequencial das reformas:  

 existe uma grande necessidade de tempo para apreender os resultados, uma vez que 

as reformas administrativas são mais lentas em comparação com as reformas 

políticas e económicas; 

 a fase da implementação é a fonte principal da falha sequencial; 

 as novas reformas prosseguem problemas antigos, indicando a natureza da falha 

sequencial. 

Por sua vez, March e Olsen (1983,1989, citados por Rezende, 2002b) concluíram, 

da análise das reformas nos EUA, que estas dificilmente produziam mudanças 

substanciais, não criaram impactos significativos quanto à redução e controlo de custos, 

nem sobre a eficiência, nem nas estruturas burocráticas.  

No entanto, existe uma real necessidade de reformar as AP, que percorre os 

governos, o que se traduz numa constante procura por reformas. “As reformas são 

caracterizadas por serem muito fáceis de iniciar, porém, muito difíceis de manter” 

(Rezende, 2002b:51). 

A primeira linha explicativa apresentada para este problema, segundo Rezende 

(2002b:54), refere-se ao facto das reformas normalmente serem formuladas de forma 

padronizada, deixando de parte uma grande diversidade própria das organizações que 

compõem o aparelho burocrático do Estado. Portanto, as reformas tornam-se incompatíveis 

com os reais problemas das organizações em questão. Estas muito dificilmente se dão 

conta das especificidades e nuances necessárias para transformar de verdade a performance 

do aparelho burocrático.  
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A segunda linha explicativa aponta para o factor da institucionalização. Caiden 

(1999, citado por Rezende, 2002a) enuncia que as reformas falham porque ocorrem em 

ambientes altamente institucionalizados que inibem os processos de reforma, uma vez que 

as reformas, na sua opinião, são tentativas de desinstitucionalização.  

Na opinião de Kaufman (1995, citado por Rezende, 2002b), a resistência de 

interesses organizados impede as reformas de se concretizarem por três razões: os 

interesses organizados procuram manter os benefícios (status quo), existe uma oposição 

calculada à mudança, e os interesses organizados têm uma habilidade reduzida de 

promover mudanças. Denota-se portanto um choque de interesses, entre quem pretende 

elevar a performance e quem beneficia com a redução da mesma. A resistência é 

justificada pelo facto dos benefícios gerados pela manutenção do status quo serem maiores 

que os benefícios que a reforma traria.  

Por sua vez, Light (1997, citado por Rezende, 2002a) apela à expressão “ondas de 

reforma”, isto é, reformas geram mais reformas, e quanto mais a Administração Pública se 

tenta reformar, mais se pensa em necessidade de a reformar. O autor chama a atenção para 

o facto de reformas produzirem consequências não antecipáveis e, para além disso, elas 

serem o resultado de uma competição entre ideias divergentes e conflituantes.  

As reformas são políticas incompletas, que oscilam em termos de princípios, linhas 

de acção e propósitos velhos e novas filosofias de reforma. Filosofias que são quase 

sempre contraditórias, que produzem um ciclo permanente de reformas e de conflitos 

(Rezende, 2002b).   

Na mesma linha, Kaufman (1971, citado por Rezende, 2002a), centra-se nos 

valores conflituantes acerca dos modos de orientar as políticas de reforma. O autor diz-nos 

que as reformas têm três valores que conflituam entre si: competência neutra, 

representatividade e liderança executiva. Valores estes, que vão pressionar, ao longo do 

tempo, por mais e mais reformas.  

Também Cohen (1997, citado por Rezende, 2002a) refere que as reformas falham 

devido aos conflitos estruturais, ou seja, às pressões do ambiente externo, que produzem 

falhas sequenciais. As reformas produzem um conjunto de forças que pretendem retomar o 

status quo. O conflito gera-se pelas pressões externas, que muitas vezes transformam os 

objectivos inicialmente formulados, levando a que se prossigam objectivos antagónicos 

àqueles que foram inicialmente definidos.  
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A terceira linha explicativa, enunciada por Rezende (2002b), aponta para as 

questões relativas à incerteza, complexidade e ambiguidade presentes nas reformas, e 

também ao problema das contradições entre objectivos definidos para as reformas.  

Cohen, March e Olsen (1972, citado por Rezende, 2002a) apontam duas hipóteses 

que justificam a falha na implementação de reformas. Por um lado, o facto de as reformas 

não serem capazes de manter a atenção dos actores estratégicos para lhes dar continuidade. 

Por outro lado, o facto das reformas terem grande escopo, múltiplos objectivos e 

desencadearem processos de oposição. Assim, as políticas com grande teor de contradição, 

ambiguidade e incerteza, têm reduzidas oportunidades de obter sucesso. 

Peters e Savoice (1996, citado por Rezende, 2002a) alertam para o facto de as 

reformas gerarem maior necessidade de controlo e coordenação para que se consigam 

reduzir os problemas de ambiguidade e incerteza.  

Por sua vez, March e Olsen (1983, citado por Rezende, 2002a) sustentam que as 

políticas desencadearem um conjunto de forças centrípetas e centrífugas, que tornam a sua 

implementação complexa e problemática. 

Desveaux (1994) apela para o mecanismo de “observação da incerteza”, isto é, a 

incapacidade da organização desenvolver grande capacidade de absorção da incerteza, o 

que conduz a uma grande variedade de problemas de implementação. Por um lado, as 

políticas querem mais comando e controlo, e por outro, apelam à descentralização, 

flexibilidade e autonomia.  

Caiden (1991, citado por Rezende, 2002a) refere-se, ainda, ao problema de 

deslocamento de objectivos gerados pela transferência de poder daí decorrente. Dado que 

os objectivos a atingir vão sendo reformulados, os governos têm de fazer reformas atrás de 

reformas. 

Na mesma óptica, Seidman (1998, citado por Rezende, 2002a) diz-nos que as 

reformas alteram o modo das relações de poder, o que leva à observância de grande 

resistência por parte dos interesses organizados. A existência de objectivos conflituantes 

leva à inconstância dos mesmos no decorrer do tempo.  

Pressman e Wildanwsky (1984, citado por Rezende, 2002a) apontam os dilemas de 

acção colectiva, uma vez que estão envolvidos vários autores e vários níveis de decisão. 

Logo a falta de coordenação leva à existência de problemas de acção colectiva, reduzindo 
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as oportunidades de sucesso. As reformas, devido à sua complexidade, necessitam de um 

alto grau de cooperação e coordenação.  

Peters e Savoice (1996, citado por Rezende, 2002a) enunciam, ainda, o problema 

das “expectativas crescentes” que inibem as mudanças. As reformas geram um alto nível 

de expectativa nos actores estratégicos, que sendo difícil de entender, leva à falta de 

cooperação, e assim a falhas sequenciais. Os actores estratégicos tendem a resistir às 

mudanças, não cooperando com as reformas.  

Brunson e Olsen (1993, citado por Rezende, 2002a) referem as procuras 

conflituantes, ou seja, interesses amplamente conflituantes entre mudança e estabilidade, 

levando à incerteza e à ambiguidade, assim resistindo às reformas. 

Depois de analisado o contexto das políticas públicas, nomeadamente em termos da 

sua formulação e dificuldades de implementação, continuemos a análise aos restantes 

conceitos importantes para o enquadramento teórico deste relatório, como é exemplo o 

conceito de Estado, uma vez que este é um elemento central nas políticas públicas, como 

foi referido anteriormente, de acordo com a opinião de Bonafont (2004).  

1.3. O Estado  

De acordo com King e Kendall (2004), o conceito de Estado está ligado à ideia de 

soberania. O Estado compreende as instituições dentro de um país, através das quais a 

suprema autoridade é exercida. O seu alcance, isto é, a sua jurisdição é definida e limitada 

pelas fronteiras territoriais.  

Na opinião de Heywood (1999), o Estado representa a máquina do governo, ou 

seja, representa as instituições que são reconhecidas como públicas, uma vez que são 

responsáveis pela organização colectiva da vida pública e financiadas pelas despesas 

públicas.  

No entanto, é normal vermos os conceitos de Estado e Governo serem usados 

indiscricionariamente, como se fossem conceitos iguais, mas não o são. Como refere 

Heywood (1999), o Governo é uma parte do Estado, e em alguns aspectos é a parte mais 

importante, mas é apenas uma parte, dentro de uma entidade mais abrangente e poderosa, o 

Estado (Quadro 3).  
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Quadro 3 – Diferenças entre Estado e Governo 

Estado Governo 

- é uma associação inclusiva (engloba toda a 

comunidade e todas as instituições que constituem 

a esfera pública); 

- é uma entidade contínua, permanente;  
- é inconcebível sem a presença do Governo; 

- tem uma expressão dominante / autoritária. 

 

- é apenas uma parte do Estado; 

- é temporário; 

- é possível sem Estado; 

- é responsável por tomar e implementar a política 
do Governo; é o “cérebro” do Estado;  

- tem ordem para controlar outros corpos do 

Estado (sistema político e militar, educacional e o 

bem-estar social);  

- implementa as várias funções do Estado; 

- serve para manter a própria existência do Estado. 

(Fonte: Heywood, 1999:76) 

O conceito de Governo foi um conceito que sempre se utilizou, pelo menos no 

interior de grandes organizações, ao passo que, o conceito de Estado, na sua forma 

moderna, só surgiu no século XV.  

O conceito de Estado pode ser utilizado para nos referirmos a um conjunto variado 

de assuntos, nomeadamente, a um conjunto de instituições, a uma unidade territorial, a 

uma entidade histórica, a uma ideia filosófica, etc.  

O Estado não é apenas um conjunto de instituições, mas é também um tipo 

particular de associação política, nomeadamente porque estabelece uma jurisdição de 

soberania dentro das fronteiras territoriais definidas. O aparelho institucional simplesmente 

dá expressão à autoridade do Estado (Heywood, 1999).   

O Estado moderno apareceu enquanto tal na Europa, no século XV, tomando a 

forma de um sistema de regras centralizado, que teve sucesso na subordinação de todas as 

instituições e grupos, espirituais e temporais.  

A característica principal da definição de Estado é a soberania, o seu poder absoluto 

e restrito. O Estado comanda o poder supremo, uma vez que se situa acima de todas as 

outras instituições e grupos na sociedade. As suas leis exigem obediência de todos os que 

vivem sob a sua jurisdição.  

Para além da soberania, o Estado distingue-se das outras instituições, pela sua 

particular forma de exercer autoridade: a sua autoridade é territorialmente limitada, a sua 

jurisdição é universal e exerce jurisdição compulsória.  

O Estado, de acordo com Heywood (1999), supostamente reflecte os permanentes 

interesses da sociedade – manutenção da ordem pública, estabilidade social, prosperidade a 

longo prazo e segurança nacional – enquanto que o Governo é inevitavelmente 



 

 

18 

 

influenciado pelas simpatias partidárias e preferências ideológicas das políticas de quem 

está no poder.   

1.4. O Governo  

O Governo é o principal órgão directivo do Estado, de carácter administrativo, 

sendo o órgão mais importante da administração central do Estado (Bilhim, 2000).  

De acordo com o art. 182º da Constituição da República Portuguesa, “o governo é 

o órgão de condução da política geral do país e o órgão superior da administração 

pública”.  

O Governo é composto pelo Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de Estado e 

Subsecretários de Estado (n.º 1, art. 183º das CRP).  

A actuação do Governo é sustentada por um Programa de Governo, no qual 

constarão as principais orientações políticas e medidas a adoptar ou a propor nos diversos 

domínios da actividade governamental (art. 188º da CRP).    

As políticas são a forma de o Governo responder às necessidades das populações e 

aos seus problemas, como refere Pasquino (2002), assim fornecendo à população bens e 

serviços públicos.  

1.5. Os Bens Públicos  

“Os bens públicos são todos aqueles que reúnem duas características: a não-

exclusão e a não-rivalidade” (Alves e Moreira, 2004: 56).  

Um bem é público porque o seu consumo por uma pessoa não diminui a 

possibilidade de consumo do mesmo bem por outras pessoas (não-rivalidade). Por outro 

lado, um bem é público porque todos têm direito a consumir o bem, isto é, há lugar a uma 

impossibilidade técnica de impedir potenciais consumidores a beneficiar do bem.   

A existência de bens públicos / propriedade pública assenta no facto de o Mercado 

ser incapaz de garantir o fornecimento de certos bens/ serviços, os chamados bens 

públicos, como refere Rodrigues (2007).  

O mercado não pode fornecer este bens devido ao problema do free rider, ou seja, a 

existência de incentivos para que os indivíduos usufruam dos bens sem suportar os seus 

custos. Devido às suas duas características específicas, estes bens teriam um grau 

subóptimo de produção no mercado, ou nem sequer seriam produzidos. Isto, porque cada 
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indivíduo não se mostraria disposto a pagar pelo bem, na expectativa de beneficiar deste à 

custa dos outros indivíduos, como nos é dito por Alves e Moreira (2004). 
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Capítulo 2 – As Organizações Públicas  

O presente capítulo pretende analisar as organizações e o contexto em que elas se 

enquadram. 

A mudança não é um tema recente, pois existe desde que o mundo existe, é tão 

velha quanto o próprio universo (Santos, 2005). Esta é uma necessidade das próprias 

organizações para que possam sobreviver e, sobretudo, melhorar a sua performance.  

Assim, neste capítulo, pretendemos apresentar uma revisão literária acerca do tema 

da mudança organizacional, abordando-se os vários tipos de mudança, a resistência à 

mudança e as ferramentas que se podem utilizar para conduzir processos de mudança e de 

melhoria da performance das organizações, nomeadamente a reestruturação, a 

reengenharia, o mapeamento de processos e a gestão por competências.    

2.1. Enquadramento dos Conceitos Organizações e 

Organizações Públicas 

De acordo com Bilhim (1996), o conceito de organização pode ter dois 

significados. Em primeiro lugar, organização pode significar unidades e entidades sociais 

ou conjuntos públicos, como é o caso da Administração Pública. Em segundo lugar, 

organização também se pode referir às condutas sociais e aos processos sociais, como por 

exemplo, o acto de organizar actividades.   

Considerando o primeiro significado referido pelo autor, uma organização é uma 

entidade social, organizada de forma consciente, que goza de fronteiras bem delimitadas e 

funciona numa base relativamente contínua, tendo em vista a prossecução de determinados 

objectivos. Uma organização é uma entidade social porque é constituída por pessoas e 

grupos de pessoas, é conscientemente organizada porque exige uma gestão formal e é 

composta por fronteiras porque, mesmo que a organização mude, é sempre possível 

distinguir os membros da organização dos que não são membros. As organizações existem 

para atingirem determinados objectivos porque uma só uma pessoa não os conseguiria 

alcançar.   

Resumindo, na opinião de Bilhim (1996), as organizações são grupos de pessoas, 

que interagem e cooperam entre si, com o objectivo de alcançarem determinadas metas. 

Uma organização necessita de coordenação formal das suas acções, de diferenciação das 

suas funções, de uma estrutura hierárquica e de fronteiras que a delimitem.  
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As organizações públicas são entidades sociais, formalmente coordenadas, com 

fronteiras delimitadas, funcionando numa base relativamente constante, com a finalidade 

de assegurar as necessidades colectivas de segurança, cultura e bem-estar, que depende da 

vontade dos órgãos políticos representantes da comunidade (Bilhim, 1996).  

Estas organizações, como o próprio autor enuncia, exigem uma coordenação formal 

que implica a verificação de dois aspectos: dimensões estruturais (especialização/ 

complexidade, formalização e centralização/ descentralização) e certas condicionantes 

(envolvente, estratégia, dimensão, tecnologia, poder, …).  

A Administração Pública tem sido abordada por diferentes correntes teóricas que a 

posicionam de forma diferente. A tendência é para extinguir as burocracias verticais e 

centralizadas.  

“No mundo actual, caracterizado pelas rápidas mudanças, velozes tecnologias de 

informação, dura concorrência global e clientes exigentes, as grandes burocracias 

verticalizadas – tanto públicas como privadas – não funcionam bem” (Bilhim, 1996: 27).  

2.2. A Mudança Organizacional  

Santos (2005) considera que a mudança não é um tema recente, pois existe desde 

que o mundo existe, é tão velha quanto o próprio universo.   

Na opinião de Potts e Lamarsh (2004: 10) “nenhuma organização no mundo 

consegue sobreviver se for hoje a mesma que era ontem”.  

A “mudança certamente está entre as palavras mais usadas nos jornais do mundo 

todo. Não apenas países e impérios inteiros passaram por mudanças drásticas e 

traumáticas, como também algumas grandes companhias como a IBM, General Motors e 

Ford. Algumas organizações não conseguiram sobreviver” (Gibson et al, 2006: 480).  

 “A literatura das massas e os campeões de vendas alertam os gestores para que o 

futuro das suas organizações depende da capacidade para conduzir a mudança. A 

literatura especializada afirma que a mudança é uma condição imanente, constante e 

permanente de todas as organizações” (Donnelly et al, 2000: 440).  

Na opinião de Monteiro et al (2001), a definição de mudança organizacional não é 

fácil de encontrar, visto ser um tema muito lato, que inclui estratégias, estruturas e práticas 

organizacionais. 
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Segundo Betcherman e McMullen (1997, citado por Monteiro et al, 2001), a 

mudança organizacional inclui os seguintes elementos: estratégia competitiva (papel da 

inovação, custos, pessoas, etc), características estruturais da organização (hierarquia, linhas 

funcionais, limites organizacionais, etc), processos de trabalho (fluxo de trabalho, 

definição de tarefas, distribuição de trabalho, uso de fornecedores, subcontratos, etc), 

práticas de gestão de recursos humanos (contratação, demissão, formação, 

desenvolvimento, etc) e práticas de relação industrial (estratégias e estruturas 

institucionais).  

Na opinião de Sousa et al (2006) a mudança é um processo que envolve 

modificações ao nível das atitudes e dos valores de quem está envolvido, mas também 

transformações nas estruturas de poder.  

De acordo com Cunha et al (2006), a mudança é um processo que visa conduzir a 

organização para um determinado estado. A mudança é vista como um processo, uma vez 

que é uma sequência repetida de fases: formulação, implementação, avaliação e 

modificação. A mudança é uma intervenção que se executa com o objectivo de mover a 

organização de um estado inferior para um estado superior. A responsabilidade deste 

processo é dos órgãos de gestão da organização, aos quais cabe a definição do estado que 

se pretende alcançar, a escolha das acções necessárias para alcançar esse estado e a 

avaliação do processo de mudança. 

Também Chiavenato (1996, citado por Santos, 2005) refere que a mudança consiste 

na passagem de um estado para outro, na transição de uma situação para outra diferente.  

Para Santos (2005) a mudança implica novos caminhos, novas abordagens, novas 

alternativas, novas soluções, novas estratégias. A palavra mudança significa 

transformação, que pode ser mais ou menos lenta, mas que rompe um estado de equilíbrio 

da situação afectada e o substitui por um novo estado de incómodo e tensão, uma vez que 

se sai de uma zona de conforto e inércia, para se estabelecerem novas verdades, novos 

paradigmas.   

Na opinião de Potts e Lamarsh (2004), uma mudança é causada por um 

pensamento, por uma razão, por uma ideia, … Estas causas têm uma de duas fontes, isto é, 

a mudança tem origem ou «fora» ou «dentro» da organização. A organização é afectada de 

fora quando a mudança é resultado de forças exteriores, como por exemplo, catástrofes 

naturais, acontecimentos políticos ou implementação de novas leis. A concorrência 
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intensifica-se e as novas tecnologias obrigam a mudanças no modo de trabalho de uma 

organização. No entanto, ela pode ser afectada de dentro, pois existem factores internos 

que provocam mudanças nas organizações, tais como problemas específicos que 

necessitam de resolução, ou o desejo de uma melhoria contínua.  

Sousa et al (2006) também referem que as mudanças podem ter uma de duas 

causas, internas ou externas. Dantas (2001, citado por Sousa et al, 2006) considera, por um 

lado, o suporte à investigação e desenvolvimento e a estratégia da organização como fontes 

internas, e por outro lado, os clientes, os fornecedores, os distribuidores e os concorrentes 

como fontes externas.  

Sendo assim, a mudança é uma vertente necessária na vida das organizações, uma 

vez que é fulcral para o sucesso ou insucesso de uma organização.  

A gestão da mudança é “o processo sistemático de aplicação do conhecimento, 

ferramentas e recursos necessários para efectivar a mudança às pessoas que serão 

afectadas por ela. O objectivo é apresentar com sucesso a solução empresarial requerida, 

de uma forma organizada e metódica, gerindo o impacto da mudança junto das pessoas 

envolvidas” (Potts e Lamarsh, 2004: 16). Apesar do propósito da mudança ser o alcance de 

um resultado positivo, muitas vezes tal não acontece, pois existem obstáculos que 

dificultam a implementação da mudança. O mais comum é, precisamente, a resistência 

humana.  

De acordo com Cunha et al (2006) existem vários tipos de mudança (Quadro 4): 

planeada, estratégica, emergente ou improvisada. Esta tipologia depende do grau em que as 

mudanças são mais ou menos planeadas, mais ou menos antecipatórias, ou mais ou menos 

proactivas.   
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Quadro 4 – Os Vários Tipos de Mudança 

Tipo de 

mudança 

Caracterização 

Planeada  Introdução de diferenças numa ou mais componentes da configuração organizacional, 

independentemente de serem mais hard (estratégia, estrutura, sistemas) ou mais soft 

(propósito, pessoas, processos). O objectivo é alcançar um melhor estado de ajustamento 

da organização à envolvente.  

Estratégica  O objectivo é a alteração do posicionamento da organização em relação à envolvente. 

Afecta a organização como um todo, ou caracteriza-se por implicações profundas.  

Emergente  Surge com o objectivo de responder a problemas concretos não antecipáveis. Consiste na 

realização de adaptações e alterações que conduzem a uma mudança profunda não 
intencional. Existem quando se lida com ajustamento de rotinas, contingências, resolução 

de problemas ou aproveitamento de oportunidades.  

Improvisada  É complementar da mudança organizacional planeada. É uma forma particular de 

mudança emergente, mas resulta de decisões tomadas em tempo real, ou seja, decisões 

não planeadas, em vez de decisões proactivas ou reflectidas.  

(Fonte: adaptado de Cunha e tal, 2006: 691-692) 

A gestão da mudança é, assim, uma das principais preocupações dos gestores/ 

directores. Mas “não basta considerar a mudança como um processo planeado, sendo 

também necessário acolher a mudança emergente” (Cunha e Rego, 2002: 3). 

“A criação de organizações adaptativas exige, no entanto, que as mudanças 

emergentes sejam levadas a peito” (Cunha e Rego, 2002: 14). O objectivo não é substituir 

a mudança planeada, mas sim complementá-la. É importante que as organizações criem 

condições que desenvolvam a emergência adaptativa. A acumulação de mudanças 

emergentes conduz a organização em direcções inesperadas e produtivas. Podem ocorrer 

mudanças radicais de forma incremental ou apenas sucederem pequenas causas que 

originam grandes consequências.  

Portanto, planear a mudança emergente não consiste em eliminar o planeamento 

nem a emergência, mas antes criar formas de os acomodar. A mudança emergente está 

sempre presente na vida organizacional. O que acontece é que pode não ser aproveitada 

pela organização.  

Uma organização pode ser entendida “como um objecto estável e facilmente 

condutível ou, em alternativa, como um processo instável. Podem conceber a mudança 

como um processo dramático a ser conduzido por grandes líderes, ou como uma sucessão 

de micro-acções que se encadeiam no quotidiano. Qualquer das perspectivas é importante, 
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mas a possibilidade de incluir ambas na grelha de análise da mudança parece subsistir 

com vantagem qualquer uma delas” (Cunha e Rego, 2002: 15).   

2.2.1.  A Mudança Planeada  

A mudança planeada é a ideia dominante nos estudos organizacionais e de gestão. 

A sua base é teleológica
1
, considerando a gestão da mudança como uma responsabilidade 

dos dirigentes de topo. A eles, na opinião de Cunha et al (2006), compete conduzir a 

mudança de forma a conseguir que a organização se torne mais adaptada e adaptativa, ou 

seja, que a organização possuía um elevado grau de ajustamento às características actuais 

da envolvente, mas sem sacrificar a capacidade de adaptação a diferentes condições 

futuras.  

De acordo com o quadro lewiano, o trabalho dos gestores compreende duas etapas: 

descongelamento do estado A em que a organização se situa; posterior recongelamento da 

organização num estado B, superior ao estado inicial (Cunha et al, 2006).  

Existem vários modelos de gestão da mudança, mas geralmente esses modelos 

incorporam 3 fases principais, como referem Cunha et al (2006): 

 Preparação: identificação do ponto de chegada (O que se pretende com a 

mudança?). Nesta etapa é importante que se definam os objectivos da mudança e se 

fomente a convicção de que ela é necessária, que se construa uma visão de futuro 

(apelativa e vista como realizável pelos membros da organização, para a qual estes 

se sintam capazes de contribuir de forma eficaz), que a definição dos objectivos 

seja acompanhada de um sistema de recompensas eficaz (capaz de estimular a 

adesão dos trabalhadores) e que se construa uma coligação poderosa capaz de 

conduzir a mudança, lidar com as resistências e gerir as consequências directas e 

indirectas.  

 Implementação: colocação em prática das acções necessárias para alcançar os 

objectivos da mudança. Esta etapa inclui a comunicação da visão, a afectação de 

                                                        
1 Para além da escola teleológica, caracterizada por uma acção reflectida e monitorizada por uma 

identidade discreta no sentido de um objectivo comum, existem a escola dialéctica (duas entidades discretas 

que se opõem entre si), a evolucionista (uma população de entidades compete por recursos limitados) e a do 

ciclo da vida (uma entidade singular discreta inicia a mudança mas mantém a sua identidade ao longo do 

processo).   
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recursos, a clarificação das responsabilidades, o empowerment dos colaboradores e 

o controlo do processo.  

 Reforço: criação e divulgação de ganhos rápidos. A constatação de resultados 

positivos, mesmo que em pequena escala, conduz ao entusiasmo e transmite a 

mensagem de que a mudança é exequível e compensadora.  

 

Existem vantagens da mudança planeada, mas também existem inconvenientes, 

como de pode verificar no Quadro 5.  

Quadro 5 – As Vantagens e os Inconvenientes da Mudança Planeada 

Vantagens Inconvenientes 

→ focaliza a atenção nos objectivos que se 

pretendem alcançar 

→ alinhamento com a distribuição do poder, 

facilitando a implementação 

→ fornece uma aparência de racionalidade – maior 

legitimidade 

→ permite a análise comparativa de alternativas 

para a implementação, facilitando a escolha das 

mais facilitadoras 

→ a via mais adequada é mais facilmente 
explicitada e transmitida 

→ a legitimidade fundada na racionalidade conduz 

mais facilmente à mudança 

 o planeado nem sempre se consegue 

implementar 

 a informação pode ser distribuída 

assimetricamente (formação de diferentes 

perspectivas do problema e do processo) 

 mais adequada para responder a ameaças e 

menos adequada para responder à exploração de 

oportunidades 

 adopção de práticas que funcionam bem noutros 

contextos, mas que não se adequam à organização 
em causa 

 atrasos na implementação, impasses e lutas 

políticas – neutralização da utilidade da mudança 

 formulação por decisores que não conhecem as 

contingências e as particularidades da organização 

(Fonte: adaptado de Cunha e Rego, 2002) 

2.2.2.  Mudança Emergente 

A mudança emergente, segundo Cunha et al (2006), caracteriza-se pelo 

aparecimento de novos padrões organizativos, fruto da adaptação às contingências locais, e 

pela ausência de um programa pré-estabelecido. Ela assenta na complexidade das 

interacções sociais na organização, reduzindo qualquer possibilidade de entender a 

mudança como um processo captável (através da análise das decisões da gestão de topo). 

Por outras palavras, a mudança não é apenas um processo planeado de gestão da 

organização, mas é um processo auto-organizativo.  

“A mudança emergente como um facto universal da vida das organizações” 

(Weick, citado por Cunha e Rego, 2002). O facto de esta não ser tão estudada como as 

outras deve-se ao facto dos processos emergentes serem mais complexos, o seu carácter ser 

intrinsecamente imprevisível e não serem controlados pela gestão.  
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Esta tipologia tende a ser posta de parte, preferindo-se a mudança planeada (gerida, 

controlada e pilotada). Esta resulta das interacções no sistema e não das vontades do 

gestor. Mas a acumulação de mudanças emergentes facilita a aceitação da mudança 

planeada. Se a mudança for encarada como um estado normal da vida das organizações, os 

actores passam a vê-la como acontecimentos correntes/ normais, em vez de períodos 

estranhos. É mais fácil aderir à mudança planeada se ela for vista sem receios e 

desconfianças. Portanto, o treino e a habituação às alterações emergentes facilitam a 

confiança e a implementação das mudanças planeadas, como referem Cunha e Rego 

(2002).   

Este tipo de mudança, como referem os autores, caracteriza-se também por ser 

sensível às especificidades locais, às particularidades contextuais. A mudança é um 

acontecimento local, que responde em tempo real a necessidades específicas. É, portanto, 

dado espaço à improvisação, à acção reactiva, ao controlo de danos e ao aproveitamento de 

oportunidades. Assim, estas possibilitam um feedback imediato àqueles que as executam.  

Mas apesar de ter vantagens, as desvantagens também surgem neste tipo de 

mudança, como se pode constatar no Quadro 6.  

Quadro 6 – As Vantagens e as Desvantagens da Mudança Emergente  

Vantagens Desvantagens 

 possibilita a mudança planeada 

 facilita a adesão aos bons resultados da 
mudança planeada 

 sensibilidade às especificidades locais / 

contextuais 

 gera espaço para a improvisação 

 satisfaz necessidades de autonomia, controlo e 

expressão individual 

 proporciona feedback imediato 

 facilita a aprendizagem organizacional 

 acumulação lenta, adaptativa e aprendente 

 apropriada para a exploração de oportunidades 
 limita-se à cultura e tecnologia existentes  

 pode ser insuficiente para responder às 

transformações dos concorrentes 

 é mais difusa do que focalizada  

 ocorre ao nível das operações (não da 

estratégia) 

 os seus efeitos passam maioritariamente 

despercebidos  

     (Fonte: adaptado de Cunha e Rego, 2002) 

2.2.3.  Resistência à Mudança  

Várias são as razões que levam ao fracasso dos programas de mudança 

organizacional. Cunha et al (2006) referem dois tipos de factores: factores psicológicos e 

factores organizacionais.  
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Os factores organizacionais relacionam-se com a condução incorrecta dos 

processos de mudança e englobam abordagens incompletas, deficiências de comunicação e 

uso indevido de processos e técnicas.  

Os factores psicológicos referem-se à resistência à mudança por parte das pessoas. 

Aqui incluem-se diversos factores, enumerados no Quadro 7, nomeadamente o evitamento 

da incerteza, as rotinas defensivas, o auto-interesse e a descrença na mudança.  

Quadro 7 – As Razões de Resistência à Mudança 

Pessoas que têm poder (de aceitar ou rejeitar a 

mudança) 

Pessoas que não têm poder 

 inércia (preferência para fazer as coisas de 

modo habitual – manter status quo) 

 incerteza e medo do desconhecido 

 insegurança e medo de falhar 

 ignorância acerca do que se pretende alcançar 

 obsolescência (receio de possuir competências 

obsoletas) 

 conflitos de personalidade 
 rejeição de consultores externos  

 medo de perda de poder 

 ausência de participação na definição das 

propostas 

 ausência de tacto por parte do pretendente  

 surpresa  

 ausência de informação  

 formação deficitária 

 ignorância 

 receio de perda de status 

 pressões dos pares 

 medo de perder segurança 

 alteração das relações sociais 
 antagonismo (ausência de confiança nas pessoas 

que propõem a mudança) 

 consciência de que a mudança é perniciosa 

(“não tem pernas para andar”) 

(Fonte: adaptado de Cunha e tal, 2006) 

2.2.4.  Condução de um Processo de Mudança 

Não existe uma melhor forma de conduzir a mudança, mas para Beer (1990, citado 

por Cunha, 2006) a mudança deve seguir o seguinte esquema.  
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Figura 2 – Fases de Condução de um Processo de Mudança 

 

(Fonte: Cunha e tal, 2006: 707) 

Numa primeira fase, designada diagnóstico, dever ser analisada a situação em que 

se vai implementar a mudança quanto aos problemas que se pretendem resolver, as causas 

desses problemas e o tempo disponível para se executar a  mudança. Num momento 

posterior, devem ser levada a cabo acções preparatórias para a introdução da mudança, 

nomeadamente identificar as possíveis resistências, as suas causas e intensidade, recolher 

informação necessária para a implementação da mudança, identificar como é que o 

iniciador se posiciona em termos de poder, confiança, formas de interação, etc. Numa 

terceira fase, é necessário definir uma estratégia de implementação da mudança tendo em 

consideração aspectos como o tempo disponível, o gau de envolvimento dos funcionários e 

o planeamento necessário. Por último, é fundamental monitorar a mudança e avaliar os 

resultados, de forma a identificar acontecimentos imprevistos, que poderão funcionar como 

oportunidades ou ameaças.   

2.2.5.  A Reestruturação  

Os programas de reestruturação foram concebidos para se introduzirem mudanças 

nas relações organizacionais e na estrutura (hierarquia) das organizações, com o objectivo 

de se alcançarem reduções nos custos com o pessoal, como refere Alves (1995). Numa 

primeira fase, realizam-se estudos à análise do valor acrescentado das diversas áreas 

funcionais da organização (direcções, departamentos, serviços e secções), para se poderem 
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identificar quais as passíveis de poderem ser eliminadas. Numa fase posterior, decidem-se 

quais os níveis da hierarquia e os postos de trabalho da organização que podem ser 

eliminados, estudando-se as diversas alternativas para tornar a organização mais achatada. 

Como enuncia Alves (1995), as mudanças introduzidas dizem respeito à 

redefinição do organograma da organização e à redistribuição dos postos de trabalho e 

competências dos responsáveis pelas diversas áreas funcionais e também, em último 

recurso, ao despedimento de pessoal excedentário. Os funcionários não têm qualquer 

função neste processo. Estes são vítimas dos programas de reestruturação, uma vez que 

não fazem parte integrante, nem protagonizam qualquer papel nestes programas. O prazo 

para se alcançarem os resultados é normalmente rápido. O papel atribuído à tecnologia é 

nulo.  

2.2.6.  A Reengenharia: uma ferramenta da mudança 

organizacional   

Várias foram as ferramentas e os programas elaborados para prosseguirem com as 

mudanças organizacionais, uns de natureza mais radical, outros de natureza mais 

incremental, como forma de colmatar as falhas nas organizações e torná-las mais 

eficientes.  

A reengenharia teve início nos anos 80 (século XX) pelas mãos de Michael 

Hammer com a publicação do artigo «Don’t automate, obliterate». Na sua opinião era 

necessário redesenhar os processos e não informatizá-los, porque se os processos 

estivessem errados, apenas se estaria a tornar os erros mais rápidos. 

Thomas Davenport foi outro defensor deste movimento. Os seus estudos foram 

importantes na medida em que reuniram 3 componentes dispersas até então: tecnologia, 

processos e mudança radical. A tecnologia porque ela é importante para mudar os 

processos de trabalho com vista à melhoria do seu desempenho. Os processos porque a 

análise das actividades deve centrar-se nos processos e não nas tarefas. A mudança radical 

porque as organizações passam a libertar-se do passado e a começar do zero.  

A reengenharia na opinião de Hammer e Champy (1994: 22) “é o repensar 

fundamental e a reestruturação radical dos processos empresariais que visam alcançar 

drásticas melhorias em indicadores críticos e contemporâneos de desempenho, tais como 

custos, qualidade, atendimento e velocidade”. A reengenharia é vista pelos autores como 
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um processo de reflexão fundamental, de redesenho radical dos processos, com vista à 

obtenção de melhorias drásticas (Alves, 1995).   

Para Manganelli e Klein (1995 citado por Carvalho, 2001) a reengenharia é o 

redesenho rápido e radical dos processos, dos sistemas, das políticas e da estrutura 

organizacional, com o objectivo de agregar valor e optimizar tanto os fluxos de trabalho 

como a produtividade na organização.  

Alves (1995) refere que um projecto de reengenharia é um projecto de mudança 

que procura alcançar melhorias drásticas no desempenho da organização, mas de forma 

sustentada, procurando compatibilizar os recursos humanos, os processos e a tecnologia 

com os imperativos estratégicos, de forma coerente e harmoniosa.   

É importante reter que o conceito de reengenharia de Hammer e Champy contem, 4 

palavras-chave: fundamental, radical, dramática e processos
2
.  

A reengenharia requer uma mudança fundamental, porque são questionados os 

fundamentos da própria organização, obrigando a examinar as regras e os pressupostos 

subjacentes ao modo de funcionamento da organização. Também requer uma mudança 

radical, porque se realiza um redesenho radical da organização, desconsiderando-se o que 

existia e formulando tudo de novo. A reengenharia é reinventar e não melhorar, aperfeiçoar 

ou modificar. Outra das palavras-chave é a mudança dramática, pois a reengenharia só 

deve ser aplicada quando se verificar a necessidade em se atingirem melhorias 

significativas e não apenas meros ganhos incrementais ou marginais, o que pressupõe que 

se tenha que destruir o que existe e substituir por algo novo. Por último, mudança de 

processos porque o objectivo da reengenharia não é melhorias isoladas, mas antes uma 

melhoria concertada de todas as actividades no conjunto, porque o que se pretende é a 

obtenção de resultados com menor custo, melhor qualidade, melhor serviço e menor 

tempo.   

Alves (1995), refere que no decorrer dos tempos se foram desenrolando uma 

variedade de programas que pretendiam melhorar a performance das organizações, como 

podemos constatar pelo Quadro 8.  

 

 

                                                        
2 Carvalho (2001); Hammer e Champy (1994) 
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Quadro 8 – Programas para Melhorar a Performance das Organizações  

Data Designação dos Programas 

Meados da década de 70 JIT (Just-in-Time) 

Synchronous Manufacturing 

Continuous Flow Manufacturing 

Finais da década de 70 White Collar 

Streamlining 

Início da década de 80 Automation 

Systems Integration 

Meados e final da década de 80 CIM (Computer Integrated Manufacturing) 
Reestructuring (Reestruturação) 

TQM (Total Quality Management) 

TPM (Total Productive Maintenance) 

TCM (Time Compression Management) 

Outsourcing 

Process Improvement 

Início da década de 90 Process Reinventing  

Downsizin 

Smartsizing 

Rightsizing 

Time Based Competition 

Meados da década de 90 Reengineering 

(Fonte: Alves, 1995: 24) 

A popularidade da reengenharia, segundo Carvalho (2001), deveu-se à sua natureza 

radical, ao seu objectivo de eliminar actividades que não traziam valor para a organização 

e à orientação da organização para o cliente, proporcionando bens e serviços de maior 

qualidade, com maior rapidez e a custos mais reduzidos. A sua popularidade levou à 

proliferação de nomes alternativos e definições para a reengenharia (Anexo 1).  

A Reengenharia apela a três conceitos, os «três C’s» de Hammer: Costumers, 

Competition e Change. Os clientes porque eles tornaram-se cada vez mais sofisticados e 

exigentes. Eles passaram a ter um leque mais variado de alternativas, passaram a conhecer 

melhor as suas necessidades e passaram a exercer maior pressão sobre os seus 

fornecedores/ prestadores de bens e serviços. A competição que cada vez se intensificou e 

globalizou. Por último, a mudança que se tem processado a um ritmo estonteante. “O que 

ontem era impensável, hoje é rotina” (Carvalho, 2001: 79). 

A Reengenharia rapidamente se alargou ao sector público com os movimentos de 

reforma da AP, da Nova Gestão Pública (NGP) e do Reinventing Governement, uma vez 

que “é um instrumento que possibilitou o encontro de novas formas de trabalho e um 

alargamento do uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC) a territórios 

ainda não desbravados, contribuindo assim para acréscimos de eficiência na 

Administração Pública, mediante uma redução de custos” (Carvalho, 2001: 79). 
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Por um lado, como o próprio autor cita, a reengenharia no sector público justifica-

se pelo facto de levar ao redesenho de processos, com vista a alcançar um serviço público 

com altos ganhos ao nível dos custos, qualidade e tempo. Por outro lado, permite detectar 

processos que poderão passar para o sector privado (outsourcing), para que o estado onde 

tem que intervir o faça com maior eficiência e eficácia.  

2.2.7.  Mapeamento de Processos 

Qualquer serviço tem como base a melhoria contínua dos seus processos. Para tal 

eles necessitam de rever os seus processos, para em seguida os poderem melhorar. O 

mapeamento de processos é então, de acordo com a Accounts Commission (2000), uma 

ferramenta de revisão e análise de processos no sentido de uma melhoria contínua. Por 

vezes, o problema de certos processos é precisamente o facto de os gestores não 

conhecerem os próprios processos com que trabalham, e assim, não os podem gerir de 

forma conveniente.  

Um processo corresponde ao conjunto de actividades que convertem os inputs em 

outputs e que vão ao encontro das necessidades dos clientes do serviço (Accounts 

Commission, 2000). De uma forma, ou de outra, todas as pessoas numa organização estão 

envolvidas em algum ou outro processo. Outra forma de definir processo é dizer que este é 

uma forma de produzir simplesmente algo, utilizando recursos para produzir resultados.  

Qualquer organização é composta por processos. Mas o que acontece é que 

algumas vezes estes desenvolvem-se de forma ad-hoc, como refere a Accounts 

Commission (2000), pois podem não estar devidamente documentados, ou podem 

simplesmente não serem compreendidos pelos próprios funcionários, ou podem já não 

representar a melhor forma de fornecer o serviço ou não concretizar um conjunto de 

actividades.   

De acordo com Harrington (1993, citado por Kintschner, 2004) um processo é uma 

actividade qualquer que recebe inputs, agrega-lhe valor e gera outputs, para clientes 

(internos ou externos), usando os recursos da organização para produzir resultados 

concretos.  

Para Cortes (2001, citado por Kintschner, 2004), um processo engloba pessoas, 

ferramentas e métodos que servem para executar uma sequência de passos com o intuito de 

se transformarem os inputs em outputs.  
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Esta ideia é também compartilhada por Andersen (1999, citado por Kintschner, 

2004), que considera um processo como uma série lógica de transacções que transforma as 

entradas em resultados/ outputs.  

No entanto, para Gonçalves (1994, citado por Kintschner, 2004), um processo é 

algo mais do que isto, uma vez que também envolve endpoints, feedback e repetibilidades.  

Ainda podemos referir a definição de Davenport (1994, citado por Leal e Almeida, 

2003), que nos diz que um processo é uma ordenação de actividades no tempo e no espaço, 

com início e fim identificados, ou seja, uma estrutura para acção.  

Não nos esquecendo que o objectivo de todo um processo de mapeamento é 

melhorar a prestação de serviços, de acordo com Barnes (1982, citado por Leal e Almeida, 

2003), para tal há que ter em conta os principais enfoques a considerar: eliminar todo o 

trabalho desnecessário, combinar operações, modificara a sequência das operações e 

simplificar as operações essenciais.  

Assim, o mapeamento de processos, na opinião de Kintschner (2004: 62), “é um 

mecanismo para retratar a situação actual e descrever a visão futura dos processos de 

negócios”. Os objectivos deste mecanismo são a melhoria dos processos, com o intuito de 

se reduzirem processos obsoletos, ineficientes e desnecessários, a padronização e 

facilidade de documentação, a destreza de leitura, a homogeneidade de conhecimento e 

complemento na documentação.  

Existem duas formas de mapeamento de processos, segundo Andersen (1999, 

citado por Kintschner, 2004), que são o mapeamento realizado por processo localizado ou 

por processo global.  

O mapeamento de processo localizado é um tipo de mapeamento restrito a um 

determinado local/ função da empresa, provocando um entendimento comum entre todos 

os participantes no que se refere às actividades, resultados e quem executa os diversos 

passos. O propósito do projecto é rapidamente definido, sendo ainda possível descobrir 

problemas mais específicos do processo. É uma forma de mapeamento rápida, devido à 

necessidade de documentar apenas os processos necessários. Esta é uma forma de 

mapeamento adequada às pequenas empresas ou às empresas em que os processos mudam 

rapidamente. 

O mapeamento dos processos globalizados consiste em mapear todos ou os 

principais processos. Este tipo de mapeamento provoca um envolvimento dos empregados, 
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criando-se motivação para a melhoria dos processos. A visão da organização é ampliada 

por parte da alta direcção, por conseguir identificar novos processos de melhoria. E ainda, 

os processos que podem ser melhorados são mais facilmente identificáveis.  

2.2.7.1. Técnicas de Mapeamento de Processos 

De acordo com Kettinger (1997, citado por Kintschner, 2004), existem pelo menos 

72 técnicas usadas para acompanhar o mapeamento e a reorganização de processos (Figura 

3). Leal e Almeida (2003) referem-se a três dessas técnicas: fluxograma ou 

mapofluxograma, IDEF3 e UML.  

Figura 3 – Classificação das Técnicas de Mapeamento  

 

(Fonte: Bal, 1998:344) 

2.2.7.2. O Fluxograma e o Mapofluxograma  

O fluxograma é a técnica usada para registar um processo de forma compacta, 

através de símbolos padronizados, que representam os elementos do processo. O objectivo 

é melhorar a compreensão dos processos e a sua posterior análise. O gráfico representa os 

vários passos / eventos que ocorrem durante a execução de uma determinada tarefa ou série 

de acções. No entanto, para melhor se visualizar o processo, são desenhadas linhas de 

fluxo numa planta de edifício ou da área em que a actividade se desenvolve, que servem 

para mostrar a direcção do movimento. A esta representação é dado o nome de 

mapofluxograma (Leal e Almeida, 2003).  

O fluxograma é um “método de compreensão detalhada das partes do processo em 

que algum tipo de fluxo ocorre. Os tomadores de decisão o utilizam para identificar cada 

estágio no fluxo do processo com o propósito de incluir melhoramento dos diferentes 
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estágios garantindo uma sequência lógica entre eles” (Goese et al, 1999: 13). Esta técnica 

funciona muito bem porque trabalha com a parte forte do ser humano, o cérebro. O 

fluxograma é uma imagem, e o que de melhor tem o cérebro é o reconhecimento de 

imagens.   

2.2.7.3. A Importância do Mapeamento de Processos 

O processo de mapeamento é importante por uma série de  

razões. Em primeiro lugar, assegura que os gestores e o pessoal compreendem todas as 

actividades que compõem o processo. Em segundo, os papéis e responsabilidades de cada 

um podem ser claramente acordadas e definidas. Em terceiro, pode ajudar a assegurar que 

os serviços fornecidos numa base multi-departamental são devidamente integrados. Em 

quarto, ajuda a assegurar que os requisitos do cliente são devidamente compreendidos. Em 

quinto, ajuda a encorajar uma cultura positiva de “questionamento”. Por último, encoraja a 

procura da melhoria contínua (Accounts Commission, 2000).  

A Accounts Commission (2000) descreve-nos três tipos de Fluxogramas: 

 fluxograma de nível elevado; 

 fluxograma de actividades; 

 fluxograma de tarefas. 

2.2.7.4. O Fluxograma de Nível Elevado 

O Fluxograma de nível elevado (Anexo 5) mostra as actividades principais que 

estão envolvidas num processo de nível elevado, fornece uma visão geral do processo. Este 

tipo de fluxograma é vantajoso para fornecer um resumo ou uma perspectiva geral do que 

envolve determinado processo.  

2.2.7.5. O Fluxograma de Actividades 

O fluxograma de actividades (Anexo 6) segue-se a um fluxograma de nível 

elevado. Para cada actividade principal identificada no fluxograma de nível elevado, 

podemos desenvolver um fluxograma de actividades, mostrando em detalhe as actividades 

que são necessárias para completar esta parte de todo o processo, e a sua sequência.  
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2.2.7.6. O Fluxograma de Tarefas 

O fluxograma de tarefas (Anexo 7) segue-se a um fluxograma de actividades, e 

centra-se nas tarefas que constituem cada actividade. Este tipo de fluxograma estimula o 

questionamento e mostra em detalhe o trabalho que tem que ser realizado para definir 

determinada parte do processo.  

O grau de técnica a usar no desenho dos fluxogramas depende daquilo a que se 

referem e de quem os vai usar. “O objectivo não é produzir um diagrama altamente 

técnico e visualmente sofisticado, mas sim para ajudar o serviço a melhorar o seu 

desempenho pela melhor compreensão dos seus processos” (Accounts Commission, 2000: 

10).  

Os fluxogramas altamente técnicos podem estar fora do conhecimento do pessoal e 

eles podem não estar familiarizados com eles. Mas por outro lado, se os fluxogramas forem 

utilizados numa ampla audiência, há mérito em assegurar que os símbolos padrão são 

usados (Anexo 8).   

Estes fluxogramas são bastante úteis porque mostram em detalhe o que acontece no 

dia-a-dia. É de grande importância que os fluxogramas sejam construídos para mostrarem 

o que realmente acontece e não o que deveria acontecer. 

Se os fluxogramas são construídos com base naquilo que deveria ser feito, eles irão 

conduzir a conclusões erradas: o processo funciona de forma eficiente e  

eficaz e que a melhora do desempenho real não é necessária. Apenas com a observação do 

fluxo real de tarefas os problemas e as deficiências serão revelados.  

2.2.7.7. O Fluxograma de Intervenção/ Desenvolvimento  

Ainda existe um último tipo de fluxograma, que pode ser útil no processo de 

mapeamento, o fluxograma de intervenção (Anexo 9). Este mostra as diferentes partes da 

organização (ou as diferentes organizações) envolvidas num determinado processo. Cada 

parte do processo demonstra claramente a responsabilidade dos respectivos departamentos. 

Os fluxogramas de intervenção podem ser desenvolvidos em qualquer nível do fluxograma 

- alto nível, de actividade ou de tarefa.  

Esta forma encoraja uma atitude positiva, estimula a reflexão sobre a 

reconfiguração ou reelaboração dos serviços, e é uma forma particularmente útil no 

mapeamento das responsabilidades nos processos complexos inter-agências, garantindo a 
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cada agência o seu próprio contributo e a forma como se liga com as outras agências 

parceiras.   

2.2.8.  A Gestão por Competências  

A Administração Púbica, nestes últimos anos, tem procurado melhorar os seus 

serviços em termos de eficiência, produtividade, qualidade e racionalização. Não só o 

Estado, mas as organizações que dele fazem parte, têm que ser capazes de implementar 

instrumentos de gestão que proporcionem melhores serviços à sociedade.  

As organizações são compostas por um conjunto de factores, um deles as pessoas. 

As melhorias organizacionais só serão possíveis se tiverem o apoio e a cooperação dos 

recursos humanos da organização. Cada vez mais, é indispensável as organizações 

poderem apoiar-se em profissionais qualificados que facilitem os processos de mudança.   

A construção de um modelo de gestão por competências obedece aos seguintes 

passos (Documento Interno da DRC): 

1. Identificação dos cargos existentes na organização; 

2. Descrição, por cada cargo, das responsabilidades, funções e tarefas 

associadas; 

3. Identificação, para cada tarefa, da competência associada indispensável ao 

êxito da sua execução; 

4. Definição de competências comuns, específicas e de gestão; 

5. Elaboração do dicionário de competências; 

6. Elaboração da matriz de competências por cada cargo; 

7. Definição do perfil ideal para cada cargo; 

8. Construção das grelhas e identificação dos momentos de observação das 

competências. 

A constante procura pela melhoria da competitividade da organização provoca uma 

evolução dos métodos de trabalho, desde mudanças tecnológicas à implementação de 

novas formas de gestão. Este contexto obriga à emergência de novas funções que vêm 

substituir algumas das funções existentes por se terem tornado obsoletas, ou reforçar as 

funções actuais da organização. Esta situação exige novos perfis de formação e 

competências para os ocupantes dessas funções. Sendo assim, os empregos ou funções, as 
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tarefas, os postos de trabalho e as profissões evoluem. Analisemos estes conceitos à luz de 

Bilhim (2007).  

Uma função corresponde ao conjunto de tarefas integradas num posto de trabalho. 

Apesar de estarem inseridas em unidades de trabalho diferentes, possuem características 

semelhantes quanto às aptidões, exigências e responsabilidades inerentes à sua 

concretização. 

Sendo assim, o posto de trabalho é o conjunto das tarefas destinadas à 

concretização de um objectivo predeterminado, com aptidões, exigências e 

responsabilidades específicas e inseridas numa dada unidade organizacional.  

As tarefas são as componentes de um posto de trabalho ou funções e caracterizam-

se por um conjunto de operações integradas e sequenciais, envolvendo esforço físico ou 

mental.  

Uma profissão é caracterizada por um conjunto de postos de trabalho, divididos em 

tarefas e exigências. 

Na moderna gestão de recursos humanos surge outro conceito de igual importância, 

o conceito de competência que corresponde à combinação de conhecimentos, experiências 

e comportamentos (Bilhim, 2007).  

Segundo Aníbal e Costa (1988), as organizações utilitárias procuram 

constantemente a melhoria contínua do seu funcionamento, utilizando para tal uma 

organização racional do trabalho, que vise a divisão de tarefas para melhorar a 

produtividade. 

Verifica-se, no entanto, que as várias tarefas e funções não estão, muitas vezes, 

descritas nem formalmente assumidas pela organização e pelos seus colaboradores e 

qualificadas entre si. 

Segundo Aníbal e Costa (1988), a descrição de funções corresponde a uma 

operação de gestão que identifica a posição na estrutura das funções, o tipo e a forma do 

conjunto de tarefas de cada função, identificando as tarefas chave, os limites de autoridade 

e o poder exercido. A descrição das funções resume-se ao relato do conjunto de actividades 

atribuídas ao titular de uma função.  

A descrição de funções deve ser considerada como uma oportunidade para ajudar 

os colaboradores a compreender o funcionamento da organização, devendo dar ênfase ao 

objectivo do posto de trabalho e aos resultados pretendidos.  
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É fundamental que a descrição das funções seja colocada ao serviço de uma gestão 

estratégica dos recursos humanos da organização, assente num sistema de competências. A 

descrição de funções deve ser orientada para os resultados organizacionais, que por sua 

vez, são sustentados numa estrutura de competências definidas, em função dos resultados 

pretendidos.   

Os indivíduos deixarão de ser identificados com a sua profissão (a minha profissão 

é… eu sou…) e passarão a ser identificados pelo conjunto de competências que são 

capazes de demonstrar num determinado contexto (hoje sou competente em….amanhã 

espero ser competente em…). 

Aníbal e Costa (1988) referem que alguns pressupostos básicos devem ser 

respeitados no processo de descrição de funções. As descrições devem conter os aspectos 

essenciais e gerais dessas funções, eliminando-se todas as explicações superficiais, todas as 

digressões inúteis, contendo unicamente frases explícitas. Consequentemente, não deve 

constar uma descrição minuciosa das tarefas, devendo fazer-se apenas a indicação geral 

dos meios a utilizar e a referência, também geral, dos procedimentos a adoptar. As 

descrições devem conter necessariamente o enquadramento do posto de trabalho na 

estrutura da organização (a sua natureza, o âmbito das suas actividades, a sua dependência 

hierárquica, os meios de que dispõe e a necessidade de recurso a terceiros ou a prestação 

de serviços a outros), o grau de participação do posto de trabalho na obtenção dos 

resultados organizacionais, o grau de autonomia de decisões de que dispõe o titular (as 

suas responsabilidades quanto à prossecução dos objectivos), os dispositivos de regulação 

das actividades que permitam resolver atempadamente as deficiências de execução e 

rectificar a acção com vista aos objectivos fixados e os procedimentos de enlace e de 

coordenação que devem existir. 

As descrições de funções não devem considerar-se imutáveis. Elas pressupõem a 

sua actualização, nomeadamente em caso de mudança de titular ou de alteração dos meios 

ou técnicas utilizadas, beneficiando ao serem periodicamente examinadas e sempre que 

surjam modificações importantes na organização ou nos métodos utilizados.  

As descrições de funções só serão úteis de forem divulgadas entre todos os que se 

relacionam no trabalho, retirando-se assim as vantagens que as descrições podem acrescer 

relativamente à coordenação dos diversos sectores/áreas da organização. 
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Resumindo, a descrição de funções é um documento escrito que descreve e define 

uma função quanto às suas atribuições, responsabilidades, condições de trabalho e 

especificações, incluindo todos os aspectos essenciais do conjunto de actividades 

desenvolvidas pelo seu titular.  

Os dados recolhidos para a descrição de funções devem definir a função, a sua 

finalidade, as suas características e as suas exigências. A ficha que reúne todas estas 

informações designa-se por monografia (Bilhim, 2007) da qual deve constar os elementos 

descritos no Quadro 9.  

Quadro 9 – Descrição de Funções 

Identificação Identificação (cargo, sector); 

Missão.  

Sumário da Função Posição na estrutura;  

Descrição das tarefas (principais, complementares, planos de trabalho); 
Relações funcionais;  

Margem de autonomia 

Controlo pelo Superior;  

Meios (humanos, materiais e outros). 

Atribuições e 

responsabilidades 

ligadas às funções 

Inventário das atribuições.  

Exigências e 

qualificações do 

executor ligadas à 

pessoa 

Conhecimentos profissionais exigidos. 

(Fonte: Bilhim, 2007) 
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Capítulo 3 – A Política Pública Desportiva 

O presente capítulo pretende analisar a evolução das políticas públicas no âmbito 

do desporto. A política pública desportiva nem sempre foi conhecida como tal, pois esteve 

inicialmente sob domínio das políticas públicas na área da educação. A sua desvinculação 

verificou-se apenas nos anos 80 no decorrer do X Governo Constitucional.  

Este capítulo analisa ainda a existência de diversos factores que foram 

influenciando o desenho da política pública desportiva, tanto documentos publicados como 

eventos realizados, a nível nacional e internacional.  

O terceiro ponto deste capítulo examina a evolução das estruturas de apoio à 

política pública desportiva, uma vez que o actual IDP, IP foi alvo de consecutivas 

alterações. Inicialmente fazia parte do Ministério da Educação Nacional e tinha a 

designação de Direcção-Geral de Educação Física, Desporto e Saúde Escolar. 

3.1. Evolução da Política Publica Desportiva em Portugal  

Em Portugal o desporto surge como um direito dos cidadãos, facto que se 

comprova através da leitura dos artigos 70º e 79º da CRP de 1976. Os jovens gozam de 

protecção especial quanto aos seus direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente 

na educação física e no desporto, considerando que “todos têm direito à cultura física e ao 

desporto”, e ao Estado, em colaboração com as escolas e associações desportivas, cabe a 

promoção e o apoio da prática e difusão da cultura física e do desporto, mas também 

prevenir a violência (art. 79º da CRP).  

3.1.1.  A Política Desportiva na Alçada da Política Educativa 

(1975-1985) 

Para a análise da evolução da política pública desportiva, optámos, em primeiro 

lugar, pela comparação dos sucessivos programas de Governo, nomeadamente a diferença 

entre o I e o X Governo Constitucional, época em que a política desportiva era parte 

integrante da política educativa, e a evolução até ao XVII Governo Constitucional. Isto, 

porque será no X Governo Constitucional que assistimos à autonomização do desporto 

através de uma política pública própria, uma vez que até então esta estava sob a alçada do 

Ministério da Educação Nacional, integrado na política pública educativa, praticamente 

relacionado com a educação física nas escolas e o desporto federado.  
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O I Governo Constitucional, que se fazia apresentar da estrutura apresentada no 

Anexo 2, funcionou entre 1976-78.  

Este Governo preocupava-se essencialmente com as questões económicas e 

financeiras do país e com o estabelecimento de uma democracia em Portugal. Esta 

preocupação do Governo, demonstra uma atitude plausível, uma vez que o país tinha 

acabado de sair de um período longo de ditadura e tinha-se dado recentemente a revolução 

de Abril (1974). O objectivo do programa era «vencer a crise, reconstruir o País».  

O tema do desporto é apenas referido no ponto 7. juventude e desportos, integrado 

num conjunto de sete medidas sectoriais, onde se apontava a necessidade de revisão do 

serviço cívico estudantil, no âmbito da política de juventude, a necessidade de estimular o 

espírito associativo sem qualquer forma de dirigismo oficial, e por último, a necessidade de 

inserir o desporto nas actividades formativas globais. As medidas propostas assentavam na 

definição de uma política de construção de pequenos recintos para as escolas de instrução 

primária e na intensificação das actividades gimnodesportivas nessas escolas, no incentivo 

da formação dos respectivos docentes e no incremento de actividades juvenis em tempo de 

férias. 

O desporto federado também é mencionado no texto. Pretendia-se apoiar as 

colectividades, adequando a definição do seu estatuto de utilidade pública, possibilitando-

lhes o desenvolvimento dos tempos livres dos seus associados, o apoio à realização de 

congressos desportivos a nível nacional, a criação da Confederação dos Desportos através 

de eleições democráticas e o incremento do intercâmbio desportivo internacional.   

Neste período foi particularmente importante, nesta matéria, a Carta Internacional 

da Educação Física e do Desporto da UNESCO (1978). Este documento, que apela a uma 

diversidade de aspectos importantes, que para a época eram considerados inovadores, 

integrantes e com perspectiva de futuro, relembra a Carta das Nações Unidas, no que se 

refere ao respeito pelos direitos fundamentais humanos e pela dignidade da pessoa 

humana, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que defende que todas as 

pessoas gozam de todos os direitos e liberdades, sem qualquer tipo de discriminação.  

Relativamente ao desporto, “proclama a presente Carta Internacional tendo em 

vista colocar o desenvolvimento da educação física e do desporto ao serviço do progresso 

da humanidade, promover o seu desenvolvimento e incitar os governos, as organizações 

não governamentais competentes, os educadores, as famílias e os próprios indivíduos a 
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nela se inspirarem, a difundi-la e pô-la em prática” (Carta Internacional da Educação 

Física e do Desporto da UNESCO, 1978: 2,3).  

Segundo o mesmo documento, a educação física e o desporto é essencial para a 

educação e cultura das pessoas, permitindo o desenvolvimento das suas aptidões, 

contribuindo de igual modo para a preservação e melhoria da sua saúde. Nesta Carta, são 

ainda evidenciados outros aspectos importantes, nomeadamente: qualificação e formação 

adequada do quadro de pessoal que assume responsabilidades nesta área; programas de 

ensino assentes em valores desportivos; protecção de desvios como a violência, a dopagem 

e os excessos comerciais; construção de equipamentos adequados e em número suficiente; 

utilização de materiais apropriados à pratica desta actividade; promoção do progresso 

desportivo através da investigação e avaliação; reconhecimento da importância dos meios 

de comunicação social nesta área e o desporto de alta competição.  

Relembremos que este é um documento internacional, e como é evidente, as 

preocupações em Portugal, na época, não seriam tão direccionadas para o cumprimento das 

cláusulas desta Carta, daí que se contemplam poucos aspectos em termos de matéria 

desportiva no programa de Governo.  

No decorrer do I ao IX Governo Constitucional,  o tema do desporto esteve sempre 

ligado à área da educação, muito reduzido à prática do desporto nas aulas de educação 

física nas escolas e ao desporto federado de alta competição.    

3.1.2.  A Autonomização da Política Desportiva (1985-2005) 

Pela análise dos programas de Governo Constitucionais, podemos constatar que é 

nos anos 80 que o tema do desporto sofre uma enorme alteração.  

A autonomização da política desportiva, em Portugal, é observada no X Governo 

Constitucional (1985-87), onde, pela primeira vez, o desporto aparece, num programa de 

Governo, desprendido de qualquer outra área de actuação.   

A partir da análise da estrutura deste programa de governo denota-se logo o lugar 

que o desporto tomou, como se pode observar no Anexo 3. O desporto passa a ser agora 

visto de uma perspectiva diferente. Antes, o desporto remetia-se às medidas para qualidade 

de vida, enquanto que agora faz parte dos objectivos da qualificação humana. Para além 

disto, também observamos que o título «desporto» aparece desprendido de qualquer outra 

área de actuação.  
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O Governo considera importante que a política de desporto se articule com as 

políticas de ensino e juventude, com o intuito de se recuperar o atraso do desporto escolar 

que se tinha vindo a manifestar.  

Este pretende incentivar o desporto federado, mas em especial o desporto de alta 

competição, por ser algo que tem um elevado alcance técnico, social e promocional. Nesta 

matéria é pertinente a acção das associações, clubes e federações, que têm sido 

importantíssimas na promoção desportiva na nossa sociedade. 

A parte importante da política desportiva refere-se à formação e à quantidade e 

qualidade dos técnicos, dirigentes e árbitros. O objectivo é alcançar um desporto ao serviço 

do homem numa óptica de formação integral.  

Os apoios do Estado para o desporto seriam assentes em critérios rigorosos e 

transparentes, para que todos conheçam a natureza dos mesmos e se pronunciem sobre a 

sua eficácia e eficiência.   

As linhas de acção deste Governo eram, portanto: 

 incrementar actividades desportivas nos jovens, privilegiando-se o meio escolar; 

 lançar um programa nacional de iniciação desportiva, nomeadamente planos de 

desenvolvimento de modalidades; 

 consolidar o trabalho da última década na área do desporto de alta competição: 

preparar os jogos olímpicos de Seul, 1988; preparar a selecção nacional para o 

campeonato do mundo (México, 1986); aprofundar a interacção Governo / Clubes / 

Comunidade e lançar um programa de rentabilização e construção de instalações 

desportivas; incrementar práticas que abranjam o «desporto para todos» e 

consolidar hábitos desportivos da população portuguesa; lançar um programa 

integrado de desenvolvimento desportivo, em zonas mais desfavorecidas; 

aproveitar esquemas de cooperação internacional para o desenvolvimento 

desportivo.   

 

O Governo seguinte, o XI Governo Constitucional (1987/91), realça o aspecto 

educativo e cultural do desporto. A estratégia que este Governo definiu passou pelo maior 

desintervencionismo estatal e pelo respeito da autonomia das estruturas associativas. A 

preocupação com a generalização da prática desportiva para todos continua na agenda. 

Definiu-se também que seria desenvolvida uma rede integrada de equipamentos 
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desportivos, implementando-se ou beneficiando-se as instituições instalações desportivas e 

melhorar a coordenação e gestão dos recursos. 

O Estado propôs uma série de tarefas para si, nomeadamente, o desenvolvimento 

equilibrado do desporto de recreação, do desporto não formal e do desporto de alta 

competição; reorganizar o tempo da actividade física nas escolas; apoiar a criação de 

centros de formação de praticantes desportivos; incentivar a carreira de profissionais do 

desporto; criar estruturas para a população aceder à prática do desporto de recreação, 

desporto informal e desporto não formal; incentivar a prática desportiva entre os 

deficientes; dinamizar a cooperação, colaboração e intercambio com diversos países; 

reestruturar a medicina desportiva; prosseguir com a elaboração do Atlas Desportivo 

Nacional; aperfeiçoar a estrutura e o sistema do Seguro Desportivo. 

No Governo que se seguiu (XII Governo Constitucional - 1991/95), o desporto 

continuou a ser consagrado na preparação dos portugueses. Estabeleceu-se que a prática 

desportiva deveria continuar a ser da própria vontade dos cidadãos, para se fortalecer o 

movimento associativo, sendo o papel do Estado meramente supletivo, regulador e 

definidor. 

A escola continua a dar o contributo e a estimular a formação desportiva. O 

Governo propôs-se a desenvolver uma política desportiva assente no desporto de 

rendimento e no desporto de recreação, materializando-se a Lei de Bases do Sistema 

Desportivo (Lei n.º 1/90 de 13 de Janeiro), cuja regulamentação teria de ser completada. 

Em relação ao programa do Governo anterior, este revela a preocupação com a 

promoção da ética desportiva e moralização do desporto, combatendo a dopagem, 

corrupção desportiva, tráfico de influências e violência.  

No governo subsequente, o XIII Governo Constitucional (1995/99), a política 

desportiva passa a ter outro destaque, assim sendo transferida para a área política e de 

reforma do Estado. O desporto é visto como um factor importante para a sociedade, em 

termos de saúde, bem-estar, socialização e participação cívica, e também como actividade 

profissional. O desporto na escola continua a ter um papel importante. 

“Ciente de que o desporto constitui um espaço de convívio e de tolerância, onde se 

cultivam valores cívicos e democráticos que podem combater a crise de valores, a 

desintervenção e a exclusão visíveis em áreas da sociedade portuguesa, o Governo tudo 
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fará para apoiar o associativismo” (Programa do XIII Governo Constitucional, 1995-

1999).  

A política desportiva deste Governo passaria por apoiar os clubes desportivos, as 

associações recreativas, as colectividades vocacionadas para o desporto e quaisquer outros 

organismos que se enquadrem, pela formação dos agentes desportivos e, ainda, pela gestão, 

recuperação e construção de equipamentos desportivos.  

O desporto no âmbito militar, na universidade e com base nos locais de trabalho 

também é considerado como importante. 

O leque de medidas e acções era lato, abrangendo o desporto na escola, o apoio ao 

associativismo, a formação de agentes desportivos, a alta competição, o desporto 

profissional, as infra-estruturas desportivas, os tempos livres, a investigação e acesso à 

informação e as relações internacionais e cooperação. 

O Governo posterior (XIV Governo Constitucional – 1999/2002) passa o desporto 

para «uma nova geração de políticas sociais».“A actividade desportiva assume 

progressivamente uma maior presença e protagonismo nas sociedades modernas. Cada 

vez mais os cidadãos procuram na prática desportiva o bem-estar físico, a saúde e a 

ocupação dos tempos livres” (Programa do XIV Governo Constitucional, 1999-2002). 

Continuando a análise ao programa dos sucessivos Governos de Portugal, o XV 

Governo Constitucional constata que “o modelo de desenvolvimento desportivo existente 

em Portugal encontra-se esgotado e incapaz de cumprir a sua missão, qual seja a de 

promover e orientar a generalização da actividade desportiva” (Programa do XV 

Governo Constitucional, 2002-2004).  

Os objectivos estratégicos assim delimitados foram o incremento de hábitos de 

participação continuada da população na área desportiva, um ambiente seguro e saudável, 

que contribua para o bem-estar social e melhoria da qualidade de vida, o progresso técnico 

e a melhoria da qualidade competitiva no plano internacional.  

Seguidamente, o XVI Governo Constitucional (2004-2005), enuncia no seu texto as 

prioridades do antigo Governo que se cumpriram, tais como, a reestruturação da 

administração pública desportiva e o inicio do desenvolvimento da reforma do sistema 

legislativo. O respectivo texto salienta que continua a ser indispensável dar continuidade à 

satisfação das necessidades expressas pelas organizações e entidades que incorporam o 

sistema desportivo.   
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É a partir desta época que se assiste ao despoletar de um variado leque de 

iniciativas e documentos nacionais, europeus e internacionais acerca desta matéria do 

desporto, que serão analisados posteriormente, depois de concluída a análise aos 

sucessivos Programas de Governo. 

3.1.3.  A Actual Política Pública Desportiva (2005-2009) 

O programa do XVII Governo Constitucional (2005-2009), cujo a estrutura se pode 

observar no Anexo 4, introduz a noção de serviço público do desporto, devendo ser 

incorporada na definição dos valores centrais da política desportiva, em cooperação com os 

cidadãos e a sociedade.  

Os eixos prioritários estabelecidos foram o fomento da actividade infanto-juvenil, o 

reforço da sustentabilidade organizativa e financeira do movimento associativo, a luta 

contra as práticas irregulares na competição, a protecção da saúde dos praticantes, a luta 

contra a dopagem e garantia da transparência e verdade na gestão desportiva. 

“Mais e melhor desporto” para os cidadãos significa “aumentar os índices de 

prática desportiva, formar na escola e desenvolver no movimento associativo, garantindo 

igualdade de acesso às actividades desportivas sem discriminações sociais, físicas ou de 

sexo” (Programa do XVII Governo Constitucional, 2005-2009).  

A dimensão moderna que o desporto tomou, o seu enquadramento sócio-económico 

e as crescentes exigências em termos de financiamento, obrigam a uma reafirmação 

constante de valores éticos, de equidade e solidariedade, que devem ser assumidos pelo 

Estado e seus parceiros.  

A Lei de Bases, até então em vigor (Lei n.º 30/2004 de 21 de Julho), apesar de 

recentemente aprovada, não servia para alcançar estes objectivos e resolver os problemas 

que existem no desporto português. O Governo questiona a referida Lei de Bases, 

nomeadamente, pelo facto desta ter ignorado a realidade, marginalizado o movimento 

associativo e ter esquecido a crescente importância das autarquias locais nesta matéria.  

Assim, o Governo estabeleceu como seu objectivo generalizar a prática desportiva 

em segurança, e propôs-se realizar um Congresso do Desporto (2005), que envolvesse todo 

o país e agentes desportivos, procurando reavaliar o sistema educativo, o papel da 

disciplina de educação física e desporto escolar, criar um programa nacional de desporto 
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para todos, objecto de parcerias públicas e privadas e acentuar o combate à dopagem, à 

corrupção e à violência no desporto. 

No âmbito da modernização e melhoria da qualidade do desporto português, o 

Governo propôs-se a desenvolver um Programa Nacional Integrado de Infra-estruturas 

Desportivas, com o objectivo de colmatar desigualdades no acesso ao equipamentos 

desportivos, valorizar o estatuto dos agentes desportivos e promover uma formação de 

qualidade e rever o Estatuto do Mecenato Desportivo.   

Na dimensão internacional, eram prioridades do Governo apoiar o desporto de alto 

rendimento e selecções nacionais, criar um programa de detecção, apoio e preparação de 

talentos, apoiar a candidatura e organização de grandes eventos desportivos e fomentar a 

cooperação bilateral e multilateral. 

Nestes termos, foi aprovada a Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto (Lei 

n.º 5/2007 de 16 de Janeiro), que veio definir as bases das políticas de desenvolvimento da 

actividade física e do desporto (art. 1º da Lei n.º 5/2007 de 16 de Janeiro).  

3.2. Factores Externos com Interferência nas Políticas 

Públicas Desportivas  

A política pública desportiva foi sendo delineada pelos sucessivos Governos 

mediante acontecimentos e orientações externas (ao nível nacional e internacional) que 

foram abordando o tema do desporto.   

Encetemos a nossa análise pela Convenção Europeia sobre Violência e Excessos de 

Espectadores (1987). A finalidade do Conselho da Europa com a realização desta 

convenção era a produção de uma união mais estreita entre os seus membros. A 

preocupação com a violência e com os excessos dos espectadores aquando das 

manifestações desportivas revelou-se prioritária, uma vez que tal constitui uma ameaça aos 

princípios declarados na Carta Europeia do Desporto para Todos.  

Tanto as autoridades públicas, como as organizações desportivas independentes, 

têm um papel fundamental e responsabilidades no que diz respeito a esta questão da 

violência. As organizações desportivas devem assegurar o bom andamento das 

manifestações desportivas, cooperando com as autoridades públicas, para assim unirem os 

seus esforços a todos os níveis.  
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Uma vez que “a violência é um fenómeno social actual de vasta envergadura cujas 

origens são essencialmente exteriores ao desporto e que o desporto é frequentemente 

palco de explosões de violência”, os Estados Membros resolveram cooperar e desenvolver 

acções com o objectivo de prevenir o fenómeno da violência e os respectivos distúrbios 

que dela resultam (Convenção Europeia sobre Violência e Excessos de Espectadores, 

1987: 3).  

As partes envolvidas comprometeram-se, portanto, a elaborar e a aplicar medidas 

destinadas a prevenir e dominar a violência e os excessos dos espectadores.   

Em 1992, é publicada a Carta Europeia do Desporto, na qual, pela primeira vez, 

estiveram presentes os Ministros do Desporto de todos os países membros. O objectivo do 

Conselho da Europa era a realização de uma união mais estreita entre os membros. Nesta 

Carta foi recordada a Convenção de Salvaguarda dos Direitos Humanos e das Liberdades 

Fundamentais e a Resolução (76) 41 – princípios para uma política de desporto para todos 

(Carta Europeia de Desporto para Todos – 1975).  

A Carta refere as alterações políticas, económicas, sociais e outras que ocorreram 

na Europa desde 1976, o ritmo rápido a que tais mudanças estiveram sujeitas e o seu 

impacto no desporto. Assim, aponta-se para a necessidade adoptar, a nível europeu, um 

Código da Ética do Desporto, que possibilitasse a prática desportiva a todos os seres 

humanos, e protegesse e desenvolvesse as bases morais e éticas do desporto, a dignidade 

humana, a segurança, etc…  

Na Carta Europeia do Desporto define-se o desporto como “todas as formas de 

actividade física que, através de uma participação organizada ou não, têm por objectivo a 

expressão ou o melhoramento da condição física e psíquica, o desenvolvimento das 

relações sociais ou a obtenção de resultados na competição a todos os níveis” (Carta 

Europeia do Desporto, 1992: 3).  

De acordo com esta Carta, cabe aos poderes públicos a cooperação com as 

organizações desportivas não governamentais, factor indispensável à implementação das 

directrizes nela previstas e à instalação de meios para o desenvolvimento e coordenação do 

desporto. 

É importante que se estimule o espírito e o movimento do voluntariado, 

favorecendo-se as acções por parte de organizações desportivas benévolas. Também se 

acentua o acesso às instalações desportivas por todos, sem qualquer tipo de discriminação. 
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E é aos poderes públicos que cabe fazer a planificação global destas instalações, atendendo 

às necessidades e exigências (nacionais, regionais, locais), exigindo uma boa gestão e 

utilização das mesmas. 

Apela-se ao desenvolvimento da capacidade física dos jovens, a aquisição de 

competências desportivas e físicas de base, estimulando neles a prática desportiva sendo 

também necessário assegurar a formação de professores qualificados, ainda ser possível a 

continuação da prática do desporto mesmo depois de terminada a escolaridade obrigatória, 

assim, torna-se pertinente estabelecer ligações entre as escolas e outros estabelecimentos 

de ensino e clubes desportivos.  

A prática desportiva deve ser promovida junto de toda a população, quer para fins 

de lazer ou de saúde, prestando-lhes o melhor serviço e colocando as instalações à sua 

disposição.  

A prática desportiva a um nível mais avançado não deve ser deixada de apoiar e 

estimular, através de meios e programas apropriados, e em colaboração com organizações 

competentes.  

A base destas medidas é assegurar, de geração em geração, o bem estar físico, 

social e mental da população, o que exige que os recursos limitados sejam adaptados ao 

princípio do desenvolvimento sustentável e da gestão equilibrada do meio ambiente.   

Pretende-se que o financiamento das actividades desportivas seja feito numa base 

mista – pública e privada.  

Em 1993, é realizada a Convenção Contra o Doping, sendo que a finalidade do 

Conselho da Europa consistia na realização de uma união mais estreita entre os seus 

membros, “a fim de salvaguardar e de promover os ideais e os princípios que constituem o 

seu património comum, bem como favorecer o seu progresso económico e social” 

(Convenção Contra o Doping, 1993: 3). Portanto, o desporto tem um papel primordial na 

protecção da saúde, na educação moral e física e na promoção das boas relações 

internacionais.  

A realização desta convenção surge pela preocupação com o crescente uso de 

produtos e métodos de doping pelos desportistas na esfera do desporto, e assim, com as 

consequências que daí advêm para a saúde dos mesmos e para o futuro do desporto.  
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Esta situação põe em causa todos os princípios consagrados pela Carta Olímpica, 

pela Carta Internacional do Desporto e da Educação Física, e ainda pela Carta Europeia do 

Desporto para Todos.  

As partes envolvidas comprometeram-se, então, a tomar as medidas necessárias 

para a adopção das medidas desta convenção, com vista a reduzir-se o uso do doping no 

desporto. 

Não podemos deixar de fazer referência ao Tratado de Amesterdão (1997), que 

também aborda o tema do desporto (29. Declaração relativa ao desporto) e diz-nos que “A 

Conferência salienta o significado social do desporto, em especial o seu papel na 

formação da identidade e na aproximação das pessoas. A Conferência convida, por isso, 

os órgãos e instituições da União Europeia a ouvir as associações desportivas, sempre que 

se coloquem importantes questões relacionadas com o mundo do desporto. Neste contexto, 

deverá ter-se especialmente em conta as características particulares do desporto amador” 

(Tratado de Amesterdão, 1997). 

Outro documento oficial que interessa referenciar é o Código da Ética Desportiva, 

publicado em 1999, e que se centra no Fair Play, nas crianças e nos adolescentes, que 

serão os praticantes do futuro, dirigindo-se também às instituições e aos adultos, que 

directa ou indirectamente influenciam o envelhecimento da população e a participação 

desportiva dos jovens.  

O desporto também é referenciado no Tratado de Nice (2000), que acolhe o assunto 

de maneira mais extensa que o tratado anterior. “O desporto é uma actividade humana que 

assenta em valores sociais, educativos e culturais essenciais. Constitui um factor de 

inserção, de participação na vida social, de tolerância, de aceitação das diferenças e de 

respeito pelas regras” (Declaração de Nice, 2000: 1). O desporto deve ser acessível a 

todos, respeitando as aspirações e capacidades de cada um. Para as pessoas com 

deficiência, este é um meio de realização individual, reeducação, integração social e 

solidariedade.  

O voluntariado desportivo deve ser promovido, reconhecendo-se o papel 

económico e social dos voluntários. Este apela à autonomia das organizações desportivas e 

ao seu direito à auto-organização, uma vez que estas têm como missão organizar e 

promover a sua modalidade e a constituição de equipas nacionais, da forma que 

consideram mais adequada. Desde o desporto de lazer, ao desporto de alto nível, as 
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federações desempenham um papel fundamental, na medida em que facilitam a 

solidariedade entre os vários níveis, devendo continuar a ser um elemento chave na 

organização desportiva, de modo a garantir a sua coesão e a democracia participativa.  

As políticas de formação de jovens desportistas são vitais ao dinamismo do 

desporto, das equipas nacionais e das práticas de alto nível, e assim devem ser estimuladas.  

No entanto, salienta-se que os benefícios que os jovens auferem da actividade desportiva 

devem ser considerados com especial atenção, de forma a que a inserção profissional não 

seja posta em causa por causa da carreira desportiva, nem mesmo o seu equilíbrio 

psicológico, os seus laços familiares e a sua saúde. 

O Tratado de Nice destaca, ainda, a problemática das transacções comerciais de 

desportistas, nomeadamente, a transacção de menores.  

Em 2001, foi revista a Carta Europeia do Desporto (752ª reunião do Comité de 

Ministros), tendo introduzido a problemática da protecção do desporto e dos desportistas 

contra o assédio sexual e o abuso de crianças, jovens e mulheres.  

Em Portugal realiza-se, em 2002, a Cimeira do Desporto, que teve lugar nas Caldas 

da Rainha, resultando de uma associação entre o Comité Olímpico de Portugal e a 

Confederação do Desporto de Portugal, com o objectivo de se reflectir sobre a situação 

desportiva nacional.  

Nesta cimeira referia-se o facto de se ter assistido a uma elevação assinalável do 

nível competitivo dos atletas portugueses das várias modalidades. Este era um sinal 

positivo que não passa de outros acontecimentos: os esforços de modernização de Portugal, 

a ruptura com o isolamento em relação à instalação do regime democrático, a 

transformação das mentalidades e a qualificação dos recursos humanos (formação 

desportiva e orientação do treino). 

No entanto, este ponto positivo foi acompanhado de uma descida na procura da 

prática desportiva e de baixas significativas dos atletas registados em algumas federações.  

De acordo com os intervenientes nesta Cimeira, existem constrangimentos que 

impedem Portugal de se posicionar ao nível dos outros países, principalmente países 

europeus, nomeadamente quanto aos indicadores de participação desportiva das mulheres e 

às dificuldades de acesso à prática desportiva (principalmente por cidadãos portadores de 

deficiência). “É patente que o país permaneça afastado de uma cultura física e desportiva 

que aproveite o enorme potencial formativo da actividade física desportiva, na adopção de 
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estilos de vida saudáveis e no aumento da participação cívica com o reforço para a coesão 

social” (Cimeira do Desporto, 2002: 2).   

Nesta cimeira foram apontados sete factores que causam estes constrangimentos, 

ou seja, o impasse desportivo português. 

O primeiro factor refere-se ao intervencionismo do Estado, que herdou um pesado e 

complexo aparelho de tutela do desporto até aos anos 70. Em vez de se desenvolverem 

competências ao movimento associativo desportivo, verificou-se antes o reforço de uma 

estrutura centralizada. As várias reformulações não trouxeram ganhos para a 

funcionalidade e capacidade de resposta da administração pública desportiva.   

O segundo factor refere-se à subvalorização do estatuto social do dirigente 

desportivo. A sua função social continua a ser ignorada e subvalorizada, apesar de se 

pretender estimular a actuação voluntária e benévola.  

O terceiro factor refere-se ao modelo de financiamento do desporto que é precário, 

tanto na fonte, como na execução. O financiamento é ineficaz e incerto em relação aos 

resultados sociais e económicos que a actividade desportiva gera para benefício da 

população e do país.  

O quarto factor diz respeito à ausência de uma política de estímulo à participação 

do tecido empresarial, sendo a expressão do patrocínio e do mecenato é reduzida. O tecido 

empresarial não se sente comprometido em contribuir para o sector do desporto, devido ao 

controlo exacerbado do Estado, à falta de incentivos e de uma política de afirmação da 

importância social do desporto.  

O quinto factor aponta a coordenação entre os subsistemas. “O desafogo financeiro 

e a injecção de verbas avultadas não garantem, por si sós, o salto qualitativo do nosso 

Sistema Desportivo” (Cimeira do Desporto, 2002: 4). Denota-se uma falta de medidas que 

integrem, tanto a nível central, como a nível regional e local, a participação dos vários 

subsistemas.  

O sexto factor refere-se à dependência do movimento associativo. Este tem tomado 

uma atitude meramente expectante, o que empobrece a qualidade de vida do desporto 

nacional.  

O sétimo factor aponta a formação de recursos humanos, pois denota-se uma 

insuficiência de medidas de formação, qualificação e certificação dos técnicos e outros 

agentes que operem no sistema desportivo.  
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Nesta Cimeira conclui-se que existem vários constrangimentos, que no entanto não 

podem ser atribuídos a este ou aquele posicionamento ideológico, isto porque analisando 

os sucessivos governos, denota-se uma mentalidade comum aos partidos que alternam o 

Governo. A chave do problema não é apenas de ordem financeira, mas também é uma 

questão de mentalidades, de rotinas.  

Ao nível internacional, foi publicada a Carta Olímpica, em 2003
3
, que consiste na 

tradução dos princípios fundamentais do Olimpismo, das normas e dos textos de aplicação 

adoptados pelo Comité Olímpico Internacional (COI), instituição construído em 1894.  

A Carta Olímpica fornece a base constitucional ao COI e serve como seu estatuto, 

definindo igualmente os direitos e as obrigações das três partes que compõem o 

Movimento Olímpico (o COI, a FI
4
 e os COM

5
), do Comité Organizador dos Jogos 

Olímpicos (COJO) e de todas os outros que se ajustem a ela.   

Já em 1914 tinha sido adoptada a bandeira olímpica apresentada por Coubertin no 

Congresso de Paris, que era desenhada por 5 anéis entrelaçados, representando os 5 

continentes.  

O Olimpismo moderno foi concebido por Pierre Coubertin, em 1984, no Congresso 

Internacional Atlético de Paris, sendo que a primeira edição dos jogos olímpicos da era 

moderna foi realizada em Atenas, na Grécia em 1986.  

A Carta Olímpica consagra os seguintes princípios: a definição de olimpismo: 

“uma filosofia de vida que exalta e combina num conjunto harmonioso as qualidades do 

corpo, a vontade e o espírito. Aliando o desporto com a cultura e a educação, o olimpismo 

propõe-se criar um estilo de vida baseado na alegria do esforço, no valor educativo do 

bom exemplo e respeito pelos princípios éticos fundamentais universais” (Carta Olímpica, 

2003: 9); o objectivo do olimpismo é colocar sempre o desporto ao serviço do 

desenvolvimento harmonioso do homem, para se alcançar uma sociedade pacífica e manter 

a dignidade humana; o olimpismo é uma acção concertada, organizada, universal e 

permanente do COI; qualquer forma de discriminação contra um país ou pessoa é 

incompatível com a pertença ao movimento olímpico.  

                                                        
3 Republicada em 2007 

4 Federação Desportiva Internacional 

5 Comité Olímpico Nacional 
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Em 2006, realiza-se a Cimeira do Desporto Federado, uma iniciativa da 

Confederação do Desporto de Portugal e das Federações a ela associadas. Esta cimeira foi 

encarada como sendo uma oportunidade para o movimento associativo reflectir acerca das 

questões mais urgentes no que toca ao desenvolvimento desportivo actual, tendo sido 

elaborados documentos sectoriais e medidas que serão levadas a cabo.  

“O esforço desenvolvido para contribuir para a melhoria das condições de vida da 

população não tem sido devidamente reconhecido” na opinião das Federações Desportivas 

(Cimeira do Desporto Federado, 2006: 4).  

A prática desportiva é hoje uma actividade económica importante, não devendo sua 

importância ser deixada de parte pela opinião pública. O esforço financeiro dispendido 

pelo Estado para o desenvolvimento desportivo não é suficiente, se comparado com os 

efeitos que ela produz, que não seriam possíveis sem a intervenção do Movimento 

Associativo.  

Nesta Cimeira foram debatidos quatro temas fundamentais: reforma do sistema 

desportivo; políticas de financiamento do sistema desportivo; políticas educativas e sociais 

do desporto e desporto, saúde e segurança; equipamentos desportivos e território. 

Um outro evento realizado na prossecução do mandato do XVII Governo 

Constitucional foi o Congresso do Desporto em 2006, tendo sido apresentado a 12 de 

Dezembro, na Exponor, decorrendo por todo o país até 17 de Fevereiro de 2006.  

As recomendações que resultaram deste congresso foram focadas em cinco pontos: 

políticas educativas e sociais do desporto; desporto, saúde e segurança; equipamentos 

desportivos e territórios; políticas de financiamento do sistema desportivo; reforço do 

sistema desportivo. 

Ao nível europeu, em 2006, é publicado o Modelo Europeu de Desporto. Entre a 2ª 

Guerra Mundial e meados do século XVIII, na Europa coexistiam dois tipos de modelo de 

desporto, o modelo da Europa de Leste e o modelo da Europa Ocidental.  

O modelo da Europa de Leste regia-se por uma orientação mais ou menos 

ideológica: «o desporto era parte integrante da propaganda».  

Na Europa Ocidental desenvolveu-se um modelo misto, existindo acção por parte 

de organizações governamentais e também por organizações não governamentais. O 

desporto é resultado de acções públicas e privadas.  



57 

 

Nos países do Norte o Estado não exercia uma acção reguladora no desporto, mas 

nos países do Sul, o Estado intervinha na regulação do desporto (CDP, 2002: 8).  

Actualmente, o modelo constitucional do desporto na Europa, baseia-se numa 

estrutura de pirâmide (Arnaut, 2006), como se pode observar na Figura 4.  

Figura 4 – Estrutura em Pirâmide  

 

(Fonte: adaptado de CDP, 2002:9) 

As publicações continuaram a surgir, e em 2007 é publicado o Livro Branco. O 

desporto é considerado como um fenómeno social e económico crescente, contribuindo 

para os objectivos de solidariedade e prosperidade da União Europeia. O desenvolvimento 

do desporto contribui para o fomento da paz e compreensão entre os povos, e também para 

a educação dos jovens.  

Mas, o desporto é confrontado com ameaças e desafios que emergem na sociedade 

europeia (pressão comercial, exploração dos desportistas jovens, dopagem, racismo, 

violência, corrupção, branqueamento de capitais).  

O objectivo deste Livro Branco foi prestar uma orientação estratégica quanto ao 

papel do desporto na Europa, incentivar o debate sobre os problemas que rondam o 

desporto, aumentar a evidência do desporto na construção das políticas comunitárias, e 

sensibilizar o público para as necessidades específicas desta área de actuação.  

Ainda neste período, é revista a Carta Olímpica e assinado o Tratado de Lisboa.  

O tema do desporto começa por ser abordado pelo Tratado de Lisboa no artigo 6.º, 

que diz que a União Europeia tem «competências para desenvolver acções destinadas a 
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apoiar, coordenar ou completar a acção dos Estados-Membros», em diversas áreas, sendo 

uma delas a educação, a formação profissional, a juventude e o desporto.  

Esta tem como função colaborar na promoção dos aspectos europeus do desporto, 

tendo em conta as suas especificidades, as suas estruturas (baseadas no voluntariado) e a 

sua função social e educativa. O seu objectivo assenta no desenvolvimento da dimensão 

europeia do desporto, assim tendo por função a promoção da equidade e a abertura nas 

competições europeias, a cooperação entre os vários organismos que coordenam o 

desporto, a promoção da protecção e da integridade física e moral dos desportistas (artg. 

165º do Tratado de Lisboa).          

 

3.3. A Evolução das Estruturas de Apoio à Política 

Desportiva em Portugal 

Examinada uma das questões deste relatório, como é que evoluiu a política pública 

desportiva, passemos para a averiguação da outra questão adjacente neste relatório, ou seja, 

a reestruturação do IDP, IP. Sendo assim, o presente sub-capítulo pretende analisar a 

evolução a que as estruturas de apoio ao desporto estiveram sujeitas ao longo destes anos, 

uma vez que este organismo do estado foi um dos que sofreu sucessivas reformulações.   

3.3.1.  As Instituições sob Alçada do Ministério da Educação  

Como se referiu, na análise realizada no sub-capítulo 3.1, a área do desporto fazia 

parte da política educativa, estando bastante subordinado à educação física nas escolas e ao 

desporto federado. Assim, analisemos a evolução que o tema do desporto sofreu, desde que 

estava na alçada do Ministério da Educação Nacional, até à sua estrutura actual na 

dependência da Presidência do Conselho de Ministros. Para isso, examinemos a  legislação 

portuguesa, para se desenhar a evolução a que o IDP, IP esteve sujeito ao longo dos anos.  

Pela análise do Decreto-lei n.º 408/71 de 27 de Setembro, verifica-se que já há 

muito se sentia a necessidade de se proceder a uma reforma global das estruturas e dos 

serviços do Ministério da Educação, nomeadamente na sua administração central. Apesar 

de todos os sacrifícios, a estrutura não conseguia acompanhar o ritmo da evolução das 

necessidades da população. A realidade era, sobretudo, caracterizada por um aumento 

constante da população escolar e do pessoal docente, por um incremento do número e 
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variedade dos estabelecimentos de ensino e das correspondentes exigências pedagógicas, 

por um acesso de todos aos bens da cultura e à acção social escolar, por uma reforma do 

ensino (superior) acompanhada de uma efectiva promoção da investigação científica, e 

serviços para a juventude e fomento da educação física e do desporto.  

Assim, a reforma deste Ministério impunha-se já há muitos anos. O objectivo da 

reforma era dotar a nova orgânica de modo a ela responder às necessidades da altura, mas 

também às modificações que inevitavelmente iriam ainda ser introduzidas ao longo dos 

tempos, com maior ou menor profundidade. Este Decreto-Lei considerou não só a 

evolução histórica dos serviços da educação, mas também a integração das linhas gerais da 

reforma administrativa global, indo ao encontro das coordenadas mestras da política 

educativa nacional.  

Como é referido pelo próprio texto do referido Decreto-Lei, não se pode reformar 

sem previamente se fazer um diagnóstico da situação actual. A situação do Ministério da 

Educação era a seguinte: 

 profundos desequilíbrios e assimetrias na repartição das competências 

fundamentais e na estruturarão interna dos serviços devido a sucessivas e 

fragmentadas intervenções; 

 estrutura puramente vertical e divisão rígida por ramos e graus de ensino impediu o 

agrupamento funcional dos serviços comuns; 

 excessiva oneração das tarefas dos governantes leva a que o ministro e 

subsecretários se isolem no topo, sem ajuda e ao mesmo tempo sobrecarregados 

com os deveres imediatos, quotidianos e heterogéneos; 

 excessiva concentração territorial da administração da educação era mais um 

problema, isto devido à inexistência de órgãos intermédios que libertem os serviços 

centrais de parte das suas tarefas executivas, de inspecção e controle; 

 carências de estrutura e funcionamento dos serviços são deficiências mais ou 

menos generalizadas à AP portuguesa. A formação de pessoal era necessária; a 

simplificação, racionalização e mecanização são campos de grande necessidade 

para se alcançar produtividade dos serviços e diminuição de custos.  
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Devido à multiplicidade de tarefas que eram confiadas ao Ministério da Educação 

Nacional, foi estabelecida a seguinte repartição zonal (porque exigem infra-estruturas e 

acção política diferenciada): 

 Ciência e Cultura 

 Ensino  

 Juventude e desportos 

A principal inovação é a existência de órgãos comuns de concepção, coordenação e 

apoio. Procedeu-se à reestruturação da Junta Nacional da Educação, à remodelação do 

Gabinete de Estudos e Planeamento e foi criado o Conselho de Directores-Gerais e 

remodelada a Secretaria-Geral.   

Assim, esta lei definiu como atribuições do Ministério da Educação Nacional 

“estudar e definir a política educativa, visando a formação moral, intelectual, cívica e 

física dos Portugueses, e promover a sua execução, designadamente nos domínios da 

ciência, da cultura, do ensino, da juventude e da educação física e desportos, fomentar as 

actividades a exercer naqueles domínios e assegurar a observância das disposições 

reguladoras de tais actividades, sem prejuízo, em qualquer destes aspectos, das 

atribuições e competência conferidas por lei a outros departamentos” (art. 1º do Decreto-

Lei n.º 408/71 de 27 de Setembro).  

A Direcção-Geral de Educação Física, Desporto e Saúde Escolar, que com este 

Decreto-Lei foi extinta, deu lugar à Direcção-Geral de Educação Física e Desportos 

(DGEFD). 

Este foi o primeiro esforço de autonomização de áreas que, embora relacionadas, 

são completamente distintas. Apesar de uma separação em relação à Ciência e ao Ensino, o 

desporto continuou na estrutura do Ministério da Educação Nacional.  

Depois de criada a Direcção-Geral da Educação Física e Desportos através do 

Decreto-Lei n.º 408/71 de 27 de Setembro, foi necessário estabelecer um novo estatuto 

para o serviço que se ocupava das questões gimnodesportivas, nomeadamente quanto aos 

poderes sobre a educação física e sobre o desporto escolar. Assim, é publicado o Decreto-

Lei n.º 82/73 de 3 de Março, onde se definem as novas atribuições do referido órgão, que 

para além das competências que já possuía em termos de desporto federado, passa também 

a ter competências sobre todo a educação física e desporto escolares: pessoal, instalações e 

actividades, serviços de medicina desportiva e desporto universitário.  
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As suas atribuições passam a ser: 

 “Fomentar, promover e orientar as actividades gimnodesportivas no sector da 

educação física e do desporto juvenil não federado, no sector do desporto 

universitário e no sector do desporto federado; 

 Superintender nas escolas de instrutores de educação física, participar na 

actualização permanente dos docentes e técnicos de educação física e desportos e 

promover a formação de monitores de desportos; 

 Promover, em colaboração com o Ministério da Saúde e Assistência e os demais 

departamentos interessados, o desenvolvimento dos serviços de medicina 

desportiva; 

 Manter actualizada a carta Gimnodesportiva do País, organizando para o efeito a 

necessária recolha de elementos estatísticos; 

 Cooperar em quaisquer entidades, nomeadamente locais, para o fomento das 

práticas gimnodesportivas” (art. 1º do Decreto-Lei n.º 82/73 de 3 de Março).  

 

Temos então os serviços separados por áreas de actuação, mas em termos de 

orientação pedagógica, o desporto escolar estava todo na responsabilidade da DGEFD.  

Era urgente confiar a tarefa de orientação e inspecção pedagógica da disciplina de 

educação física às respectivas Direcções-Gerais do Ensino. Nesta medida foi redigido o 

Decreto-lei n.º 694/74 de 5 de Dezembro.  

Paralelamente, reconheceu-se que era indispensável a reforma do Fundo de 

Fomento do Desporto quanto à exclusiva vocação de financiamento das instalações e 

apetrechamento dos sectores gimnodesportivos, atribuindo-lhe uma maior capacidade de 

intervenção em todo o processo de desenvolvimento da educação física e do desporto em 

geral. 

Com este Decreto-Lei a Direcção-Geral da Educação Física e Desportos sofreu 

outra alteração e passa a designar-se Direcção-Geral dos Desportos. Sendo assim, as 

atribuições que eram da sua competência em matéria de orientação pedagógica da 

educação física passam para as competências das Direcção-Geral do Ensino Básico e 

Direcção-Geral do Ensino Secundário.  
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Aqui denota-se logo uma grande desvinculação do desporto em relação às questões 

da educação
6
.  

O Fundo de Fomento do Desporto foi criado pelo Decreto-Lei n.º 46 449 de 23 de 

Julho de 1965 e possuía um conjunto alargado de competências. Com a reforma do 

Ministério da Educação Nacional e a remodelação da Direcção-Geral dos Desportos, um 

conjunto de atribuições deixaram de fazer parte do Fundo de Fomento do Desporto, e 

passaram a incorporar a Direcção-Geral dos Desportos, tais como a manutenção dos 

serviços de medicina desportiva, o apoio ao desporto escolar, universitário e federado, e a 

participação na formação de pessoal docente. 

Para efectivar estas medidas foi publicado o Decreto-Lei n.º 193/73 de 30 de Abril. 

Com este diploma o Fundo de Fomento do Desporto passa a orientar exclusivamente as 

suas receitas para as instalações e o apetrechamento dos sectores gimnodesportivos 

(escolar e federado) na dependência do Ministério.   

Posteriormente foi publicado o Decreto-lei n.º 257/77 de 18 de Junho, que 

possibilitou ao Ministério da Educação e Investigação Científica uma intervenção activa 

nos programas sanitários a desenvolver junto da população escolar em geral e junto dos 

praticantes de actividades físicas, cuja intervenção era da competência de 3 serviços 

distintos: 

 Serviços Médico-Pedagógicos, 

 Serviços de Medicina Desportiva, 

 Serviços Médico-Sociais Universitários.  

Estes serviços foram extintos e as suas funções agrupadas numa única Direcção-

Geral, a Direcção-Geral de Apoio Médico, no sentido de se obter um maior 

aproveitamento dos meios humanos, instalações e equipamentos.  

Sentiu-se a necessidade de assegurar a articulação do novo departamento do 

Ministério dos Assuntos Sociais na previsão de transferência futura para este ministério.  

Através da Direcção-Geral criada, o Ministério da Educação e Investigação 

Científica passa a ter ao seu dispor um organismo que centraliza o estudo, planeamento e 

coordenação de todas as acções médicas de modo a obter o melhor aproveitamento dos 

meios humanos, instalações e equipamento.  

                                                        
6 Apesar de na realidade esta transferência da orientação pedagógica não se tenha efectivamente 

dado. Algo que vai ser reparado com o Decreto-Lei n.º 554/77.  
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A Direcção-Geral de Apoio Médico tem por objectivo assegurar à população 

vigilância médica e aos praticantes um controlo médico eficaz. Esta direcção é constituída 

por 4 serviços: 

 Direcção de Serviços Médico-Pedagógicos, 

 Direcção de Serviços Médico-Universitários, 

 Direcção de Serviços Médico-Desportivos, 

 Repartição Administrativa.  

Nesta época a estrutura de apoio ao desporto era a Direcção-Geral de Desportos, 

cujo a estrutura prevista pelo Decreto-Lei n.º 82/73 de 3 de Março se revela desactualizada 

em relação às atribuições que agora são do domínio da Direcção-Geral de Desportos. 

Surge o Decreto-Lei n.º 553/77 de 31 de Dezembro, com o objectivo de proceder à 

necessária reestruturação. O desporto escolar, curricular e extra-curricular, passa a estar 

subordinado às Direcções-Gerais dos Ensinos Básicos e Secundário. O desporto 

universitário passou para as mãos da recente constituição do Gabinete de Actividades 

Culturais e Desportos na Direcção-Geral do Ensino Superior. Cria-se o Conselho Técnico 

Coordenador dos Planos de Desenvolvimento Desportivo, que é um órgão de planeamento 

onde se fazem representar todas as Direcções-Gerais de ensino e os diferentes sectores da 

Direcção-Geral de Desportos. São institucionalizados sectores como o de formação de 

técnicos e monitores desportivos, recreação e departamento de urbanização, engenharia e 

arquitectura desportiva.  

A orientação da educação escolar, que esteve durante largos anos nas atribuições da 

antiga Mocidade Portuguesa, em 1971 passa a depender da Direcção-Geral de Educação 

Física e Desportos. A educação física manteve um tratamento especial quando comparado 

com as restantes disciplinas, por continuar subordinada a instituições separadas das 

Direcções-Gerais de Ensino. Mas com o Decreto-Lei n.º 694/74 de 5 de Dezembro esta 

matéria foi entregue às respectivas Direcções-Gerais de ensino. Mas a transferência de 

responsabilidades não acompanhou a criação das respectivas direcções-gerais, sendo que 

os meios de acção permaneceram na Direcção-Geral dos Desportos.  

Para colmatar esta falha foi publicado o Decreto-Lei n.º 554/77 de 31 de Dezembro, 

no qual o desporto escolar também deixou de fazer parte das competências da Direcção-

Geral dos Desportos, como é expresso no decreto anterior. Mas o objectivo deste decreto 

foi a criação dos Serviços de Coordenação de Educação Física e Desporto Escolar.  
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Posteriormente foi necessário proceder à reestruturação da Direcção-Geral dos 

Desportos, publicando-se a Lei n.º 63/78 de 29 de Setembro.   

No âmbito da definição de uma política global de cultura física e desportos, era de 

grande utilidade a criação de um órgão consultivo que funcionasse permanentemente, 

integrado pelos representantes dos diversos sectores intervenientes no sistema desportivo. 

É assim criado o Conselho Nacional dos Desportos, através da publicação da Portaria n.º 

199/84 de 4 de Abril (na dependência do Ministério da Qualidade de Vida). A este órgão 

competia prestar apoio consultivo de carácter permanente à Secretaria de Estado dos 

Desportos, cabendo-lhe ainda propor formas de coordenação das actividades entre os 

diversos sectores nele representados.   

Reconhecendo a função social que o desporto de alta competição exercia, foi 

publicada a Portaria n.º 809/84 de 15 de Outubro, sobre a regulamentação de apoios a 

serem prestados aos atletas de alta competição e às estruturas de enquadramento por parte 

da Secretaria de Estado dos Desportos. A Portaria n.º 1015/81 de 25 de Novembro foi 

criada na época para regulamentar o apoio desportivo neste âmbito, tendo ainda instituído 

o Estatuto do Atleta de Alta Competição em Representação Nacional. Esta 

regulamentação, no entanto, não foi suficiente para assegurar os objectivos pretendidos 

neste âmbito.  

O objectivo desta portaria era situar o desporto de alta competição numa 

perspectiva de autonomia, como um subsistema independente da prática desportiva. Assim, 

foi criado o Conselho Nacional do Desporto da Alta Competição, órgão consultivo, 

responsável pela participação das estruturas desportivas não estatais no desporto de alta 

competição. É também instituído o Gabinete da Alta Competição, aprovado o 

Regulamento do Apoio ao Desporto de Alta Competição e o Estatuto do Atleta de Alta 

Competição.  

Em 1985 é publicado o Decreto-Regulamentar n.º 36/85 de 30 de Maio, que tinha 

como objectivo reorganizar o Estádio Nacional, ao nível dos meios humanos e das 

condições materiais necessárias para este alcançar as finalidades que lhe são incumbidas.  

 

3.3.2.  Do INDESP ao Actual IDP, IP 

O actual Instituto de Desporto de Portugal, IP (IDP, IP) resulta de várias alterações 

legislativas que ocorreram ao longo dos tempos, como analisado previamente.  
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A sua primeira designação, após desvinculação do Ministério da Educação, foi 

Instituto de Desporto (INDESP), ao abrigo da Lei de Bases do Sistema Desportivo que 

estabelecia o quadro geral do sistema desportivo e tinha como objectivo “promover e 

orientar a generalização da actividade desportiva, como factor cultural indispensável na 

formação plena da pessoa humana e no desenvolvimento da sociedade” (art. 1º da Lei n.º 

1/90 de 13 de Janeiro).  

Com o Decreto-Lei n.º 62/97 de 26 de Março, o INDESP ganha outra designação, 

passando a designar-se Instituto Nacional de Desporto (IND). Para além da alteração de 

designação, também se efectuaram mudanças estruturais. As atribuições do antigo INDESP 

passam a ser da competência de 3 organismos distintos: o IND, o Complexo de Apoio às 

Actividades Desportivas (CAAD) e o Centro de Estudos e Formação Desportiva (CEFD). 

O IND é “uma pessoa colectiva pública, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, superintendida pelo membro do governo responsável pela área do desporto” 

(art.1º do Decreto-Lei n.º 62/97 de 26 de Março), que passa a fomentar e a apoiar o 

desporto a todos os níveis, promovendo as condições técnicas e materiais necessárias para 

tal (art. 2º do Decreto-Lei n.º 62/97 de 26 de Março).  

Em 2003, com o XV Governo Constitucional, este instituto ganha a designação de 

IDP – Instituto de Desporto de Portugal, através do Decreto-Lei n.º 96/2003 de 7 de Maio, 

aprovando-se a sua orgânica e estatutos. Com a publicação deste diploma também se 

observaram enormes mudanças estruturais. A divisão anterior nos três organismos (IND, 

CAAD e DEFD), que apenas promoveu uma dispersão e sobreposição de atribuições e 

competências, com implicações financeiras negativas e desarticulação de actividades entre 

os respectivos órgãos, deu lugar à sua fusão. Deste modo, o IDP torna-se “ um instituto 

público dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e 

património próprio, sujeito a tutela e superintendência do membro do governo que tutela a 

área do desporto” (art. 1º do Decreto-Lei n.º 96/2003 de 7 de Maio). Com esta alteração 

legislativa o IDP passa a apoiar e fomentar uma política pública integrada do desporto 

nacional nas suas várias vertentes, criando e disponibilizando os meios técnicos, 

financeiros e materiais, para que se incrementem hábitos de participação, regular, 

continuada e de níveis de qualidade elevada, da população na prática desportiva, num 

ambiente seguro e saudável (art. 2º do Decreto-Lei n.º 96/2003 de 7 de Maio).  
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O IDP era composto por serviços centrais e serviços desconcentrados. Ao nível 

central, era composto por 6 unidades orgânicas equiparáveis a Direcção de Serviço e 12 

unidades orgânicas equiparáveis a Divisão. Os serviços desconcentrados eram compostos 

por 18 delegações distritais, equiparáveis a Divisão (Anexo 10).  

Os recursos humanos de direcção do IDP resumiam-se a: 

 1 Dirigente superior (grau 1); 

 4 Dirigentes (grau 2); 

 6 Dirigentes intermédios (grau 1); 

 30 dirigentes (grau 2), sendo 18 delegados distritais.  

O IDP era responsável pelos complexos desportivos do Jamor, Lamego, Lapa e 

Pavilhão da Ajuda.  

Junto do IDP funcionava o Laboratório de Análises e Dopagem, com autonomia 

técnica e científica.   

Ainda na mesma legislatura, é publicada a Lei nº 3/2004 de 21 de Julho que 

estabelece a Lei de Bases do Desporto, diploma fundamental na regulação do desporto em 

Portugal. O desporto passa a ser definido como “qualquer forma de actividade física que, 

através de uma participação livre e voluntária, organizada ou não, tenha como objectivos 

a expressão ou a melhoria da condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações 

sociais ou a obtenção de resultados em competições de todos os níveis” (art. 2º da Lei n.º 

30/2004 de 21 de Julho).  

Sob a alçada do XVI Governo Constitucional, é publicada a Resolução de Conselho 

de Ministros n.º 124/2005 de 4 de Agosto, onde se estabelecem os objectivos e as linhas 

estratégicas de acção do Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado 

(PRACE), no sentido de se atingirem os objectivos do programa de governo nesta matéria. 

Pretendia-se tornar a Administração Pública amiga da cidadania e do desenvolvimento 

económico através da melhoria da qualidade dos serviços públicos, principalmente com 

ganhos de eficiência que permitissem a diminuição do número de serviços e respectivos 

recursos. Nesse sentido, foram definidos 3 grandes objectivos:  

 modernizar e racionalizar a administração central, 

 melhorar a qualidade de serviços prestados pela administração aos cidadãos, 

empresas e comunidades, 

 colocar a administração central mais próxima e dialogante com o cidadão.  
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Para se executar a missão do PRACE a sua abordagem assentou em duas 

condições. Em primeiro, recolher informação e criar de conhecimento para analisar 

profundamente as missões de cada ministério. Em segundo, depois desta análise, propor 

estruturas organizacionais capazes de responder eficaz e eficientemente a essas missões. 

Esta medida veio influenciar a estrutura das Presidência do Conselho de Ministros (PCM) 

e, consequentemente, também veio alterar a organização estrutural do IDP, I.P.  

Na Macro-Estrutura PCM foram reduzidos os níveis hierárquicos, tornando a 

estrutura mais achatada e reduzindo os níveis hierárquicos, conforme se depreende da 

análise dos organogramas que se apresenta no Anexo 11.   

O IDP, IP, como já foi referido, enquanto organismo da PCM, tem como objectivo 

apoiar e fomentar o desporto a todos os níveis, criando as condições técnicas e materiais 

para o seu desenvolvimento, colaborando na definição da política pública de desporto e no 

incremento dos hábitos desportivos.   

As oportunidades de mudança definidas pelo PRACE relativamente ao IDP, IP, de 

acordo com a PCM (2006), foram as seguintes: 

 reformulação do modelo de implementação territorial, procedendo-se à 

concentração de serviços dispersos; 

 reforço de recursos humanos qualificados na área da medicina desportiva; 

 racionalização da gestão das infra-estruturas desportivas, assegurando o equilíbrio 

económico e financeiro da sua exploração; 

 reforço da actividade museológica; 

 adequação à Lei Quadro dos Institutos Públicos (LQIP); 

 partilha de actividades de suporte.   

 

Nesse sentido, as propostas de alteração identificadas e sugeridas no Relatório 

Sectorial Final do PRACE da PCM (2006) foram: 

 concentração dos serviços distritais em delegações regionais (NUTII), sem 

prejudicar as formas de atendimento local; 

 realização de um estudo técnico para avaliar o melhor enquadramento do Centro 

Nacional de Medicina Desportiva (CNMD), ponderando-se sobre 2 cenários 

alternativos: cooperação com o Hospital de Santa Maria ou transferência do CNMD 

para o âmbito do Ministério da Saúde; 
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 reavaliação do enquadramento e gestão das infra-estruturas desportivas situadas em 

Lamego, Lapa e Ajuda; 

 adopção de um modelo de gestão flexível que garanta uma exploração económica e 

financeira equilibradas para o Complexo Desportivo do Jamor; 

 reavaliação do Museu do Desporto; 

 reorganização da estrutura orgânica; 

 os dirigentes do IDP deverão, depois de implementada a nova orgânica, 

empreender gradualmente um processo de partilha de funções de suporte com 

outros serviços.  

 

Actualmente, na VXII legislatura, o IDP, IP faz parte da administração indirecta do 

estado, sendo um instituto público dotado de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, seguindo as atribuições da Presidência do Conselho de Ministros, tutelado 

pelo Secretário de Estado da Juventude e Desporto.   

Este organismo central, com jurisdição sobre todo o território nacional, tem sede 

em Lisboa e serviços desconcentrados, designados Direcções Regionais, no Norte, Centro, 

Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve (art. 20º, n.º1, 2 e 3 do Decreto-Lei nº 169/2007 

de 3 de Maio).  

A sua missão consiste no apoio da definição, execução e avaliação da política 

pública do desporto, na promoção da generalização da actividade física, no apoio à prática 

desportiva regular e de alto rendimento, isto através da disponibilização de meios técnicos, 

humanos e financeiros (art. 3º, n.º1 do Decreto-Lei nº 169/2007 de 3 de Maio). As 

atribuições que prossegue são, nesse caso: 

 “Propor a adopção de programas que visem a integração da actividade física nos 

hábitos de vida quotidianos dos cidadãos e apoiar técnica, material e 

financeiramente o desenvolvimento da prática desportiva; 

 Propor medidas tendo em vista a prevenção e o combate à dopagem, à corrupção, 

à violência, ao racismo e à xenofobia no desporto; 

 Propor e executar um programa integrado de construção e recuperação dos 

equipamentos e das infra-estruturas desportivas, em colaboração, designadamente, 

com as autarquias locais, bem como pronunciar-se sobre as normas de segurança 

desportiva a observar na sua construção e licenciamento; 
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 Promover a generalização do controlo médico-desportivo no acesso e no decurso 

da prática desportiva; 

 Assegurar a valorização e qualificação dos agentes desportivos; 

 Proceder a actividades de fiscalização e emitir as autorizações e licenças que lhes 

estejam cometidas por lei e proceder às certificações e credenciações legalmente 

previstas; 

 Promover a apoiar, em colaboração com instituições, públicas ou privadas, a 

realização de estudos e trabalhos de investigação sobre os indicadores da prática 

desportiva e os diferentes factores de desenvolvimento da actividade física e do 

desporto.” (art. 3º do Decreto-Lei n.º 169/2007 de 3 de Maio) 

 

O IDP, IP é dirigido por um presidente, coadjuvado por 2 vice-presidentes. O 

presidente tem como função a direcção e orientação das acções dos órgãos e serviços do 

IDP, IP. Os vice-presidentes desempenham as competências que lhes sejam delegadas pelo 

presidente.   

De acordo com o art. 6º do Decreto-Lei n.º 169/2007 de 3 de Maio, o fiscal único é 

também um órgão do IDP, sendo “o órgão responsável pelo controlo da legalidade, da 

regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial do instituto” (art. 26º da Lei n.º 

3/2004 de 15 de Janeiro).  

O IDP, IP assegura ainda o apoio logístico e administrativo do Conselho Nacional 

do Desporto (CND), com o Decreto-Lei n.º 315/2007 de 18 de Setembro, que extinguiu o 

Conselho Superior de Desporto e o Conselho Nacional contra a Violência no Desporto. 

Sendo assim, e com a publicação da Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto (Lei 

n.º 5/2007 de 16 de Janeiro), o CND passa a exercer competências acrescidas. A sua 

missão consiste na elaboração de pareceres e/ou recomendações que lhe sejam solicitadas, 

zelar pela observância dos princípios da ética desportiva.  

Este conselho é composto por duas secções. O Conselho para a Ética e Segurança 

no Desporto (CESD), ao qual compete a promoção e a coordenação da adopção de 

medidas de combate às manifestações de violência associadas ao desporto, à dopagem, à 

corrupção, ao racismo e à xenofobia, e a avaliação da sua execução (art.8º da Lei n.º 

30/2004 de 15 de Janeiro). A outra secção designa-se de Conselho para o Sistema 

Desportivo (CSD), e a este compete fornecer pareceres sobre a conformidade legal dos 
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estatutos e regulamentos das federações desportivas, acerca da organização das 

competições desportivas, pronunciar-se em relação à atribuição ou renovação do estatuto 

de utilidade pública desportiva, e sobre o impacto económico e social do desporto (art. 9º 

da Lei n.º 30/2004 de 15 de Janeiro).       

Junto ao IDP, IP funciona a Autoridade Antidopagem de Portugal, com o objectivo 

de controlar e combater a dopagem no desporto. Esta é composta pela Estrutura de Suporte 

ao Programa Antidopagem (ESPAD) e pelo Laboratório de Análises de Dopagem (LAD).  

O IDP, IP dispõe de receitas resultantes das dotações que lhes sejam atribuídas pelo 

Orçamento do Estado, mas também dispõe de receitas próprias, que são as seguintes:   

 “As percentagens do produto líquido da exploração dos concursos e de apostas 

mútuas previstas na legislação aplicável; 

 As percentagens das receitas brutas da exploração do jogo do bingo previstas na 

legislação aplicável; 

 As comparticipações ou subsídios, heranças, legados ou doações concedidos por 

qualquer tipo de entidade; 

 As taxas e rendimentos resultantes da prestação de serviços e da utilização de 

instalações desportivas e outras afectas ao IDP, I. P.; 

 Os rendimentos dos bens próprios ou dos que se encontrem na sua posse; 

 As multas e coimas destinadas ao IDP, I. P., nos termos e percentagens da 

legislação aplicável; 

 As comparticipações relativas ao seguro desportivo obrigatório que por lei lhe 

sejam atribuídas; 

 O produto da venda de publicações e de outros bens editados ou produzidos pelo 

IDP, I. P.; 

 Quaisquer outras receitas que por lei, contrato ou outro título lhe sejam 

atribuídas.” (art. 11º do Decreto-Lei n.º 169/2007 de 3 de Maio).  

 

As despesas do IDP correspondem às que resultam dos encargos decorrentes da 

prossecução das suas atribuições.  

Quanto ao seu património, ele é constituído pela universalidade dos seus bens, 

direitos e obrigações.  
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Para a execução das suas atribuições o instituto pode criar entidades de direito 

privado ou participar na sua criação, ou ainda adquirir participações em sociedades, 

associações, fundações e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras e 

internacionais.  

O IDP, IP incorpora ainda unidades orgânicas de 1º grau, denominadas de 

departamentos, que se subordinam hierárquica e funcionalmente ao presidente, para além 

dos serviços territorialmente desconcentrados (Direcções Regionais). Os departamentos 

são dirigidos por directores, as suas divisões por chefes de divisão, e as direcções regionais 

por directores regionais, que podem ser coadjuvados por subdirectores regionais.  

Os departamentos que compõem a estrutura orgânica do IDP, IP são 6:  

 Departamento de Informação, Comunicação e Relações Internacionais (DICRI); 

 Departamento de Recursos Humanos e Financeiros (DRHF); 

 Departamento de Medicina Desportiva (DMD); 

 Departamento de Desenvolvimento Desportivo (DDD); 

 Departamento de Gestão de Infra-Estruturas Desportivas (DGIE); 

 Gabinete Jurídico e de Auditoria (GJA).  

Em resumo, as alterações que o PRACE veio introduzir na organização do 

organismo que tutela a área do desporto em Portugal, de acordo com a Comissão Técnica 

do PRACE (2006) foram sobretudo as seguintes:  

 criação do Conselho Nacional do Desporto (incorporação das competências dos 

Conselhos Consultivos Sectoriais: CSD, CNVD, CEVD e CNAD); 

 reformulação da missão e das suas atribuições; 

 fusão da Direcção de Serviços de Formação e Desenvolvimento de Recursos 

Humanos e dos Gabinetes de Relações Internacionais, de Relações Públicas e 

Jurídico, num único departamento; 

 fusão das Direcções de Serviços de Infra-Estruturas Desportivas e de Actividades 

Desportivas, num único departamento; 

 concentração da gestão dos complexos do Jamor, Lamego e Lapa e do Pavilhão da 

Ajuda num único departamento; 

 reformulação dos serviços desconcentrados, procedendo-se à concentração em 5 

direcções regionais.  
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As medidas levadas a cabo conseguiram uma diminuição de duas unidades 

orgânicas e a redução do número de cargos dirigentes: 

 de 4 para 3 (Superior de grau 1); 

 de 6 para 5 (intermédio de grau 1); 

 de 30 para 15 (intermédio de grau 2). 

Quanto aos restantes recursos humanos verificou-se que existe um excesso de 

colaboradores.    

Da reestruturação realizada, resultou uma nova organização cujo o organograma se 

apresenta no Anexo 12.  

3.3.2.1. As Direcções Regionais do IDP, IP 

As direcções regionais asseguram e acompanham as actividades desenvolvidas e 

apoiadas pelo instituto, ao nível regional, em concordância com o plano de actividades e 

em colaboração com os serviços centrais. A elas compete: 

 “Garantir uma permanente articulação com as demais entidades públicas e 

privadas, colectivas ou singulares que, na respectiva área de actuação, 

desenvolvem acções no âmbito do desporto, nomeadamente com o movimento 

associativo, as escolas e as autarquias locais; 

 Assegurar um conhecimento actualizado da situação desportiva nacional; 

 Detectar as necessidades das populações em matéria de actividade física e 

desportiva; 

 Proceder à constituição de um ficheiro de praticantes, de clubes, de associações, 

bem como instalações desportivas e proceder à sua actualização; 

 Colaborar com as entidades desportivas competentes na actualização permanente 

da Carta Desportiva Nacional; 

 Assegurar as demais funções que lhe sejam cometidas pelo presidente.” (art. 9º da 

Portaria n.º 662-L/2007 de 31 de Maio)  

  



73 

 

Capítulo 4 – A Implementação da Política Pública Desportiva 

a Partir da Visão dos Directores Regionais do IDP  

No presente capítulo, pretende-se, por uma lado, relatar de forma sucinta a 

experiência relacionada com o estágio, onde desenvolvemos um trabalho de aplicação de 

um modelo de gestão de competências para implementar na DRC, e, por outro lado, 

apresentar as principais conclusões de um inquérito realizado aos dirigentes do IDP, IP, 

nomeadamente aos que têm a sua intervenção nas Direcções Regionais.  

4.1. A Experiência Decorrente da Implementação da 

Direcção Regional do Centro  

As organizações públicas são entidades sociais, como refere Bilhim (1996), que 

estão formalmente coordenadas e que existem para assegurar as necessidades colectivas de 

segurança, cultura e bem-estar da sociedade.  

O IDP, IP, enquanto organização pública – parte integrante da Administração 

Indirecta do Estado – tem por finalidade assegurar algumas dessas necessidades colectivas, 

expressas na sua missão, cujo o objecto é centrado no apoio à definição, execução e 

avaliação da política pública do desporto, promovendo a generalização da actividade física, 

apoiando a prática desportiva regular e de alto rendimento, através da disponibilização de 

meios técnicos, humanos e financeiros (art. 3º, n.º1 do Decreto-Lei n.º 169/2007 de 3 de 

Maio). 

Também no IDP, IP, tal como noutras organizações públicas ou privadas, existem 

actualmente problemas de funcionamento que decorrem das alterações que ocorrem no 

mundo, cada vez mais globalizado, aos quais os modelos de gestão tradicional burocráticos 

não conseguem dar resposta.  

Neste sentido, e como já identificado no capítulo 2, através da opinião de vários 

autores, temos consciência de que as organizações não sobrevivem se não estiverem a par 

das alterações que se implementam na sociedade. E o IDP, IP não foge à regra, sendo 

visível a necessidade de adaptação à mudança e às novas exigências plasmadas nos vários 

diplomas legais que decorrem da implementação do PRACE.  

As mudanças organizacionais decorrentes desta reforma ficaram bem demonstradas 

na actual estrutura do IDP, IP, resultado de consecutivas alterações que visaram sobretudo 
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responder a algumas das necessidades colectivas da sociedade portuguesa, no que ao 

desporto diz respeito.  

Aliás, a reestruturação é o conceito que mais aparece enunciado nos sucessivos 

diplomas que foram alterando o funcionamento e a organização do IDP, IP, cujo o tema 

descrito por Alves (1995) no livro “A reengenharia dos processos de negócio”, foi por nós 

abordado no capítulo 2.  

Do que conseguimos analisar, através dos documentos entretanto disponibilizados 

pela Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, do ponto de vista da mudança 

organizacional, o PRACE adopta para a AP uma mudança totalmente planeada, 

introduzindo profundas alterações nas componentes da configuração organizacional, 

independentemente de serem mais hard (estratégia, estrutura, sistemas) ou mais soft 

(propósito, pessoas, processos), tendo como objectivo alcançar um melhor estado de 

ajustamento das diferentes organizações às necessidades (Cunha et al, 2006). 

É com a publicação da Lei Orgânica do IDP, IP que, num esforço de racionalização 

estrutural, se adoptaram os modelos organizacionais dos serviços que integram a sua 

estrutura, nomeadamente no que diz respeito aos novos serviços desconcentrados, 

designados Direcções Regionais do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e 

Algarve, com âmbito territorial correspondente ao nível 2 da Nomenclaturas das Unidades 

Territoriais para fins estatísticos – NUTS (art. 2º do Decreto-Lei n.º 169/2007 de 3 de 

Maio).  

Neste sentido, foi necessário que cada um dos dirigentes, em conformidade com a 

lei e as orientações superiores, trabalhassem na definição da actuação da sua direcção e a 

administração do respectivo serviço.  

No que diz respeito à DRC, entidade acolhedora do estágio, considerando a recente 

afectação de todos os funcionários da Região Centro à nova estrutura (6 delegações 

distritais), tornou-se necessário agrupar as actividades da DRC do IDP, IP em 3 grandes 

áreas de intervenção: a direcção, os serviços técnicos e os serviços administrativos. 

Assim, no que diz respeito às tarefas de carácter técnico, foram definidos 6 grandes 

objectivos, nomeadamente colaborar com diversas unidades orgânicas e serviços da 

administração pública desportiva, em iniciativas por estas promovidas; apreciar pedidos de 

apoio do movimento associativo, elaborando pareceres e propostas; organizar e manter 

actualizado o registo de clubes da região e demais entidades com intervenção na área do 



75 

 

desporto; organizar e manter actualizado o registo dos equipamentos desportivos da região; 

apoiar a implantação distrital dos vários programas de âmbito nacional promovidos pelo 

IDP, IP (Medida 1 – Saúde e Segurança nas Instalações Desportivas; Medida 2 – O 

Primeiro Relvado; Medida 4 – Mini-Campos Desportivos; Carta Nacional das Instalações 

Desportivas; Programa Nacional de Marcha e Corrida); programar o desenvolvimento e 

coordenar a acção das comissões técnicas de inspecção/fiscalização dos espaços de jogo e 

recreio. 

Relativamente aos serviços administrativos, foram identificadas 7 áreas de 

intervenção, que se desdobram num conjunto de tarefas de carácter administrativo, 

nomeadamente o expediente (recepção, expedição e arquivo); o pessoal (assiduidade e 

pontualidade); a despesa (gestão de propostas de despesa); o fundo de maneio (gestão e 

apresentação de contas); o património (gestão e cadastro); o atendimento ao público; o 

apoio administrativo à direcção.  

Assim, do ponto de vista funcional, a DRC foi dividida em 4 sub-unidades: sede da 

DRC em Aveiro, apoio ao Sub-Director Regional do Centro em Leiria, Centro de Lazer no 

Choupal e Piscina de Celas, também em Coimbra, conforme se descreve no quadro 

seguinte.  

Quadro 10 – Sub-Unidades Funcionais da DRC e seus Objectivos 

Unidade funcional Objectivo da unidade funcional 

Sede da DRC em Aveiro Maior e melhor proximidade ao cidadão no apoio às atribuições do IDP, IP. 

Apoio ao Sub-Director 

Regional do Centro em 

Leiria 

Apoio à DRC 

Piscina de Celas - Coimbra Maior e melhor proximidade ao cidadão  

Proporcionar espaços de qualidade para a prática de natação livre  

Centro de Lazer do 

Choupal - Coimbra 

Proporcionar espaços de qualidade para a prática da actividade física e 

desportiva e de lazer ao ar livre 

(Fonte: documento interno da DRC) 

Com 18 funcionários distribuídos pelas diversas categorias profissionais (assistente 

técnico; assistente administrativo; auxiliar e operário), e considerando o momento de 

reestruturação do IDP, IP e o objectivo de organização funcional, tornou-se necessário, 

numa primeira fase, identificar processos, mapeando-os e introduzindo as necessárias 

alterações, no sentido de reajustar os procedimentos aos novos processos de trabalho.   
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Nesse sentido, o fluxograma foi o método escolhido para desenvolver esta 

necessidade, uma vez que, do ponto de vista teórico, era o instrumento mais adequado para 

atingir os objectivos anteriormente identificados, sendo que a opção pelos diferentes tipos 

de fluxograma foi realizada processo a processo.  

Assim, tomando como objectivo principal o mapeamento dos principais processos 

existentes na DRC, no sentido de se os mesmos serem revistos e melhorados, procedemos 

à utilização de fluxogramas de intervenção. Através desta opção foi possível analisar um 

conjunto de actividades, identificar responsáveis e redesenhar procedimentos, com 

implicações ao nível da redução/ eliminação de tarefas ineficazes e/ ou desnecessários com 

vista à sua optimização, conforme se demonstra no exemplo apresentado no Quadro 11.  

Quadro 11 – Exemplo de um Fluxograma de Intervenção da DRC 

 
 

Para processos de aquisição de bens e serviços através de ajuste directo, 

procedimento que exige um conjunto de etapas diferenciadas no tempo, optámos pela 

realização de fluxograma de tarefas, conforme exemplo que se apresenta na Figura 5.   
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Figura 5 – Exemplo de um Fluxograma de Tarefas na DRC 

 

 

Posteriormente, no sentido de identificarmos e distinguirmos um conjunto de 

competências estratégicas, únicas e distintivas da DRC do IDP, IP, iniciámos uma 

experiência de concepção do modelo de gestão de pessoas por competências, centrando a 

nossa actuação na descrição de funções e na análise dos postos de trabalho para cada uma 

das sub-unidades funcionais.  

Em simultâneo, atendendo às competências definidas na Lei n.º 66-B/2007, que 

estabelece o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração 

Pública (SIADAP), procurou-se identificar um perfil individual de competências para os 

vários postos de trabalho. 
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Depois de identificadas as sub-unidades funcionais existentes (Quadro 10) e, de 

acordo com os fins que cada uma delas prossegue, identificámos o número de 

trabalhadores, por categoria, para os postos de trabalho necessários ao funcionamento da 

Direcção Regional do Centro do IDP, IP (Quadro 12). 

Quadro 12 – Postos de Trabalho na DRC 

Unidade 

funcional 

Objectivo da 

unidade funcional 

Trabalhadores por 

categoria 

Posto de trabalho 

Sede da 

DRC em 

Aveiro  

Maior e melhor 

proximidade ao 
cidadão no apoio às 

atribuições do IDP, 

IP. 

1 Técnico Superior 

6 Assistentes Técnicos 
 

 

 

 

2 Assistentes 

Operacionais 

Dirigente 1º grau 

Coordenação administrativa 
Coordenação técnica 

Assistente de serviços administrativos 

Assistente de serviços técnico-

administrativos 

 

Auxiliar de apoio administrativo 

Auxiliar de serviços operacionais 

Apoio ao 

Sub-

Director 

Regional 

do 

Centro 

em 

Leiria 

Apoio à DRC 1 Técnico Superior 

1 Assistente Técnico 

Dirigente 2º grau 

Assistente de serviços gerais 

Piscina 

de Celas 

– 

Coimbra 

Maior e melhor 

proximidade ao 

cidadão 

Proporcionar espaços 

de qualidade para a 

prática de natação 

livre 

1 Técnico Superior 

5 Assistentes Técnicos 

 

1 Assistente Operacional 

Responsável técnico 

Vigilante 

Recepcionista 

Encarregado de instalações 

Centro 

de Lazer 

do 

Choupal 

- 

Coimbra 

Proporcionar espaços 

de qualidade para a 

prática da actividade 

física e desportiva e 

de lazer ao ar livre 

3 Assistentes 

Operacionais 

Assistente de instalações desportivas 

(Fonte: documento interno da DRC) 

Posteriormente, para cada um dos 14 postos de trabalho identificados na DRC, 

procedemos à descrição do objectivo que o pré-determina, de acordo com a sub-unidade 

funcional em que estão inseridos.  

Definidas as funções para os postos de trabalho da DRC, descrevemos as tarefas 

que lhes correspondem, facto que nos permite compreender as suas responsabilidades e as 

exigências inerentes ao cargo (Quadro 13).  
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Quadro 13 – Funções por Posto de Trabalho 

Posto de trabalho Objectivos do posto de 

trabalho 

Função 

Dirigente intermédio de 

1º grau  

Orientar, coordenar, 

supervisionar e avaliar as 

actividades a partir dos 
objectivos definidos para a DR; 

Assegurar a gestão dos recursos 

da DR. 

Direcção, coordenação e controlo geral da 

DRC 

Gestão de recursos humanos da DRC 
Gestão orçamental e de realização de 

despesa da DRC 

Gestão de instalações da DRC. 

Coordenação 

administrativa  

Organizar, orientar, coordenar, 

supervisionar e executar tarefas 

relacionadas com as actividades 

desenvolvidas na área 

administrativa, de tesouraria e de 

gestão dos recursos humanos da 

DRC. 

Apoio administrativo à direcção  

Controlo de receita  

Atendimento ao público 

Controlo administrativo da DRC 

Coordenação do trabalho dos assistentes 

de serviços administrativos e técnicos 

Coordenação do trabalho dos auxiliares   

Controlo da comunicação com o exterior  

Coordenação técnica  Organizar, orientar, coordenar, 

supervisionar e executar tarefas 

relacionadas com as actividades 
desenvolvidas na área técnica da 

DRC. 

Apoio técnico à direcção  

Coordenação da Comissão de Espaços de 

Jogo e Recreio  
Atendimento ao público  

Controlo técnico da DRC 

Coordenação da Comissão de Parques 

Aquáticos  

Assistente de serviços 

administrativos 

Executar tarefas administrativas 

inerentes à coordenação 

administrativa; 

Executar tarefas de secretariado 

da DRC. 

Arrecadação de receita  

Atendimento ao público  

Secretariado 

Pessoal 

Fundo de Maneio 

Assistente de serviços 

técnico-administrativos  

Executar tarefas técnicas e 

administrativas inerentes à 

coordenação técnico – 

administrativa da DRC. 

 

Atendimento ao público 

Arrecadação de receita 

Apoio à coordenação administrativa 

Apoio à coordenação técnica  

Material e inventário 
Reprografia 

Auxiliar de apoio 

administrativo 

Executar tarefas de apoio à 
coordenação administrativa nas 

questões relacionadas com o 

controlo de entradas a triagem 

telefónica 

Triagem telefónica  
Controlo da recepção 

Reprografia 

Encaminhamento de pessoas 

 

Auxiliar de serviços 

operacionais   

Executar tarefas de apoio à 

coordenação administrativa nas 

questões relacionadas com as 

instalações e as viaturas de 

serviço 

Responsável pelas instalações  

Responsável pelas viaturas  

Reprografia 

Estafeta  

Dirigente intermédio de 

2º grau 

Assegurar a qualidade técnica do 

trabalho produzido na DRC 

Gestão da qualidade técnica do trabalho 

Apoio ao dirigente de 1º grau 

Assistente de serviços 

gerais 

Executar tarefas técnicas e 

administrativas inerentes à 

coordenação técnico – 

administrativa da DRC 

Arrecadação de receita  

Atendimento ao público 

Apoio à coordenação técnico – 

administrativa 

Responsável técnico Organizar, orientar, coordenar, 

supervisionar e executar tarefas 
relacionadas com as actividades 

e as condições de funcionamento 

da Piscina de Celas e do 

Controlo da supervisão e segurança da 

piscina 
Controlo das condições higio-sanitárias 

da piscina 

Promoção das instalações 
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Choupal. 
 

Programação das actividades na piscina 
Coordenação do trabalho dos 

recepcionistas, vigilantes, encarregados 

de instalações e assistentes de instalações 

desportivas 

Controlo da arrecadação de receita  

Vigilante  Executar as tarefas relacionadas 

com a supervisão e segurança do 

cais da piscina de Celas 

Supervisão e segurança do CAIS da 

piscina  

Recepcionista  Executar as tarefas relacionadas 

com a recepção e 

encaminhamento dos 

utilizadores da piscina; com a 

venda de bilhetes de entrada e 

boletins de exame médico – 
desportivo. 

Arrecadação de receita  

Atendimento ao público 

Triagem telefónica  

Controlo da recepção da piscina 

Encarregado de 

instalações  

Executar tarefas relacionadas 

com a manutenção dos 

equipamentos e instalações  

Manutenção dos equipamentos da piscina 

Manutenção das instalações desportivas  

Assistente de instalações 

desportivas  

Executar tarefas relacionadas 

com o controlo de acesso e 

manutenção das instalações 

desportivas do Centro de Lazer 

do Choupal. 

Manutenção das instalações desportivas  

Controlo de acesso às instalações  

(Fonte: documento interno da DRC) 

Por último, foram descritos os postos de trabalho da DRC de acordo com as 

exigências a que uma descrição de funções está subordinada (Quadro 9), nomeadamente a 

identificação do posto de trabalho, os respectivos objectivos, a posição que ocupa na 

estrutura, as correspondentes funções e tarefas, as relações funcionais e as exigências em 

termos de formação, como se pode verificar pelo exemplo do Quadro 14.  
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Quadro 14 – Posto de Trabalho do Coordenador Administrativo 

Identificação  

Área  Sector  Cargo N.º postos de trabalho 

Administrativa  DRC - Sede Coordenação Administrativa 1 

Objectivo do posto de trabalho  

Organizar, orientar, coordenar, supervisionar e executar tarefas relacionadas com as actividades 

desenvolvidas na área administrativa, de tesouraria e de gestão dos recursos humanos da DRC. 

Sumário da Função  

Posição 

na 

estrutura 

A coordenação administrativa depende directamente do Dirigente Intermédio de 1º grau, 

posicionando-se no 2º nível dos 3 existentes na estrutura 

Funções De acordo com o objectivo do seu posto de trabalho, a coordenação administrativa 

desempenha as seguintes funções: 

- Apoio administrativo à direcção  

- Controlo de receita  

- Atendimento ao público 

- Controlo administrativo da DRC 

- Coordenação do trabalho dos assistentes de serviços administrativos e técnicos 

- Coordenação do trabalho dos auxiliares   

- Controlo da comunicação com o exterior  

Descrição 

das 

tarefas 

Função: Apoio administrativo à direcção  

- Realizar informações internas sempre que solicitado; 

- Assegurar o acompanhamento da Directora em reuniões de trabalho no âmbito das 
competências da DRC; 

- Conduzir reuniões de trabalho, assegurando o seu registo; 

- Prestar toda a informação, telefónica, escrita ou presencial 

- Coordenar o planeamento de visitas de verificação no âmbito da medida 1 e da medida 4; 

- Colocar documentos na intranet; 

Função: Controlo da receita 

- Fazer a verificação final no mapa mensal e anual das contas do fundo de maneio; 

- Conferir a entrega da receita, de acordo com as normas internas; 

- Conferir os dados relativos à receita na aplicação de gestão da receita; 

- Proceder à reconciliação bancária, conferindo e actualizando a conta corrente. 

Função: Atendimento ao público  

- Atender o público com delicadeza e simpatia; 
- Prestar toda a informação solicitada  

- Atender e encaminhar, telefónica ou presencialmente, o público em geral; 

- Prestar informação, telefónica, escrita ou presencial sobre programas do IDP, IP; 

Função: Controlo administrativo da DRC 

- Organizar todo o serviço administrativo da DRC; 

- Elaborar mapas resumo por actividade e colocá-los na intranet; 

- Instruir os processos de requisição de material; 

- Instruir processos de utilização do fundo de maneio da DRC, sempre que possível 

(informação escrita para autorização posterior da despesa); 

- Analisar toda a documentação relativa a pagamentos realizados através do fundo de 

maneio; 
- Elaboração de processos de colocação de trabalhadores, aposentação, mobilidade, acidentes 

em serviço, progressão na carreira e avaliação dos trabalhadores; 

- Construir e manter actualizadas as bases de dados em Excel ou Access da DRC (contactos 

de Câmaras Municipais; Associações de modalidade; Clubes de praticantes; etc.); 

- Elaborar gráficos de férias, faltas e licenças dos trabalhadores; 

- Elaborar gráficos estatísticos, nomeadamente sobre tempos de trabalho, absentismo e 

desempenhos dos trabalhadores; 

Função: Coordenação do trabalho dos assistentes dos serviços técnico - administrativos   

- Promover reuniões de trabalho com vista à organização das actividades desenvolvidas pelos 

assistentes de serviços técnico -administrativos 

- Garantir a qualidade do atendimento ao público 
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-Garantir que toda a  informação técnico - administrativa é disponibilizada aos assistentes de 

serviços técnico - administrativos 

- Supervisionar e controlar todos os procedimentos conducentes à arrecadação de toda a 

receita da DRC 

- Supervisionar e controlar todas as actividades administrativas da DRC 

- Garantir a elaboração de mapas resumo por actividade 

- Colocar toda a informação na intranet 

- Supervisionar e controlar a permanente actualização do inventário da DRC 

- Supervisionar e controlar a permanente actualização do arquivo de expediente  

- Supervisionar e controlar a permanente actualização dos processos individuais de todos os 

trabalhadores 
- Apoiar os dirigentes na preparação dos planos de actividades e relatórios de actividades  

Função: Coordenação do trabalho dos auxiliares 

- Promover reuniões de trabalho para a organização do trabalho dos auxiliares 

- Supervisionar a adequação dos horários dos auxiliares 

- Assegurar o cumprimento de todos os prazos no que diz respeito à manutenção das viaturas 

afectas à DRC 

- Supervisionar e controlar a conservação e a manutenção das instalações e bens  

Função: Controlo da comunicação com o exterior 

- Supervisionar e controlar todo o expediente 

- Garantir a divulgação de todas as actividades da DRC junto da comunicação social e outros 

parceiros da DRC  

Relações Funcionais  

Relaciona-se funcionalmente com os dirigentes intermédios de 1º e 2º graus, com a coordenação técnica, 

com os assistentes de serviços administrativos, técnico -administrativos, e com os auxiliares de apoio 
administrativo e serviços operacionais.   

Exigências do posto de trabalho  

Formação académica  Escolaridade obrigatória ou conferente de diploma de 12ºano do ensino 

secundário (à data de recrutamento) 

Formação profissional / 

conhecimentos  

Formação profissional nas áreas relacionadas com o posto de trabalho; 

Conhecimentos ( 

Experiência profissional Experiência mínima de 3 anos como assistente administrativa 

especialista 

Competências  

Gerais: 

1. Trabalho de equipa 

2. Participação 

3. Motivação 

4. Empatia  

5. Responsabilidade 

6. Assiduidade 

7. Produtividade 
8. Dedicação 

9. Precisão 

Legais (definidas no Conselho de Coordenador de 

Avaliação de acordo com a Portaria n.º 1633/2007, de 31 

de Dezembro) 

- Fixas :  
Organização e método de trabalho 

Adaptação e melhoria contínua  

Trabalho de equipa e cooperação 

Optimização de recursos  
- Opcional: uma à escolha do dirigente e do trabalhador 

Condições de trabalho 

Local Sede 

Horário  14h às 20h 

(Fonte: documento interno da DRC) 

Reportando-nos a este exemplo prático, importa salientar que o mesmo foi 

trabalhado com o titular do posto de trabalho, de acordo com o seu posicionamento na 

estrutura da DRC e considerando os aspectos essenciais da função que se pretende ver 

desempenhada. 
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Assumindo uma estratégia de identificação de competências a partir da análise de 

funções inerentes ao posto de trabalho, optámos por identificar três conjuntos de 

competências - interpessoais, de compromisso com o serviço e de comunicação – que 

foram subdivididos em nove competências que representam o portfólio de competências 

transversais da unidade orgânica e que são consideradas como importantes para qualquer 

trabalhador da DRC. 

Este método foi utilizado para identificar e descrever todos os postos de trabalho 

existentes na DRC, o que permitiu a definição de objectivos e de competências para a 

avaliação de desempenho dos trabalhadores da DRC, ao nível do SIADAP III (Lei 66/B-

2007 de 28 de Dezembro).  

4.2. Análise dos Inquéritos 

O primeiro capítulo incidiu no conceito de política pública e nas suas dificuldades 

de implementação.  

Para percebermos o que acontece ao nível do IDP, IP, relativamente à questão da 

implementação das políticas públicas a nível regional, no âmbito da política desportiva, 

procedemos à elaboração e aplicação de um inquérito por questionário aos cinco directores 

regionais do IDP, IP.  

Inicialmente estava previsto realizarmos entrevistas, uma vez que se pretendia 

analisar um conjunto de aspectos que mereciam ser abertamente discutidos, aproveitando o 

maior número de informação possível. No entanto, numa das direcções regionais só em 

Março de 2009 foi possível a tomada de posse do seu dirigente, pelo que a recolha de 

dados teve que ocorrer o mais tardiamente possível, para se poderem incluir todos os 

directores regionais.  

Portanto, optámos por realizar inquéritos por questionário, utilizando as novas 

TIC’s (e-mail). O questionário é constituído por questões abertas e questões fechadas, 

sendo que nas questões fechadas é dado espaço para justificação das respostas, a fim de se 

recolher o maior número de informação (Anexo 13).        

A escolha dos Directores Regionais (DR) deveu-se ao facto de serem estes que 

estão mais próximos dos cidadãos, lidando diariamente com os processos de 

implementação das medidas emanadas dos seus superiores.  
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Nesse sentido definimos o objecto de estudo deste inquérito por questionário que 

incidiu, sobretudo, na identificação das dificuldades de implementação de uma política 

pública. Pretendemos constatar se tais dificuldades se verificam ao nível da política pública 

desportiva, ou pelo contrário, tais dificuldades não se observam nesta área.  

O questionário em questão é composto por duas partes. A primeira parte reúne um 

conjunto de questões recaindo em três aspectos: o primeiro aspecto pretende enquadrar a 

carreira profissional dos inquiridos; o segundo procura recolher a avaliação que os 

inquiridos fazem relativamente à política pública desportiva, de uma forma geral; e o 

terceiro procura obter a posição dos inquiridos em relação à nova forma de organização do 

IDP, IP decorrente do PRACE. 

Na segunda parte do questionário pretendemos recolher as perspectivas dos 

inquiridos em relação às dificuldades de implementação das políticas públicas, analisadas 

em detalhe no capítulo 1 (1.2.2 Dificuldades de Implementação de Políticas Públicas).  

4.2.1.  I Parte  

Quanto à análise dos dados dos inquéritos, considerando o primeiro aspecto da 

primeira parte, o percurso profissional dos inquiridos, importa destacar que os directores 

regionais, enquanto dirigentes intermédios de 1º grau, exercem as suas funções nas 

Direcções Regionais, em tempos diferentes, mas em períodos inferiores a 2 anos.  

Este facto deve-se à reestruturação recente do IDP, IP, decorrente do PRACE, 

aspecto já abordado no capítulo 3, que levou a que as cinco direcções regionais tivessem 

tempos de organização diferentes e intimamente relacionadas com as suas próprias 

necessidades. Exemplo desta dificuldade são as diferentes datas de assumpção de funções 

que variam entre Agosto de 2007 e Março de 2009.  

Para além disso, da análise realizada verificámos que todos os inquiridos exercem 

pela primeira vez funções no domínio do IDP, IP no cargo de Director Regional, apesar de 

quatro dos cinco actuais DR já terem exercido cargos de direcção em outros serviços, e 

dois dos quais em funções de direcção sob a alçada da SEJD, mas no IPJ, IP, ressaltando o 

facto de todos terem já exercido funções de direcção anteriormente.  

 Questionados quanto ao motivo da escolha da área do desporto para trabalhar, as 

respostas variaram entre o convite e o desafio pessoal (2) e a formação profissional na área 

(3).  
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Relativamente ao segundo aspecto da primeira parte do inquérito, sobre a avaliação 

que os inquiridos fazem sobre a política pública desportiva, em geral, é predominante a 

opinião de que as políticas públicas desportivas têm sido bem definidas, coerentes e, 

principalmente, têm respondido às necessidades do país.  

Em relação à evolução que a política pública desportiva sofreu nos últimos 10 anos, 

a opinião dos directores regionais divide-se e não é consensual. Se para uns há falta de 

coerência com as alterações políticas verificadas (2), para outros a avaliação varia entre 

positiva (2) e muito fraca (1).  

Quanto à actuação do IDP, IP na implementação da política pública desportiva não 

se observa uma opinião predominante, apesar de apenas uma das cinco opiniões se afirmar 

negativa, dividindo-se as restantes opiniões, sobretudo, entre aqueles que fazem uma 

avaliação positiva da actuação do referido instituto (2) e aqueles que julgam que só no fim 

da legislatura é que se poderá fazer a respectiva avaliação das actividades desenvolvidas 

pelo IDP, IP (2).   

O terceiro ponto da primeira parte pretendia conhecer a posição dos directores 

regionais em relação à mudança decorrente do PRACE, ou seja, a nova forma de 

organização territorial do IDP, IP. Observadas as respostas, verificámos ser predominante a 

opinião de que esta nova forma de organização se traduziu num conjunto de aspectos 

positivos para o funcionamento da organização, sendo destacados os seguintes: 

uniformização, modernização, eficácia, eficiência, melhoria na prestação de serviços e 

maior proximidade à sociedade.   

No sentido de melhor se compreender a opinião dos inquiridos em relação à nova 

forma de organização foram colocadas outras questões para aferir aspectos como o grau de 

dificuldade de implementação das ordens superiores, o grau de poder, autonomia e 

iniciativa concedida aos directores regionais, para além do grau de preferência por um 

modelo de descentralização em vez do modelo de desconcentração.  

Da análise das respostas obtidas, os inquiridos apontam para alguma dificuldade na 

implementação das ordens dos superiores, considerando o pouco poder e autonomia que 

detêm por delegação de competências ou através das competências previstas na lei para os 

titulares de cargos de direcção intermédia de 1º grau. De forma expressa, os inquiridos 

julgam que o modelo de desconcentração pode ser o mais adequado para esta fase de 

reorganização do instituto, considerando, no entanto, que futuramente o modelo de 
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descentralização pode vir a tornar-se mais adequado, nomeadamente no que diz respeito à 

maior autonomia e responsabilização dos dirigentes.  

4.2.2.  II Parte 

Da análise da segunda parte do questionário, nomeadamente à exploração dos 

dados relativos às questões sobre as dificuldades de implementação de uma política 

pública, neste caso da política pública desportiva, as questões colocadas são resultado do 

estudo realizado e apresentado no primeiro capítulo
7
.    

Um dos problemas apontados para a dificuldade de implementação de políticas 

públicas é a verificação de contradições entre os objectivos dessas mesmas políticas, já 

que, muitas vezes, estes são ambíguos. Nesse sentido, para se apurar a posição dos 

directores regionais relativamente a este aspecto, colocou-se uma questão que permitia, por 

um lado, aferir da clareza e grau de definição das políticas públicas, e por outro lado, a 

possibilidade de em caso negativo se identificar o grau de contradição e ambiguidade que 

subjaz a este objectivo. Analisadas as respostas dos DR conclui-se que três consideram que 

os objectivos das políticas públicas são claros e bem definidos, enquanto que dois não 

concordam, variando a sua opinião entre o grau de contradição e ambiguidade dos 

objectivos das políticas públicas moderado e o muito elevado      

Outro dos problemas identificados é a ausência de divulgação e informação dos 

objectivos das políticas, tornando-se necessário questionar os inquiridos acerca do grau de 

divulgação e informação existente. Da análise realizada, é predominante a opinião  de que 

tem existido um nível suficiente de divulgação das políticas na área do desporto (3), apesar 

de duas das cinco avaliações referenciarem um nível de bom e muito bom.  

O facto das políticas por vezes não serem adequadas às reais necessidades da 

sociedade é outra das dificuldades que se coloca à implementação deste tipo de política, 

assim interrogando-se os inquiridos sobre se os objectivos traçados têm respondido às 

necessidades observadas. A opinião dos DR é positiva (3), ou seja, predomina a ideia de 

que tem existido compatibilidade entre as políticas traçadas e as necessidades existentes no 

país. Relativamente a esta questão, verifica-se a ausência de opinião (1) e opinião negativa 

(1).       

                                                        
7 Sub-capítulo 1.2. Políticas Públicas (1.2.2. Dificuldades de Implementação de Políticas Públicas) 
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A padronização é mais uma das dificuldades apontadas no processo de 

implementação das políticas públicas. Deste modo, questiona-se os DR sobre se as 

políticas ao serem formuladas de forma padronizada, não têm em conta a diversidade das 

situações, nem as especificidades de cada situação, uma vez que os formuladores não 

conhecem os reais problemas em questão. No que ao desporto diz respeito, predomina a 

opinião de que não se tem verificado uma padronização de políticas, uma vez que elas têm 

vindo a responder às reais necessidades observadas na sociedade e às especificidades de 

cada situação, facto que corrobora, de certo modo, uma questão já identificada 

anteriormente.  

Relacionado com a padronização coloca-se um outro problema – a previsibilidade. 

Relativamente a este aspecto, foi colocada a questão sobre se se conseguem prever todas as 

circunstâncias no momento da formulação de uma política. Analisadas as respostas, a 

opinião dos DR é predominantemente negativa, ou seja, três consideram que no momento 

de formulação de uma política pública não se conseguem prever todas as circunstâncias 

que a rodeiam. Dos cinco DR só um afirma que se conseguem prever todos os aspectos 

necessários aquando da formulação da política, enquanto outro não apresenta opinião 

formada.  

Quanto à necessidade de reajustamento das políticas públicas à medida que estas se 

vão implementando, questionaram-se os DR no sentido de se saber se é importante o seu 

reajustamento às situações a que estas se referem. Da análise das respostas predomina a 

opinião de que esta é uma condição básica para uma efectiva aplicação de qualquer política 

aos respectivos destinatários, sempre que se justifique o seu reajustamento. Portanto, a 

falta de reajustamentos das políticas é uma dificuldade que os DR não têm verificado na 

implementação das políticas públicas desportivas.  

O nível de abrangência de uma política é outro dos aspectos a ter em conta, 

considerando que muitas políticas falham porque são formuladas de forma incompleta, não 

abarcando todos os aspectos que deveriam e não prevendo todas as situações possíveis. 

Assim, questionam-se os DR no sentido de se verificar se as políticas têm sido completas, 

ou se pelo contrário, se têm mostrado incompletas. Esta é uma questão que também divide 

a opinião dos directores regionais, verificando-se que numa escala de 1 a 5 (em que 1 

corresponde a políticas incompletas e 5 a políticas completas) existem três opiniões de 

nível 3 e duas de nível 4, ou seja, entre os DR predomina a opinião intermédia.  
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Relativamente ao facto das políticas poderem ser formuladas de forma confusa e 

desordenada, outro dos problemas enunciados, questionámos os DR sobre se este problema 

se tem verificado. De forma unânime, analisadas as respostas, verifica-se que todos os 

directores discordam deste aspecto, apontando exemplos de boas formulações, ou seja, em 

sua opinião as políticas desportivas têm sido coerentes e bem definidas. 

No que diz respeito à ideia de que as organizações podem ser altamente 

institucionalizadas, questionámos os DR no sentido de verificar a sua opinião sobre este 

assunto. Das respostas obtidas, e referindo-se tanto ao nível dos Serviços Centrais (SC) e 

como ao nível das DR, verificou-se que três dos DR consideram que existe espaço para a 

mudança, quer na SR quer nos SC, enquanto dois deles discordam desta opinião.   

No inquérito também foi abordada a questão da resistência humana à mudança, 

através da qual pretendíamos saber se os DR consideram a existência desta dificuldade de 

implementação para as políticas públicas. Analisadas as respostas, verificámos que todos 

os DR responderam de forma afirmativa, verificando-se que esta dificuldade assume um 

nível muito elevado na mudança organizacional, isto porque as mudanças e reformas 

transformam a vida pessoal, profissional e familiar de muitos trabalhadores. De acordo 

com algumas das justificações sobre a atitude das pessoas em relação à mudança, 

predomina a opinião de que a atitude das pessoas em face da mudança é de rejeição, pelo 

medo da perda de status na organização e da alteração das suas rotinas.  

O facto de uma política ser uma medida que abrange um elevado número de 

intervenientes e interessados, naturalmente leva a que exista sempre choque de interesses 

entre estes, quer no que diz respeito ao objectivo das políticas quer no que diz respeito à 

implementação das políticas. Questionados sobre o grau de verificação de choque de 

interesses no domínio do desporto, os directores regionais apontam predominantemente 

para a existência de um nível normal (3), de choque de interesses, quer no que diz respeito 

aos objectivos das políticas, quer no que diz respeito à sua forma de aplicação, enquanto 

um não profere opinião e outro considera os dois níveis de choque de interesses elevados.     

Outra das dificuldades enunciadas têm que ver com o facto de as reformas gerarem 

reformas, e nesse sentido, continuarem a demonstrar os velhos problemas de sempre. Face 

à questão levantada, três dos DR concordam com esta opinião, contra os restantes dois que 

discordam.   
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A falta de capacidade das políticas em captar a atenção dos seus intervenientes foi 

um dos problemas também enumerados. Neste inquérito tentámos verificar se 

efectivamente as políticas desportivas não têm captado a atenção do público. Analisadas as 

respostas, verificámos ser predominante a opinião de que as políticas públicas desportivas 

captam a atenção dos intervenientes, considerando o mediatismo que a área do desporto 

sempre teve. 

A existência de pressões externas em torno de uma política pública foi mais um dos 

obstáculos identificados. Analisadas as opiniões dos DR, foi possível verificar que este é 

um aspecto que também não reúne consenso, uma vez que, dois dos DR são da opinião que 

se verificam pressões externas na política pública seguida, enquanto que outros dois 

discordam deste facto e um não tem opinião.   

O mundo não é estático, estando em constante alteração. Assim sendo, as 

prioridades das políticas vão-se alterando com o decorrer natural do tempo. Esta é mais 

uma dificuldade, uma vez que a política inicialmente desenhada vai-se tornando 

desadequada às necessidades existentes. Questionados sobre a verificação ou não de 

alterações das prioridades das políticas públicas desportivas, os DR apontam 

predominantemente para a verificação de alterações das prioridades (3), sendo que um não 

concorda com esta opinião e outro não profere opinião sobre o assunto. 

A escassez de recursos é uma dificuldade que atravessa todos os domínios na 

implementação de políticas públicas. Assim, os DR foram questionados sobre o grau de 

escassez que se tem verificado na implementação das políticas públicas na área do 

desporto, verificando-se que predomina a opinião de que o nível de escassez de recursos no 

IDP, IP é normal (3), apesar de dois dos DR preferiram não demonstrar a sua opinião. 

No que diz respeito à inclusão ou não de todos os stakeholders no processo de 

implementação de políticas públicas, a análise das opiniões dos DR mostrou que este 

aspecto não reúne consenso, uma vez que, dois são da opinião que os stakeholders são 

incluídos na implementação das políticas públicas desportivas, um não concorda e outros 

dois não demonstram opinião sobre este aspecto.  

A falta de relacionamento entre quem define a política pública e quem a aplica 

pode ser também uma dificuldade observada nos processos de implementação das mesmas. 

Questionados sobre este aspecto, os DR mostraram não reunir consenso, uma vez que dois 
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não demonstraram opinião, um refere que existe um nível de diálogo razoável, outro refere 

a existência de relacionamento a um nível suficiente, e outro a um nível bom.  

Outra dificuldade na implementação de políticas públicas, relacionada com a 

anterior, é a falta de diálogo entre os vários intervenientes no processo de formulação 

destas. Assim, questionaram-se os DR acerca do nível de diálogo existente no IDP, IP, 

predominando uma opinião positiva, uma vez que, um refere que existe um nível suficiente 

de diálogo e dois referem um nível razoável. No entanto, dois do DR não demonstraram 

opinião sobre esta dificuldade.  

Outra dificuldade que também atravessa muitos domínios das políticas públicas 

prende-se com o facto de que a teoria, por muito bem definida que seja, por vezes não se 

consegue colocar em prática. Analisadas as opiniões dos DR, denota-se maioritariamente 

uma discordância em relação a esta dificuldade, uma vez que, três dos DR são da opinião 

de que tal não se verifica no IDP, IP, um não profere opinião e apenas um discorda.  

Muitas políticas falham pelo facto de existirem impedimentos fiscais que 

prejudicam a sua correcta implementação. Analisadas as opiniões dos DR, questionados 

sobre a existência ou não de impedimentos fiscais, as opiniões dos directores regionais 

dividem-se entre os que julgam que de facto existem tais impedimentos (2) e os que julgam 

que esses impedimentos não se observam neste domínio (2), apenas um não profere a sua 

opinião.  

Finalmente, outro dos problemas enumerados foi o facto de muitas vezes as 

expectativas de uma política não são alcançadas, mediante o que se pretendia alcançar e o 

que realmente se alcançou. Questionados sobre o nível de alcance das expectativas na 

implementação das políticas públicas desportivas, os DR demonstraram que se tem 

alcançado um nível razoável (2) ou mesmo bom (2), apenas um refere um nível mau.  

Dos resultados obtidos com a realização do inquérito por questionário aos 5 

directores regionais, podemos concluir que também, na área do desporto, se verificam 

algumas das dificuldades de implementação das políticas públicas exploradas no primeiro 

capítulo.  

Dos resultados obtidos com a realização deste inquérito, podemos concluir que as 

dificuldades que mais se verificam, na opinião dos Directores Regionais, referem-se à 

resistência das pessoas nas organizações e à sua atitude de rejeição em relação às 

mudanças, ao facto das reformas continuarem a demonstrar os mesmos problemas de 
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sempre, ao facto das prioridades das políticas se irem alterando com o decorrer do tempo, 

ao facto de se verificar uma normal escassez de recursos, e também ao facto de no 

momento de formulação da política nem sempre se conseguirem prever todas as 

circunstâncias.     

Pelo contrário, no que diz respeito à clareza e definição dos objectivos, ao nível de 

divulgação e informação dos mesmos, à compatibilidade entre os objectivos traçados e as 

reais necessidades da sociedade, quanto à institucionalização do IDP, IP e à dificuldade de 

introduzir mudanças, quanto à captação da atenção dos interessados o que é idealizado nas 

políticas tem-se conseguido colocar em prática e as expectativas têm sido alcançadas, os 

DR são da opinião que estas são dificuldades que não têm sido sentidas.  

Quanto a outras dificuldades abordadas no capítulo 1, a opinião dos directores 

regionais ficou dividida entre os que julgam que elas de facto se verificam e os que são da 

opinião que elas não se verificam. Os aspectos que não reuniram consenso referem-se ao 

facto das políticas serem incompletas (não preverem todas as situações), existirem pressões 

externas, os stakeholders não serem incluídos no processo de formulação das políticas, não 

existir relacionamento e diálogo entre os vários intervenientes e a existência de 

impedimentos fiscais que dificultem a correcta aplicação das políticas. 

O facto de o número de inquiridos ser reduzido, não permite retirar verdadeiras 

conclusões que se possam extrapolar para a restante estrutura hierárquica do IDP, IP. 

Também não foi apurar semelhanças entre os Directores Regionais (e as respectivas 

direcções regionais), uma vez que as respostas foram muito diversas e nenhum dos SR 

demonstro exactamente as mesmas dificuldades que outro qualquer DR.  

Seria útil poder analisar estas questões com todos os dirigentes dos vários 

departamentos do IDP, IP, para além das direcções regionais, e também com o próprio 

presidente e vice-presidentes do IDP, IP.   
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CONCLUSÃO 

O presente relatório de estágio teve como principais objectivos analisar a política 

pública desportiva, as alterações das estruturas de apoio à implementação desta política, 

incidindo sobre a última reconfiguração do IDP, IP, e relatar a experiência de estágio 

curricular realizada na DRC do IDP, IP.  

Deste modo, encetámos uma abordagem teórica às políticas públicas, às 

organizações públicas e à política pública desportiva no sentido de enquadrar o objecto em 

estudo. 

Assim, no que diz respeito às políticas públicas, definidas pelo Estado, em 

particular pelos membros do Governo que foram eleitos pelos portugueses para 

governarem o país, centrarmo-nos, sobretudo, ao nível da sua formulação e respectivas 

dificuldades de implementação, uma vez que, a implementação de uma política pode não 

ser um processo tão linear como aparenta. Frequentemente, a implementação de 

determinadas políticas é confrontada com diversos obstáculos que dificultam a sua correcta 

implementação. Os referidos obstáculos podem surgir no seio da própria concepção da 

política, que pode não ser correctamente definida, implicar objectivos ambíguos ou não ser 

adequada às necessidades. As políticas, por norma, influenciam um público variado de 

indivíduos, que possuem perspectivas diversas e pretendem objectivos diferentes. Outro 

obstáculo frequentemente identificado é a natural resistência das pessoas às mudanças.       

Paralelamente, no que diz respeito às organizações públicas, foi nosso 

entendimento fazer o seu enquadramento teórico, abordando para tal as questões mais 

prementes, que se prendem com a mudança organizacional e condução de processos de 

mudança. 

Por último, considerando que a realização do estágio se efectivou na área das 

políticas públicas desportivas, decidimos abordar a evolução da política pública desportiva, 

desde o I Governo Constitucional, até ao momento presente (XVII Governo 

Constitucional), para além da evolução das estruturas de apoio à política pública desportiva 

nesta área de intervenção, considerando que o desporto foi um tema em evidência desde os 

anos 70 e alvo sucessivas alterações até aos nossos dias. Constatámos uma evolução do 

próprio conceito de desporto e uma libertação deste em relação às áreas que se lhe 

sobrepunham, nomeadamente a educação. Como prova desta evolução, actualmente temos 



93 

 

uma política pública desportiva amplamente declarada, desligada de outras áreas, (apesar 

de se encontrar em consonância com elas), com um mecanismo de actuação e 

implementação – o IDP, IP.  

A par e passo, a evolução do conceito de desporto e a sua autonomização teve que 

ver com a evolução dos organismos do Estado que operacionalizam a política pública 

desportiva e que culminam na actual estrutura do IDP, IP.   

Por último, no âmbito do estágio propriamente dito, pretendemos analisar a 

implementação da política pública desportiva, com base no enquadramento teórico 

realizado, a partir da visão do Directores Regionais do IDP.  

Assim, ao iniciar o estágio realizado na DRC do IDP, IP, fomos confrontados com 

o PRACE, uma mudança totalmente planeada pelo Governo, que também exigiu a 

adaptação do IDP, IP às suas orientações, que pressupôs a implementação de uma mudança 

emergente por parte da direcção dos cinco novos serviços desconcentrados, designados por 

Direcções Regionais. 

Como qualquer mudança, a reorganização territorial dos serviços desconcentrados 

do IDP, IP mostrou alguma resistência. No caso da DRC, os trabalhadores dos 6 distritos 

da zona centro passaram a ter de deslocar-se para Aveiro, onde foi implementada a sede da 

DRC. Este facto alterou radicalmente a vida profissional dos funcionários, mas também a 

sua vida familiar.  

Alguns trabalhadores passam a ter de despender mais tempo em viagens, o que lhes 

acarretou mais custos para o seu dia-a-dia, já que não vieram a receber qualquer apoio para 

as despesas. Desde logo, estas pessoas mostram revolta, indignação, frustração, reflectidas, 

etc, … numa atitude perante a mudança de rejeição e não de cooperação.  

Algumas das alterações consagradas pelos sucessivos diplomas legais que foram 

regulamentando as estruturas de apoio à definição e implementação das políticas no 

domínio do desporto, como também foi o caso do PRACE, que como o próprio nome 

indica, foram programas de reestruturação, com consequências directas na estrutura 

hierárquica das organizações, nomeadamente através da diminuição do número de níveis e 

órgãos hierárquicos e consequente redução de custos, facto que foi visível no IDP, IP, onde 

foram agrupados alguns órgãos e reduzidos de forma significativa o número de serviços 

desconcentrados. O agrupamento das 18 Delegações Distritais em 5 Direcções Regionais 

exigiu uma nova forma de prestação dos serviços à população.  
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O processo de mudança com a finalidade de melhorar a performance do IDP, IP 

estava em andamento e a opção pela aplicação do modelo de gestão por competências e o 

mapeamento de processos foi a que nos pareceu mais correcta para procedermos à revisão 

e melhoria dos processos existentes, identificando e distinguindo um conjunto de 

competências estratégicas que melhor posicionem a organização. 

Esta opção, apesar de se ter mostrado uma tarefa árdua, permitiu identificar as sub-

unidades funcionais, o número de trabalhadores, os respectivos postos de trabalho de cada 

um, as funções de cada posto de trabalho e as competências necessárias para cada posto de 

trabalho.  

Com a aplicação deste modelo, para além de beneficiarmos a organização que ficou 

a conhecer-se melhor, também ajudámos os próprios funcionários a conhecer a natureza 

das funções que desempenham e os requisitos necessários para atingirem um bom 

desempenho, com influência directa no processo de avaliação de desempenho (SIADAP).  

Muitos das dificuldades sentidas na condução da mudança na DRC foram 

corroboradas pela visão dos Directores Regionais do IDP, IP, cujo a opinião foi obtida 

através do inquérito realizado e analisado no capítulo 4.   

Considerando o inquérito aplicado, e de modo sintético, verificámos que, apesar de 

todos os dirigentes já terem experiencia anterior em cargos de direcção, a motivação para 

trabalhar na área do desporto, enquanto dirigentes, está directamente relacionada com a 

formação profissional na área da maioria dos inquiridos.  

No que diz respeito à reforma entretanto encetada pelo PRACE, verificámos a 

existência de uma avaliação positiva, reconhecida pela maioria, nomeadamente no que diz 

respeito à uniformização, modernização, eficácia, eficiência, melhoria na prestação de 

serviços, maior proximidade à sociedade, apontando-se a possibilidade de se vir a ter uma 

verdadeira descentralização, depois de uma primeira fase de desconcentração, por ser vir a 

ser melhor forma de organização.  

Os resultados obtidos não foram muito expressivos, uma vez que na implementação 

das políticas públicas desportivas, a opinião dos DR mostrou que se têm verificado 

algumas das dificuldades abordadas no capítulo 1, enquanto que outras dessas dificuldade 

não se têm verificado. Alguns dos aspectos também não reuniram consenso, pelo facto de o 

número de inquiridos ser reduzido, e assim, em alguns casos, dois dos inquiridos referiam 
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que a dificuldade abordada na questão se tem verificado, outros dois discordarem deste 

facto e um deles não mostrar qualquer opinião.  

Da análise das opiniões recolhidas através do inquérito, ressalta ainda o facto de a 

resistência à mudança ser um processo natural. De acordo com as opiniões manifestadas, 

este é um problema que altera as prioridades de quem dirige a organização, que tem de 

centra a sua preocupação em lidar com a resistência dos recursos humanos, despendendo 

tempo e recursos matérias, que poderiam ser utilizados noutros processos organizacionais.  

Do observado in loco na DRC e da síntese da opinião retirada dos inquéritos 

realizados, podemos concluir que muitos dos aspectos abordados na teoria, nomeadamente 

no que diz respeito à condução de processos de mudança para aplicação das políticas 

públicas, são ilustrados neste relatório, na prática vivida através do estágio realizado.  

Sendo um processo complexo, a análise da implementação de uma política pública, 

pode, neste caso, ter sido condicionada pela nossa opção em realizar apenas inquéritos aos 

dirigentes intermédios de 1º grau, cujo a actuação é restringida ao âmbito regional, pelo 

que, do nosso ponto de vista, se tornaria interessante averiguar muitas destas questões 

numa perspectiva vertical de poder, no que diz respeito a toda a estrutura organizacional do 

IDP, IP.  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Denominações para Reengenharia  

 

 Nome Original Nome em Português Autor 

BPI Business Process 

Improvement  

Aperfeiçoamento de 

Processos  

Harrington 

PI Process Inovation  Reengenharia de 

Pocessos  

Davenport 

GP  Gerenciamento de 

Processos  

Rummier & Brache 

BPE Business Process 

Engineering  

Engenharia de 

Negócios 

 

CPR Core Process 

Reengineering 

Reengenharia de 

Processos  

 

BPR Business Process 

Reengineering 

Reengenharia de 

Processos 

Johansson  

BPR Business Process 

Redesign 

Redesenho dos 

Processos de Negócio 

Knorr 

BR Business Reengineering  Reengenharia de 

Empresa  

Hammer 

(Fonte: adaptado de Gonçalves, 1994) 



 

 

2 

 

Anexo 2 – Programa do I Governo Constitucional 

 

I  Introdução 

II  Enquadramento Político-Constitucional   

III  Objectivos e Políticas de Governo 

 A) Construir o Estado Democrático 

 B) Planear e reorganizar a economia 

 C) Assegurar a estabilização financeira indispensável à recuperação económica 

 D) Consolidar as estruturas produtivas, combater o desemprego e expandir a produção 

 E) Promover uma maior justiça na distribuição dos rendimentos 

 F) Responder às necessidades básicas da população e promover a qualidade de vida 
1 Justiça 

2 Educação e investigação científica  

b) Medidas Sectoriais: 

1. educação pré-escolar; 

2. ensino primário; 

3. ensino preparatório e secundário; 

4. educação permanente; 

5. ensino superior; 

6. investigação científica; 

7. Juventude e desportos. 
3 Cultura 

4 Segurança Social 
5 Saúde 

6 Habitação e Urbanismo 

7 Ambiente 

8 Melhorar as condições de vida nas zonas rurais 

9 Desalojados  

10 Reabilitação de deficientes  

 G) Afirmar uma política de independência nacional e de cooperação internacional a favor da 

paz  

IV  Considerações Finais  

(Fonte: elaboração própria a partir do Programa do I Governo Constitucional) 
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Anexo 3 – Programa do X Governo Constitucional 

 

I  Organizar o Estado 

II  Desenvolver a Economia 

III  Promover o Bem Estar Social 

IV  Valorizar os Recursos Humanos 

 1 Educação  

 2 Cultura 

 3 Comunicação social  

 4 Comunidades portuguesas 

 5 Juventude  

 6 Desporto  

(Fonte: elaboração própria a partir do Programa do X Governo Constitucional, 1985-87) 
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Anexo 4 – Programa do XVII Governo Constitucional 

 

  Introdução  

1  Uma estratégia de crescimento para a próxima década 

2  Novas políticas sociais 

3  Qualidade de vida e desenvolvimento sustentável 

 I Mais qualidade ambiental e melhor ordenamento do território  

 II Qualificar as cidades e melhorar o acesso à habitação  

 III Cinco áreas decisivas para um desenvolvimento sustentável  

 IV Mais e melhor desporto  

 V Relançar a defesa dos consumidores 

 VI Modernizar a administração territorial autárquica  

 VII Regiões autónomas: desenvolvimento e coesão 

   (Fonte: elaboração própria a partir do Programa do XVII Governo Constitucional, 2005-2009) 
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Anexo 5 – Fluxograma de Nível Elevado 

 

 

(Fonte: adaptado de Accounts Commission, 2000) 
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Anexo 6 – Fluxograma de Actividades 

 

 

(Fonte: adaptado de Accounts Commission, 2000) 
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Anexo 7 – Fluxograma de Tarefas 

 

 
 

(Fonte: adaptado de Accounts Commission, 2000) 
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Anexo 8 – Símbolos Padrão para os Fluxogramas 

 

 

(Fonte: adaptado de Accounts Commission, 2000) 
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Anexo 9 – Fluxograma de Intervenção 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: adaptado de Accounts Commission, 2000) 
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Anexo 10 – Organograma do IDP 

 

Presidente 

Vice-Presidente Vice-Presidente Comissão de Fiscalização  

 

Unid. Org. de 1º grau 

GRI 

DSAF  

CNMD (Lisboa) 

DSAD  

DSIED  

DSFDRH 

DF  

DP  

DEIED  

DDT  

DDF  

GRP 

GJ 

Delegações Distritais  

DDE  

MND  

Delegação no Porto  

DGFP  

DPE  

DOI 

SOC  

Tesouraria  

SPA  

SE 

Viana Castelo Branco 

Braga Coimbra  

Porto Leiria  

Vila Real Santarém  

Bragança Portalegre  

Porto  Évora  

Aveiro  Lisboa 

Viseu  Beja  

Guarda  Faro  
 

(Fonte: elaborado a partir do Decreto-Lei n.º 96/2003 de 7 de Maio) 
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Anexo 11 – As Macro-Estruturas da PCM  

(Fonte: http://www.gov-civil-braganca.pt/mambo/downloads/ficheiros/PRACE_MACROESTRUTURAS.pdf) 
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Anexo 12 – Organograma do IDP, IP  

 

Presidente 

AAP Vice-Presidente Vice-Presidente Fiscal Único 

 

LAD  ESPAD 

Un. Org. 1º grau 

DRHF 

DMD 

GJA 

DGIED 

DDD 

DICRI 

CMDP CDC 

DGRH 

DGAG  

DCRP 

SP  

SPA 

SEG 

SOCAG 

T 

DF 

DDT 

DDF 

DAPO 

DEPIED 

DR Centro 

DR Lisboa e Vale do Tejo 

DR Alentejo 

DR Algarve 

DR Norte 

 

(Fonte: realizado a partir do Decreto-Lei n.º 169/2007 de 3 de Maio; Portaria n.º 662-L/2007 de 31 de 

Maio; Despacho n.º 21331/2008, de 7 de Julho) 
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Anexo 13 – Inquérito  

1ª Parte 

 

1- Há quantos anos exerce funções na alçada do IDP, IP? Que serviços/ funções percorreu? 

 

2- Há quanto tempo exerce funções sob a alçada da SEJD? Que serviços/ funções percorreu? 

 

3- Já exerceu algum cargo em alguma direcção de outro organismo do Estado? Qual(ais)? 

 

4- Qual o motivo da escolha da área do Desporto para trabalhar? 

 

5- Qual a sua opinião sobre as políticas públicas nesta área do Desporto? 

 

6- Qual a avaliação que faz sobre a evolução das políticas públicas desportivas (considerando os 

últimos 10 anos)?  

 

7- A implementação da política pública desportiva, em sentido lato, cabe ao IDP, IP. Como avalia 

a actuação deste Instituto na implementação das políticas públicas do Desporto?  

 

8- Considerando a nova forma de organização do IDP, IP em Direcções Regionais, como avalia a 

prestação de serviços à população? (em relação ao modelo anterior de delegações regionais). 

 

9- Como director, qual a sua avaliação sobre o grau de dificuldade de implementação das 

directrizes emanadas pela direcção do IDP, IP? 

 

10- Qual a sua opinião em relação ao poder que os directores regionais têm, ou não têm, para 

executar as politicas publicas? 

 

11- Qual a sua opinião sobre o grau de autonomia, dado aos directores regionais, para executarem 

medidas na sua área de actuação? 

 

12- É encorajado a ter iniciativa para desenvolver acções na sua área de actuação? 

 

13- Qual é a avaliação que faz acerca do modelo de desconcentração aplicado à organização do 

IDP, IP? Considera o modelo de descentralização seria ou não mais adequado? Justifique.   

 

 

2ª parte  

 

14- Considera que os objectivos das políticas públicas são claros e bem definidos? 

Sim  Não Sem opinião  

a) Se respondeu NÃO, como avalia o grau de contradição e ambiguidade dos objectivos 

das políticas públicas? 

Moderado Elevado Muito elevado Sem opinião 

 

15- Como avalia o nível de divulgação e informação dos objectivos das políticas? 

Mau Suficiente Razoável Bom Muito bom Sem opinião 

 

16- Considera que os objectivos das políticas são compatíveis com os reais problemas das situações 

alvo de formulação de políticas? 

Sim  Não Sem opinião  

a) Se respondeu NÃO, como avalia o grau de compatibilidade entre os objectivos das 

políticas e os reais problemas das situações? 

Nulo Normal Elevado Sem opinião 
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17- Concorda com a afirmação: “As políticas são formuladas de forma padronizada, não se tendo 

em conta a diversidade de situações, nem as especificidades de cada situação, dado que os 

formuladores não conhecem os reais problemas em questão”.  

Discordo totalmente Discordo Concordo Concordo totalmente  Sem opinião 

 

18- No momento de formulação de uma política pública acha que se conseguem prever todas as 

circunstâncias?  

Sim  Não Sem opinião  

a) Se respondeu NÃO, como avalia o grau de ausência de previsibilidade? 

Poucas vezes Normalmente Muitas vezes Sempre Sem opinião 

 

19- Acha importante reajustar as políticas às situações a que se referem? Justifique.   

 

20- Ainda no âmbito da construção das políticas públicas (em relação ao seu grau de 

abrangência), como as considera?  

 Políticas são 

incompletas 

«------------------------------------------------» Políticas são 

completas   

Não sabe  1  2  3  4   5  

 

21- Concorda com a afirmação: “As políticas são formuladas de forma confusa e desordenada”? 

Discordo totalmente Discordo Concordo Concordo totalmente  Sem opinião 

 

22- Considera que a organização do instituto é altamente institucionalizada, não deixando a 

mudança operar, ao nível dos serviços centrais? 

Sim  Não Sem opinião  

 

23- Considera que a organização do instituto é altamente institucionalizada, não deixando a 

mudança operar, ao nível das Direcções Regionais? 

Sim  Não Sem opinião  

 

24- Considera que existe resistência por parte das pessoas em relação a situações de mudança? 

Sim  Não Sem opinião  

a) Se respondeu SIM, como avalia o grau de resistência das pessoas? 

Baixo Normal elevado Sem opinião 

 

25- Como avalia a atitude das pessoas em relação as mudanças? 

 Rejeição   «------------------------------------------------» Aceitação   

Não sabe  1 2  3  4  5  

 

26- Como avalia o nível de choque de interesses entre os intervenientes, relativamente aos 

objectivos das políticas? 

Nulo  Normal Elevado Sem opinião 

 

27- Como avalia o nível de choque de interesses entre os intervenientes relativamente à forma de 

aplicação das políticas? 

Nulo  Normal Elevado Sem opinião 

 

28- Concorda com a afirmação: “As reformas continuam a demonstrar os velhos problemas de 

sempre”. 

Discordo totalmente Discordo Concordo Concordo totalmente  Sem opinião 

 

29- Considera que as políticas não captam a atenção dos intervenientes que dela fazem parte? 

Sim Não Sem opinião 

 

30- Considera que existem pressões externas, por parte dos stakeholders, dificultam os processos 

de mudança e reforma? 

Sim Não Sem opinião 
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a) Se respondeu SIM, como avalia o grau de existência de pressões externas 

(muita/pouca pressão)? E que tipo de pressões externas sente? 

 

31- Considera que existem alterações das prioridades das políticas no decorrer do tempo? 

Sim Não Sem opinião 

a) Se respondeu SIM, a que níveis se alteram as políticas? 

 

32- Considerando que, de facto existe uma escassez de recursos generalizada, como avalia o grau 

de escassez de recursos no âmbito da implementação de políticas públicas? 

Nulo  Normal  Elevado Sem opinião 
 

33- Tendo em conta que, à medida que o tempo corre, as prioridades das políticas vão-se 

alterando, como considera que os recursos vão sendo reajustados de acordo com as mudanças? 

 

34- Considera que na definição e implementação das políticas são considerados todos os 

stakeholders? Justifique.  

 

35- Como avalia o relacionamento entre quem define a política, quem a aplica e quem está 

interessado nela (stakeholders)?  

Nulo Suficiente Razoável Bom Excelente Sem opinião 

 

36- Como considera o nível de diálogo existente entre os intervenientes? 

Nulo Suficiente Razoável Bom Excelente Sem opinião 

 

37- É da opinião de que a teoria (formulação da política) não se consegue por em prática 

(implementação da política)? 

Sim Não Sem opinião 

 

38- Concorda com a afirmação: “Por vezes, existem impedimentos fiscais ou políticos na fase da 

implementação das políticas, não deixando que elas se executem correctamente”.  

Discordo totalmente Discordo Concordo Concordo totalmente  Sem opinião 
 

39- Como avalia o nível de alcance das expectativas das políticas, em relação aos seus resultados 

efectivos? 

Mau Razoável Bom Sem opinião 

 

40- Exponha algumas considerações que julgue pertinentes no âmbito deste inquérito sobre a 

falha constante que se verifica nos processos de implementação das políticas públicas / reformas 

(seja qual for a área/sector, seja qual for o país). 

 

 




