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resumo 
 

 

A presente tese tem como objetivo estudar o modelo de gestão da administração 
pública de Cabo Verde, a partir do início dos anos 90, à luz das dimensões da New 
Public Management (NPM) e a governança pública. A fundamentação teórica abordou 
os conceitos de NPM e a modernização administrativa, o interesse público e a 
accountability e a governança pública e, a partir destes pressupostos, verificar de que 
forma os princípios da governança pública substituem ou mesclam com os da 
administração pública. O locus da pesquisa foi o processo de reforma do Estado e da 
administração pública do país Cabo Verde, baseando-se na informação obtida dos 
atores de governança e dos agentes da administração pública e privada. A amostra 
final foi de 86 indivíduos utilizadores da administração pública cabo-verdiana de 
ambos os sexos, os quais, no momento da pesquisa eram atores de governança 
(administradores públicos e representantes eleitos dos munícipes) e agentes de 
setores público e privado cabo-verdiano (representantes das organizações da 
sociedade civil e representantes do sector privado). O modelo teórico desta tese foi 
composto por “constructos latentes”, qualidade de serviços, transparência, controlo e 
responsabilidade na gestão, controlo social, parcerias Estado-sociedade e articulações 
intergovernamentais e as variáveis observáveis para cada “constructo”. A pesquisa 
teve abordagem de natureza quantitativa e adotou-se um estudo de dados em corte 
transversal, com uma amostra não probabilística, por conveniência, ancorado no 
paradigma da investigação quantitativa para explicar o relacionamento entre as 
variáveis e confirmar o modelo teórico proposto. Os resultados demonstraram que as 
variáveis referentes a NPM (eficiência e resultados) têm um grande impacto no 
equilíbrio da gestão e administração pública, visando satisfazer os anseios e as 
aspirações da sociedade em geral e, em particular, os interesses dos cidadãos. Este 
aspeto vai de encontro com as múltiplas evidências encontradas na literatura que 
referem que a área de estudos sobre a administração pública possuí duas vertentes: 
uma relacional/instrumental, associada à busca pela eficiência e eficácia e outra 
política, que visa a análise de valores e promoção do interesse público. O foco dado 
neste estudo é a busca da compreensão de como as sociedades são administradas, a 
partir das teorias propostas pelo movimento da New Public Management. O estudo 
confirmou que, apesar de persistir, alguns elementos do modelo burocrático, os 
programas de reformas administrativas do país, Cabo Verde revelam a convivência 
com as práticas dos demais modelos de gestão estudados (tradicional e/ou 
burocrático e a NPM) e a nova abordagem governança pública. Em função dos 
resultados obtidos, conclui-se a tese refletindo sobre as implicações que este estudo 
tem para esta área de conhecimento e para os atores de governança da administração 
pública cabo-verdiana, reconhecendo as limitações encontradas e apresentando 
sugestões para investigações futuras.  
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abstract 
 

The thesis aims to study the management model of cape verde´s public administration, 
from the early 1990s onwards, in the light of the dimensions of New Public Management 
(NPM) and public governance. The theoretical basis adddressed the concepts of NPM 
and administrative modernization, the public interest and accountability and public 
governance and, on the basis of these assumptions, verify how the principles of public 
governance replace or merge with those of public administration. The locus of the 
research was the process of reforming the state and public administration of the Cape 
Verde country, based on information obtained from governance actors and public and 
private administration agents. The final sample was 86 individuals using the cape 
verdean public administration of both sexes, who at the time of the survey were 
governance actors (public administrators and elected representatives of the 
townspeople) and public and private sector actors in the Cape Verde (representatives of 
civil society organisations and representatives of the private sector) The theoretical 
model of this thesis was composed of “latent constructs”, quality of services, 
transparency, control and responsability in management, social control, state-society 
partnerships and intergovernamental articulations and the observable variables for each 
“construct”. The research had a quantitative approach and a cross-sectional data study 
was adopted, with a non-probabilistc sample, for convenience, anchored in the 
quantitative research paradigm to explain the relationship between the variables and 
confirm the proposed ttheoretical model. The results have show that the variables 
relating to NPM (efficiency and results) have a major impacto on the balance of public 
management and administration, with a view to satisfyng the wishes and aspirations of 
society in general and, in particular, the interests of citizens. This aspect is in line with 
the multiple evidence found in the literature that states that area of studies on public 
administration has two strands: one relational/instrumental, associated with the search 
for effciency and effectiveness, and the other policy, which aims at the analysis of values 
and promotion of public interest. The focus given in this study is the search for an 
understanding of how societies are managed, based on the theories proposed by the 
New Public Management movement. The study confirmed that despite the persistence of 
some elements of the bureaucratic model, the country´s administrative reform 
programes reveal that Cape Verde is living with the practices of the other management 
models studied ((traditional and/or bureaucratic and the NPM) and the new public 
governance approach. Based on the results obtained, the thesis concludes by reflecting 
on the implications that this study has for this area of knowledge and for the governance 
actors of the cape verdean public administration, recognizing the limitations found and 
presenting suggestions for future investigations. 
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1. Introdução 

1.1. Relevância da investigação 

O tema da presente tese insere-se no campo de conhecimento da administração pública 

cabo-verdiana, tendo como focus de análise o estudo da configuração da gestão utilizada 

na modernização administrativa das entidades públicas. Para realizar tal empreendimento, 

foram escolhidos os processos de reforma do Estado e da administração pública do país, 

Cabo Verde. 

Desde há muito que as instituições do setor público vêm sendo pressionadas a realizar 

mudanças, constituindo esta permanente reforma administrativa uma atividade central dos 

governos um pouco por todo o mundo. Tais mudanças abrangeram (e abrangem), no 

essencial, os métodos de administração utilizados, as estratégias seguidas, os seus 

processos, dentre outros aspetos ligados à reforma, baseadas nas doutrinas da New Public 

Management (NPM), num corte evidente com o aparelho administrativo burocrático que 

prevalecia anteriormente e, - atualmente - nas ideias e valores das novas tendências de 

abordagens: um novo paradigma de governança. Importa referir que o modelo de NPM 

serviu de rótulo às diversas reformas que ocorreram a partir de finais da década de setenta, 

do século XX, em países com diferentes sistemas políticos e económicos: Estados Unidos 

da América (EUA), Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, (Pollitt & Bouckaert 

2004; Barzelay, 2001; Kettl, 1997; Hood 1991; Denhardt,  2012). 

Os autores Lynn (2005), Pollitt & Bouckaert (2004), Hood (1998), Kettl (1997), Hood & 

Jackson (1991) afirmam que a NPM se refere a um simulacro de alocação de recursos por 

mercados ou quase-mercados competitivos, o que se adequava aos ventos 

neoconservadores que sopravam e cuja dispersão global se deve ao inerente apelo das suas 

ideias, mas também, em grande medida, aos apoios e orientações demonstrados por 

Organizações mundiais, tais como a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE), o Banco Mundial, o FMI ou as Nações Unidas, para além de outras 

instituições mundiais e regionais. 

A literatura tende a sugerir que as razões para a sua difusão têm de ser atribuídas a 

escolhas racionais realizadas pelos formuladores de políticas, em resposta à crise e a uma 

forma de isomorfismo institucional. (Bach & Bordogna, 2011; Pollitt, 2001).



De um ponto de vista teórico os pontos nevrálgicos da complexa amálgama de teorias e 

ideologias que compõem a NPM foram claramente sintetizados, conjugados e apresentados 

em 1991 por Christopher Hood através do artigo “A public management for all seasons?”. 

O conceito central do argumento de Hood (1991) era simples: para assegurar um 

desempenho eficiente o setor público deveria pedir emprestadas as ferramentas, os valores 

e os termos utilizados no setor privado. 

Subjacente a esta nova filosofia está, portanto, a crença de que as práticas, métodos e 

princípios utilizados na gestão do setor privado são superiores às usadas na administração 

do setor público (Osborne 2006; Pollitt & Bouckaert, 2004; Hood 1995). Enfim, a NPM 

expressa-se a favor da confiança no mercado e nos métodos e ideias seguidos no setor 

privado, expressas na linguagem do racionalismo económico (Hood, 1995). 

É possível considerar, portanto, que nas reformas administrativas apoiadas nas doutrinas 

subjacentes à NPM, encetadas em diversos pontos do mundo, foi observada a utilização de 

instrumentos tais como gestão por resultados, introdução de medidas de desempenho, 

Osborne (2006), Bento (2003), desregulamentação, contratos com base no desempenho, 

competição, incentivos de mercado, orientação para o consumidor ou cliente Osborne 

(2006), Denhardt (2012), ou privatização Bach & Bordogna (2011) para além de os 

sistemas de disponibilização de bens públicos e a formulação e implementação das 

políticas públicas poderem ser analisados como uma série de transações com as 

caraterísticas de contratos (Lane, 2000).  

 As críticas dirigidas à NPM, designadamente aquelas que incluíam um largo espetro de 

denúncias dos excessos do managerialismo, que colocavam em xeque questões, tais como, 

a cidadania, democratização, o papel a desempenhar pelos cidadãos, o accountability 

democrático e aspetos similares Lane (2000), Denhardt (2012) estiveram na base da 

emersão de um novo paradigma de administração pública. O emergente modelo, 

denominado de governance ou governação, teve como caraterística imperante o fato de as 

redes passarem a dominar as políticas públicas (Löffler, 2009). É precisamente neste 

contexto que os autores Greenaway et al., (2007), Rhodes (1997) e Fattore Dubois & 

Lapenta (2012) se referem que, a governance repousa na cooperação entre os diversos 

atores do que sobre a unilateralidade, isto é, este novo modelo reconhece a existência de 

um cenário em que múltiplos intervenientes estão aptos para contribuir para o 

desenvolvimento das funções públicas. Deste modo, “a difusão da ação administrativa, a 



multiplicação de parceiros administrativos e a proliferação da influência política fora dos 

círculos governamentais são o coração da governance” Fattore Dubois & Lapenta (2012, p. 

219), o que requer uma nova e ampliada compreensão do papel das organizações públicas 

no seio da sociedade (Williamson, 2010; Heinrich et al., 2010). 

Stoker (2008) ressalta que a governança se refere à ação, às maneiras ou ao sistema de 

governar, nos quais as fronteiras entre as organizações dos setores públicos e privados se 

tornaram permeáveis. A governança reconhece a interdependência entre as organizações. A 

essência da governança é a sua relação interativa entre e intra organizações governamentais 

e não-governamentais. 

Neste contexto reflexivo, o conceito de governança se afigura, atualmente, como 

alternativa ao paradigma managerialista e como seu sucessor em termos de repercussão 

mundial Osborne (2010), passando o setor público a ser mais aberto à participação da 

sociedade (Rhodes, 1997). 

Não obstante a generalização realizada nos parágrafos anteriores, Peters (2001) defende 

que as últimas vagas de reformas administrativas não tiveram um molde universal e único, 

tendo sido adotados diferentes modelos em diferentes países, não se podendo falar de um 

modelo único de modernização administrativa. Neste caminho teórico, os posicionamentos 

de  Peters (2001) vão no sentido de que o ponto de partida para o processo de reforma bem 

como o próprio processo, dependem das especificidades de cada nação. (Bach & 

Bordogna, 2011; Kettl, 2000). As reformas, portanto, segundo Bento (2003), são 

condicionadas pelo contexto histórico, pela complexidade do social e pela orientação do 

poder político das sociedades. 

A esse respeito Peters (2001) já afirmava que as reformas adotadas nos diferentes países 

estão associadas à tendência política dos partidos no poder, ao poder dos sindicatos do 

setor público, ao contexto socioeconómico desses países e, comprovadamente, à cultura 

administrativa desses Estados. Este argumento também é partilhado por Hays & Plagens 

(2002) quando asseguram que as reformas divergem porque as culturas e sistemas 

administrativos são diferentes, não nos podemos esquecer que tanto a economia como o 

aparelho administrativo de cada país são únicos, dependendo a sua singularidade de 

aspetos variados, tais como a estabilidade, o nível de desenvolvimento, o património 

cultural ou o tipo de governo. Pesquisadores da ciência de administração, como Lodge & 

Hood (2012) que também se inserem no campo temático dos estudos sobre a modernização 



administrativa, partilham de uma compreensão diversa para os modelos de reformas 

administrativas quando sugerem que o mesmo instrumento de reformas pode ser utilizado 

de forma diferente, devido a razões políticas diferentes, obtendo consequências sociais 

igualmente distintas. 

Tendo em conta perspetivas diferenciadas dos autores, torna-se necessário evidenciar o 

contexto específico cabo-verdiano no que concerne às reformas administrativas 

prosseguidas nas últimas décadas, em que as influências dos programas da NPM e da 

abordagem das novas tendências, a governança pública são, por demais, notórias. 

No fim da década de 90, o poder do Estado Cabo-verdiano para influenciar o mercado era 

bastante reduzido e, por isso, se reconheceu a necessidade de se romper, na Administração 

Pública, com práticas que se julgava bem ancoradas e de se iniciar mudanças de 

mentalidades. Estas mudanças foram sujeitas a resistências passivas.  

Na verdade, o ajustamento estrutural de segunda geração, imposto pelo Fundo Monetário 

Internacional na década de 90, alterou o quadro institucional e o contexto económico de 

Cabo Verde, não só porque o Estado deixou de ser o ator económico que definia e 

orientava a trajetória de desenvolvimento económico e social, mas também porque perdeu 

a capacidade reguladora do mercado que deteve durante os primeiros anos da 

independência. Na verdade, a privatização das empresas públicas, a ancoragem ao Euro, a 

flexibilização da lei laboral e o “dever” do equilíbrio orçamental, reduziram 

consideravelmente o poder do Estado de controlar e de influenciar o mercado e, por esta 

via, o processo de desenvolvimento económico. 

Ora, logo após a tomada de posse do Governo saído das eleições de 14 de janeiro de 2001, 

ganhou força o descontentamento com a lentidão e a inoperância da Administração Pública 

cabo-verdiana com origem numa burocracia que, na perspetiva dos empresários, 

obstaculizava iniciativas privadas.1 Impunha-se, por isso, introduzir reformas profundas 

com o propósito de preparar e de adequar a Administração Pública aos novos desafios, 

contextos e paradigmas criados com o desaparecimento do Estado empresário. No fundo, 

exigia-se que a Administração Pública cabo-verdiana passasse a funcionar em função das 

exigências do mercado em consonância com os princípios doutrinários que reservam e 

reduzem o papel do Estado à criação de um clima “market friendly.”  

1 



Acreditou-se, então, que se devia adotar “um novo paradigma de gestão e administração 

pública que se assentasse, designadamente, no planeamento por objetivos, impondo, pois, 

uma recentragem da abordagem nas organizações” (preâmbulo do Decreto-Lei nº 9/2013 

de 26 de fevereiro) porque se acreditava, também, que uma gestão por objetivos tornaria a 

administração pública mais habilitada a dar respostas ao setor empresarial.  

Baseando-se neste pressuposto, se fundamentava a quase totalidade das reformas 

efetuadas. Assim, por exemplo, no preâmbulo do Decreto-Lei nº 54/2009 que propôs a 

revisão do regime jurídico da mobilidade, se afirma que:  

“se pretende com o presente diploma dotar a Administração Pública de um 

instrumento de gestão mais flexível que permita ajustar, com rapidez e 

eficácia, os recursos humanos disponíveis às constantes evoluções das 

necessidades dos serviços públicos, determinadas, em larga medida, pelas 

demandas dos cidadãos e das empresas. Na busca dessa relação de adequação 

dinâmica e permanente entre os efetivos e as necessidades, são revistas as 

soluções normativas que impunham rigidez nos procedimentos e nas decisões 

e que deixavam a Administração Pública sem margem suficiente de 

ponderação dos interesses em presença.” (In Regime de Mobilidade dos 

Funcionários da Administração Pública, (in DL nº 54/2009, p. 3). 

A Lei nº 42/VII/2009 de 27 de julho que define as bases em que se assenta o regime da 

Função Pública, estabelecendo os seus princípios gerais bem como a Lei nº 9/2013 de 26 

de fevereiro que define os planos de cargos, carreiras e salários na Administração Pública 

regem pelo mesmo diapasão e propósito porquanto se propõem corrigir “um conjunto de 

situações de ineficiência na gestão dos recursos humanos da administração pública, 

procurando, a um só tempo, racionalizar os processos, simplificar os procedimentos e dar 

respostas às necessidades tanto das organizações como dos indivíduos” (in PCCS, 2013, p. 

7). Há, portanto, a intenção assumida de se proceder a “uma reformatação da 

Administração Pública cabo-verdiana no quadro de uma reforma global do Estado” (in 

PCCS, p. 8) com a finalidade de a adequar as exigências e demandas dos cidadãos e do 

mercado em particular. 



Esta reforma, pelo seu escopo e abrangência, mas também pela resistência passiva que 

ocasionou (daí advém, talvez, a explicação por que durou cerca de três décadas (1990 – a 

atual) e pelo impacto que teve, representa, como acima se realçou, uma rotura com o 

passado, justificando assim a apreciação deste período como o espaço temporal ideal para 

os fins a que se propõe o presente trabalho de investigação. Obviamente, que, também na 

década de 80, houve reformas administrativas2, mas impõe-se-nos por dever de coerência, 

delimitar o espaço temporal na análise das reformas pós-independência da administração 

pública.   

1.2. Justificação da escolha do objeto da tese   

A escolha de se estudar a evolução de gestão e reformas da administração pública cabo-

verdiana não se deu por acaso. Há dois fatores relevantes: (1) são as primeiras 

representações das administrações públicas criadas na proeminência das reformas do 

Estado e administrativas dos anos 90. Além disso, do ponto de vista legal e institucional, 

elas possuem uma vinculação, e não uma subordinação aos respetivos ditames normativos 

democráticos, tornando, dessa forma, mais interessante e atrativo um estudo que busque 

analisar essa primeira geração de reformas administrativas e (2) são essas as reformas com 

maior tempo de existência (cerca de três décadas). Apesar dos avanços, retrocessos e 

contrariedades e, num contexto permeado pela privatização, desestatização e adoção do 

gerencialismo, seria muito importante, do ponto de vista académico e da administração 

pública analisar e estudar a gestão pública do país. Neste sentido, os resultados podem 

servir de base para aperfeiçoamento do seu marco regulatório, dos seus desenhos 

institucionais, gerenciais e organizacionais, possibilitando, assim, uma melhor articulação 

entre a gestão das organizações públicas e a política de administração do país.  

Para além destas, o trabalho envolve a análise de três pontos principais. O primeiro aspeto 

implica na contribuição para a superação de uma lacuna teórica existente no estudo das 

administrações públicas em Cabo Verde. Isto porque, há uma predominância do estudo da 

administração pública sob o ponto de vista económico e do marco legal. Ampliar a 

compreensão sobre a sua dimensão organizacional envolve, portanto, reconhecer de que 

2

 



forma as dimensões básicas de análise organizacionais contribuem para facilitar ou 

dificultar a gestão da administração pública, assim como o cumprimento do seu papel 

social. Em suma, pretende-se, a partir dos resultados desta investigação, contribuir para o 

conhecimento sobre a cultura, práticas, inovações, dificuldades políticas e administrativas, 

dentre outras, nos processos de gestão das entidades públicas. 

O segundo ponto refere-se à importância de uma análise das reformas implementadas na 

administração pública. Ao se enfatizar em que medida a administração pública incorpora 

os preceitos da reforma dos anos 90, a tese possibilita revelar dados e informações 

relevantes sobre a forma como essas entidades públicas executam as conceções 

preconizadas pelos programas de reforma de Estado de Cabo Verde no período que medeia 

entre 1990 a atual.  

O terceiro ponto refere-se à questão prática. O conjunto de informações empíricas poderá 

ser utilizado na ampliação da compreensão dos processos de gestão das organizações 

públicas, fundamentando e norteando ações de gestão e administração direcionando-as aos 

aspetos mais importantes que possam proporcionar o aperfeiçoamento do funcionamento 

das entidades públicas do setor público do país.  

1.3. Questão da investigação 

Como já foi visto, exigia-se que a Administração Pública cabo-verdiana passasse a 

funcionar em função das exigências do mercado em consonância com os princípios 

doutrinários que reservam e reduzem o papel do Estado à criação de um clima “market 

friendly”. Entretanto, sabe-se que a concretização das mudanças no campo da gestão das 

Administrações Públicas envolve o rompimento de hábitos, crenças e valores muito 

arraigados que configuram uma determinada cultura política e de gestão, próprias das 

organizações públicas cabo-verdianas Hood (1995), Peters (2001), Bento (2003), Hays & 

Plagens (2002), Hernes (2005), Lodge & Hood (2012), Almquist et al., (2013) e Bao et. al., 

(2013). Por outro lado, sabe-se, também, que as mudanças acontecem, mesmo que de 

forma muito lenta e gradual Bevir (2010), Hermet et al., (2014), Kettl (2003), Pollitt & 

Bouckaert (2000). Considerando ainda que, em termos de práticas de gestão o processo de 

reformas abrange uma ampla variedade de formas e em diversos contextos envolvendo 

preocupações e necessidades nacionais completamente diferentes, uma vez que cada país 

procura construir o seu próprio sistema de gestão pública capaz de responder as 

necessidades concretas de cada caso Ormond & Löffler (1999), Bao et al., (2013), Bevir 



(2010), Hermet et al., (2014) e Pollitt & Bouckaert (2000), considerou-se oportuno dar um 

contributo para este domínio de conhecimento através desta tese, no sentido de verificar se 

as mudanças relativas à gestão das administrações, propostas pelos sucessivos programas 

de reformas do Estado Cabo-verdiano, a partir da década de 90, estão realmente a ocorrer. 

Para tanto, fez-se necessário, então, formular a questão central de investigação da tese: As 

carateristicas e elementos que configuram o atual modelo de gestão da administração 

pública em Cabo Verde correspondem ao modelo preconizado pelos pressupostos 

“gerencialista” da NPM que nortearam a sua criação?  

Para responder a essa e outras questões pretendemos, a partir desta tese, vislumbrar novas 

perspetivas (de gestão, teóricas e metodológicas) e, buscar, fundamentalmente, a produção 

de um novo conhecimento no campo da administração pública e da gestão das entidades 

públicas.  

Não existe estudos e pesquisas que contemplem a dimensão organizacional do 

funcionamento das entidades do setor púbico cabo-verdiano, ou seja, as práticas e os 

modelos de gestão por elas adotados. Neste caso, identifica-se a existência de uma lacuna 

no campo de conhecimento da administração pública cabo-verdiana, o que implica dizer, 

que a realização de estudos voltados para a dimensão de gestão pode, então, permitir um 

maior aprofundamento teórico dos processos de gestão pública do país.  

A partir desses argumentos preliminarmente apresentados, esta tese baseia-se na convicção 

de que, nas administrações públicas do país, Cabo Verde, após cerca de três décadas de 

implementação de sucessivos programas de reformas do Estado, se faz necessário um 

estudo aprofundado para identificar e analisar as principais caraterísticas e elementos das 

práticas de gestão existentes no modelo de gestão. Daí que se definissem alguns objetivos, 

que nortearam o desenvolvimento do estudo, que serão enunciados de seguida.  



1.4. Objetivos da tese 

1.4.1. Objetivos geral e específicos 

Busca-se desenvolver a presente investigação a partir da questão central da pesquisa: As 

caraterísticas e elementos que configuram o atual modelo de gestão da administração 

pública de Cabo Verde correspondem ao modelo preconizado pelos pressupostos 

“gerencialistas” da NPM que nortearam a sua criação? 

O objetivo geral da tese é estudar o modelo de gestão da administração pública de Cabo 

Verde, a partir do início dos anos 90, à luz das dimensões da New Public Management 

(NPM) e da governança pública segundo a perceção dos seus atores. 

A fim de responder ao questionamento central, definiram-se alguns objetivos específicos e 

/ou operacionais:  

1. Descrever o perfil dos atores de governança do processo de modernização da gestão 

da Administração Pública cabo-verdiana. 

Averiguar o:  

2. Processo de modernização da gestão da Administração Pública quanto ao serviço 

prestado.  

3. Processo de reformas e gestão pública quanto a expetativas de prestação de serviço 

de excelente qualidade. 

4. Processo de reformas e gestão pública quanto à garantia do controlo de gestão e a 

responsabilização na gestão e quanto à prestação de serviço e satisfação. 

5. Processo de reformas e gestão pública quanto aos mecanismos utilizados para 

divulgar os serviços prestados. 

A definição de tais objetivos insere-se numa lógica que articula alguns temas e constructos 

próprios da área da administração pública e que configura o modelo lógico geral da 

pesquisa (mostrado na figura 1 abaixo), a seguir explorado, e que norteia todo o 

desenvolvimento desta tese. O entendimento do modelo lógico geral da pesquisa passa por 

algumas questões importantes que formam os eixos norteadores em torno dos quais o 

estudo é desenvolvido. O primeiro eixo importante refere-se à abordagem da administração 

pública, ou seja, tratar dos aspetos organizacionais que envolvem as entidades do setor 

público passa, necessariamente, por uma compreensão teórica do funcionamento e o papel 

do Estado cabo-verdiano, assim como, das reformas realizadas na administração pública.  



 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 0.1. Modelo lógico geral de pesquisa 



O segundo eixo importante do estudo decorre do facto das reformas serem entendidas a 

partir das tentativas utilizadas para alterar os modelos de gestão característicos da 

administração pública. Neste sentido, enfatiza-se o entendimento desde o modelo 

tradicional (burocrático) até aqueles preconizados como os mais adequados para o 

funcionamento das organizações públicas contemporâneas, quais sejam, o modelo 

gerencialista e, mais especificamente, o modelo da NPM para as entidades públicas. 

O terceiro eixo que estrutura o desenvolvimento da presente tese são as dimensões de 

análise organizacional escolhidas para caraterizar os modelos de gestão. Neste sentido, 

várias são as possibilidades para se abordar a configuração dos modelos de gestão. Na 

medida em que se priorizou uma análise dos aspetos organizacionais envolvidos nas 

administrações públicas, optou-se por abordar a caraterização do modelo segundo três 

dimensões básicas de análise: NPM e a modernização da gestão, o interesse público e a 

accountability e a dimensão de a governança interativa. Cada uma das dimensões prioriza 

um aspeto que forma a configuração do modelo. Neste sentido, a tese principal da presente 

investigação envolve a consideração de que a administração pública cabo-verdiana possuí 

um modelo de gestão que combina caraterísticas dos dois modelos de gestão pesquisados 

(tradicional e /ou burocrático, NPM) com o modelo de gestão em perspetiva (governança 

pública) para as administrações públicas. Tal modelo híbrido de gestão carateriza-se pela 

convivência e compartilhamento de elementos dos modelos de gestão analisados nesta tese 

que denotam uma espécie de “mix” nas práticas de gestão da administração pública do 

país, Cabo Verde. 

1.5. Metodologia de investigação 

No intuito de responder à questão central definida para desenvolver a presente 

investigação, algumas decisões quanto ao design geral da pesquisa foram necessárias. A 

primeira delas refere-se à natureza do delineamento a ser utlizado. Neste sentido, optou-se 

por realizar uma pesquisa do tipo descritiva, pois ao se buscar a comprovação de uma tese, 

um estudo que possa aprofundar o entendimento da realidade investigada torna-se mais 

adequada. 

 A pesquisa do tipo descritiva, além de o objetivo primordial a descrição das caraterísticas 

de determinada população ou fenómeno ou o estabelecimento de ralações entre variáveis, 

uma das suas caraterísticas mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas 

de coleta de dados. São incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as 



opiniões, atitudes e crenças de uma população (Gil, 2008). Para o autor, as pesquisas 

descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que habitualmente realizam os 

pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. 

Além da natureza descritiva, a investigação é desenvolvida por meio de uma pesquisa do 

tipo estudo de dados em corte transversal. Os estudos de dados em corte transversal 

compreendem os dados que contêm informações sobre entidades individuais (por exemplo, 

trabalhadores, consumidores, empresas, estados ou países) em determinado momento são 

concebidos como dados transversais (Rosen & Gayer, 2015). Apesar da existência de 

várias limitações, tais como a questão da generalização e de identificação de padrões, 

aqueles autores afirmam que podem fornecer informações úteis sobre os possíveis 

impactos de diferentes programas governamentais. Portanto, devido à necessidade de 

aprofundar o entendimento do objeto de estudo, o método de estudo de dados em corte 

transversal mostrou-se mais coerente com uma proposta e pesquisa de natureza descritiva.  

A fim de se alcançar o objetivo de explicar mais aprofundadamente o objeto de estudo 

através dos estudos de dados em corte transversal, optou-se também pelo método 

quantitativo, uma vez que procura traduzir em números opiniões e informações e elabora 

sua análise por meio de recursos e técnicas estatísticas. (Gil, 2002). De acordo com 

Malhotra (2001) tais informações são viabilizadas por um levantamento do tipo “survey”, a 

partir de um corte transversal com variáveis quantitativas. De uma forma geral, pode dizer-

se que o método quantitativo visa, sobretudo, explicar e predizer um fenómeno pela 

medida das variáveis e pela análise de dados numéricos. (Fortin, 2009).  

1.6. Estrutura da tese 

Esta tese está organizada em três partes. Além desta introdução em que se apresenta o 

contexto da criação dos programas da NPM, a apresentação do tema da tese, as 

inquietações que nos motiva ao estudo da temática, a questão de pesquisa, seus objetivos 

geral e específicos e/ou operacionais, o modelo lógico geral e a justificativa da pesquisa, a 

metodologia e a estrutura da tese. Na primeira parte, inclui-se o capítulo 1 que resulta da 

revisão bibliográfica, apresenta-se a fundamentação teórica da tese, na qual é desenvolvida 

uma análise sistemática da literatura sobre governança e modelos de gestão pública, com o 

objetivo de apresentar o panorama geral sobre a quantidade e diversidade de abordagens 

que a literatura científica tem dado ao tema. Neste sentido, analisam-se as principais 

questões e dimensões teóricas que auxiliam na construção do objeto de pesquisa e a 



resposta à questão central da pesquisa e dos principais objetivos específicos. Dois eixos 

teóricos estruturam, de forma mais central, a discussão conceitual da presente tese. O 

primeiro eixo, trata das questões da administração pública e dos seus modelos de gestão. 

Enfatiza-se, assim, as origens, conceitos e abordagens mais consolidadas no campo, além 

dos principais modelos de gestão: o tradicional e /ou burocrático e a NPM. O segundo eixo 

estruturante da discussão teórica aborda as questões relacionadas com o interesse público e 

a Accountability, o marco democrático e a governança pública. São explorados, então o 

contexto no qual se insere o surgimento da modernização administrativa em Cabo Verde, 

seu formato e o modelo preconizado para o seu funcionamento. Aqui, apresenta-se a 

delimitação do objeto de estudo, ou seja, clarifica-se, conceitualmente, as principais 

dimensões da análise organizacional utilizadas na caraterização e configuração dos 

modelos de gestão enfocados na tese.  

A segunda parte, incluiu-se o segundo capítulo apresentam-se os procedimentos 

metodológicos utilizados no desenvolvimento da investigação. Exploram-se, assim, o 

modelo geral da pesquisa, os instrumentos utilizados na coleta de dados e a análise dos 

dados.  

Na terceira parte, integra-se o terceiro capítulo que após uma breve caraterização do 

contexto cabo-verdiano, são apresentados e discutidos os resultados oriundos do 

instrumento que gerou os dados quantitativos. Em sequência, são caraterizadas as 

dimensões básicas de análise organizacional e os modelos de gestão, permitindo assim, 

identificar a configuração e os elementos do modelo de gestão da administração pública 

cabo-verdiana pesquisada. Por último, conclusões – apresenta-se as principais conclusões e 

implicações dos resultados obtidos com referência às questões de investigação colocadas. 

Reflete, ainda, sobre a importância dos resultados sobre a teoria e, em termos práticos, para 

a realidade do país analisado. Conclui-se fazendo referência às limitações subjacentes a 

este estudo e apresentando sugestões para investigações futuras.  



Capítulo 1: 

Fundamentação Teórica 

1.Tendências atuais prevalecentes na administração pública 

O propósito deste capítulo é evidenciar, ainda que de uma forma sintética, as principais 

tendências que prevalecem, nos dias de hoje, na gestão pública, ou na administração 

pública, alguns anos após se terem desencadeado as grandes reformas nesta área, no 

âmbito dos países por todo mundo, e na região oeste africana, em particular Cabo 

Verde. 

Visando tal propósito, é essencial que o referente teórico fundamente a análise, 

demonstrando que, atualmente, a forma predominante de administração pública, já não 

é condizente com as demandas existentes na sociedade em geral. Estas demandas estão 

constantemente impostas à administração pública, inclusive em manifestações que 

ocorrem em redor do mundo, onde as sociedades, em geral, clamam por uma mudança 

que conduz à Administração Pública a um novo paradigma de gestão. 

Este capítulo tem por base discutir, a predominância de determinados modelos que 

foram sendo introduzidos, seus princípios, bem como a conceção das reformas 

administrativas, na sua vertente teórica e prática, na nova forma de gestão da 

administração pública.  

Em busca de teorias e conceitos que fundamentem o construto teórico do presente 

estudo, o referente teórico, após essa abertura, na primeira subseção do capítulo a (1.1) 

começa por destacar o debate da literatura em torno da New Public Management 

(NPM), após o que são identificadas na subseção (1.2) as principais caraterísticas 

inerentes a reformas ocorridas na esfera do setor público. Com o objetivo de apresentar 

o panorama geral sobre a diversidade de abordagens que a literatura científica tem dado 

ao tema governança e modelos de gestão pública nas subseções seguintes é 

desenvolvida análise sistemática da literatura sobre: (1.3) as abordagens de 

Accountability no contexto da NPM e (1.4) temática de governança a nível 

internacional, particularmente no âmbito dos países desenvolvidos, face à realidade da 

diversidade económica, política e social, quanto a conceitos e práticas nos vários países 

que encetaram as reformas. Por esta razão, apresenta-se o contexto em que surgiram 

algumas das iniciativas das organizações internacionais (United Nations e Banco 

Mundial) que nas últimas décadas têm conduzido à apologia do modelo de NPM a nível 



mundial e, também, apresentar os principais conceitos que sustenta. A partir do 

enquadramento mais geral são apresentadas, na subseção (1.5) do capítulo os contextos 

que fizeram emergir a nova forma de atuação da administração pública no âmbito da 

nova gestão pública, assim como os principais conceitos que dela emergiram. 

Com base na informação sistematizada ao longo do capítulo, foi possível concluir na 

última subseção (1.6) as dimensões teóricas de investigação para a presente tese. Em 

torno dessa visão geral das abordagens deste capítulo, serão estabelecidas categorias de 

análise para que, no processo de reflexão e descrição dos dados, seja possível identificar 

o modelo preponderante no caso estudado.  

1.1.O debate da literatura em torno da NPM. 

A partir dos anos 80 em diante, intensificou-se o debate sobre as possibilidades da 

reforma na gestão pública, tanto nos países europeus e norte de américa, como em 

África e em redor do mundo todo. Guillaume, et al., (2002) afirmam que “o fenómeno, 

referido em alguns países como ´reforma do Estado´ é frequentemente denominado de 

Public Management Reform, por influência norte-americana, designado genericamente 

as mudanças nas estruturas e nos procedimentos administrativos destinados a melhorar 

o seu funcionamento” (p. 23). “Opera-se então uma série de reformas administrativas, 

levadas a efeito nos mais diversos Estados Capitalistas do globo, tendo praticamente 

todas elas como bandeira a consecução de uma Administração Pública mais eficaz, 

menos custosa e que se preocupe mais com o cidadão”. (Rodríguez-Arana Muñoz, 

2005, p. 5). Daí que alguns autores referem que o conceito de administração progrediu 

entre Public Management (PM) e New Public Management (NPM) (Gautam, 2008). 

Como referência principal para esta investigação foram tidas em conta as referências 

(em inglês, New Public Management (NPM) apresentadas nos trabalhos científicos de 

Kettl (2003); Hood (1995); Hernes (2005); Stoker (2006); Bevir (2010); Denhardt 

(2011); Denhardt (2012); Andion (2012) e Almquist et al. (2013). 

Segundo Stoker (2006) o argumento de base para uma mudança de paradigma na gestão 

pública resulta de uma simples asserção de que o Estado é pouco eficiente no 

pressuposto de que “é demasiado pesado e consumidor de recursos em excesso” (p. 45). 

Propõe-se, então, como alternativa, o managerialismo que combina as práticas de gestão 

privada com as do mercado, não valorando adequadamente o fato de que “os interesses 

públicos diferem dos interesses privados” (p. 46) e que a decisão e a escolha pública 



não podem depender da consideração do lucro monetário/financeiro porquanto os 

benefícios socias resultantes não têm valor de mercado. Assevera ainda aquele autor, 

porém, que a “NPM” assente numa relação fornecedor cliente numa lógica de 

funcionamento idêntica a do mercado é posto em causa pelos mentores do “Public 

Value Management” (Gestão do Valor Público) com o argumento de que o interesse, o 

objetivo e a finalidade do sector público não são os do sector do comércio. “Governar 

não é a mesma coisa que fazer compras. Consequentemente, alguns dos pressupostos da 

`NPM ´ transportados do sector privado para o sector público se revelam inadequados” 

(p. 46). 

Stoker (2006) salienta que a conceção ‘managerialista’ da gestão pública só teve espaço 

quando criaram condições políticas para tal e as instituições se tornaram veículos da sua 

propagação e imposição. Uma tal imposição, sobretudo aos países do Terceiro Mundo, 

só foi possível graças a àquilo que (o autor) considera de isomorfismo coercivo. 

É instrutivo notar que a problemática acima enunciada está estritamente ligada ao grau 

de desenvolvimento democrático das sociedades e ao grau de transparência na gestão 

pública exigidas pelos cidadãos, de tal modo que neste movimento de resposta à crise 

observadas nas práticas de gestão governamentais, surge NPM, o qual se caracteriza 

como movimento que apresenta um modelo normativo substituto do modelo 

burocrático, que era baseado em regras e autoridades. (Denhardt, 2012). O modelo é 

composto por técnicas que visam utilizar a lógica empresarial baseada em princípios 

mercadológicos na administração pública (Andion, 2012; Stoker, 2006). Este novo 

modelo, baseando-se na competição e no foco em resultados, propõe uma agenda de 

reformas que focalizam, a diminuição do aparelho do Estado, a desregulamentação,o 

controlo social, a privatização de empresas públicas e aplicação de técnicas 

empresariais no âmbito governamental (Andion, 2012). Com isso, os critérios de 

eficiência, redução dos gastos públicos e cortes orçamentais começam a ser valorizados 

na administração pública. A NPM é formada por ideias como serviço ao consumidor, 

mensuração de desempenho, privatização e flexibilidade administrativa (Denhardt, 

2012). 

A evolução da administração pública no contexto internacional regista como 

caraterística comum a introdução, de uma forma generalizada, de reformas nas práticas 

de gestão pública, com o propósito tornar os serviços públicos, prestados pelos 

governos, mais eficientes para os cidadãos, aplicando técnicas de gestão de negócios 



privados, ou seja, foco na satisfação do cliente e na medição do desempenho (Bao et. 

al., 2013). 

Segundo Bevir (2010), a primeira onda de reformas que ocorreu no setor público tem 

sua origem na ideia de que o Estado está sobrecarregado, incapaz de acompanhar as 

mudanças no mundo, em função de que a sua estrutura burocrática não consegue 

adequar-se aos novos tempos, e as demandas dos cidadãos tornaram-se cada vez mais 

complexas. Assim, com a crise de perceção e de legitimidade do Estado e baseados no 

liberalismo e na teoria da escolha racional surge a primeira onda de reformas do Estado, 

cujo objetivo principal era tornar o setor público semelhante ao privado e transferir ao 

segundo as funções do primeiro. Acrescentando ainda aquele autor que na primeira 

onda de reformas, tanto o neoliberalismo como a teoria da escolha racional, 

legitimavam a insatisfação pública com burocracia presente no setor público. Para 

justificar as suas propostas de reforma, os neoliberais comparavam as estruturas 

hierárquicas das organizações públicas com o modo descentralizado e com as estruturas 

competitivas do mercado. Com isso, colocavam-no como superior, enquanto substituto 

ideal do paradigma burocrático da administração pública, reduzindo-se assim, o papel 

do Estado na formulação e implementação de políticas públicas. Práticas que se 

desenvolveram no sector privado foram a principal fonte do modelo público de gestão, 

ou "gerencialismo", como às vezes tem sido rotulado. Isto se refere a crença de que a 

gestão é uma arte ou ciência genérica, aplicável em qualquer contexto e de forma 

indiferenciada tanto no sector privado quanto no setor público (United Nations, 2005). 

No entanto, um tema constante é a noção de que a gestão (e não a "administração") tem 

como foco principal a eficiência e o resultado. É por esta e outra razão que a “rápida 

difusão da doutrina NPM é um excelente exemplo da globalização de reforma do sector 

público” (United Nations, 2005, p. 27). 

As reformas encetadas neste domínio nas últimas décadas, na maior parte dos países 

pelo mundo todo, surgem inseridas em reformas mais globais da Administração Pública 

(AP) e tem como objetivo maior o controlo dos gastos públicos, eficiência e eficácia das 

organizações públicas. Almquist et al., (2013), destacam que nas últimas décadas a 

gestão das organizações do setor público vem passando por grandes transformações, 

que propiciam o surgimento de uma nova gestão pública que busca atender às críticas 

feitas ao setor público como ineficiente, burocrático e ineficaz. Neste sentido, a 

evolução da administração pública tem sido influenciado por vários fatores, incluindo a 



emergência de novas tarefas e atividades para o governo, a transformação de muitas das 

suas funções tradicionais, assim como a recente revolução na tecnologia da informação 

e das comunicações (TIC) que, por si só, necessitando de uma mudança radical no 

trabalho, gestão e processos de decisão em todas as organizações, mas especialmente 

em burocracias de estilo tradicional (United Nations, 2005). 

As reformas neoliberais tiveram duas vertentes principais: a mercantilização e a NPM. 

Com a justificativa da eficiência e transformando os gestores públicos em prestadores 

de serviços e os cidadãos em clientes, a NPM incentivou as organizações do setor 

público a agirem adotando padrões de iniciativa privada. Com isso, desviou-se as 

atenções do procedimento e processos para mensurar resultados. De forma 

complementar, a mercantilização ocorria quando, através de terciarizações e 

privatizações, eram transferidas para o setor privado serviços até então prestados pelo 

serviço público (Bevir, 2010). 

Conforme Matias-Pereira (2009), a adoção da NPM começou no final da década de 

1970 no Reino Unido, com a eleição de Margaret Thatcher e no início dos anos de 1980 

foi adotado pelo governo Ronald Reagan, nos Estados Unidos. A partir daí, se ampliou 

pelos demais países anglo-saxóneos, alcançando, em seguida, os países europeus e, a 

partir de 1990, foi implantado na américa latina, iniciando pelo Chile. Exemplos 

expressivos de reformas que culminaram na NPM são aquelas ocorridas na Nova 

Zelândia, Canada, Grã-Bretanha e Estados Unidos (Denhardt, 2012). 

No entender de Sano & Abrucio (2008), há três mecanismos que se revelam essenciais 

para realizar os objetivos da NPM: 

a) A adoção de uma administração pública voltada para resultados, baseada em 

mecanismos de contratualidade da gestão, com metas, indicadores e formas 

de cobrar os gestores, e apoiada na transparência das ações governamentais, 

possibilitando o controlo maior dos cidadãos e o uso doutros instrumentos de 

accountability. 

b) A contratualidade supõe, ademais, a existência de uma pluralidade de 

provedores de serviços públicos – aquilo que Bradach e Eccles (1989) 

chamam, de um modo plural, de governança (plural mode of governance). 

Desse modo, é possível estabelecer formas contratuais de gestão em 

estruturas estatais e entes públicos não estatais. 



c) Por fim, a combinação entre a flexibilização da gestão burocrática e o 

aumento da responsabilização da administração pública será mais bem-

sucedida caso funcionem adequadamente os mecanismos institucionais de 

controlo (CLAD, 2000). 

Baseado em objetivos de eficiência e resultados Carvalho & Santiago (2008) entendem 

que a NPM traduz uma tendência de reformas encetadas no sector público dos países 

desenvolvidos, com base na hegemonia dos três E´s: (Economia, Eficiência e Eficácia). 

Os principais trabalhos comparativos no campo das culturas contemporâneas nos 

colocam a questão atrás referida, mas ainda não nos dão o equipamento intelectual para 

respondê-la. (Pollit, 2003). 

A delimitação dogmática e doutrinária do conceito teve um percurso evolutivo sinuoso 

e às vezes flutuante, mostrando um entendimento múltiplo e diferenciado da NPM. 

Neste percurso, é importante situar as teorias que suportaram o desenvolvimento da 

NPM, de modo a compreender melhor as premissas, os valores e as expectativas que 

suportam as ideias dessa corrente. Carvalho (2009) defende, na esteira de alguns autores 

(Boston, Martin, Pallot & Walsh, 1996; Friedman & Friedman, 1980; walsh, 1995) que, 

a base ideológica do surgimento das críticas e das medidas de reestruturação do Estado 

Providência e do seu suporte administrativo passa, também pelo peso crescente de um 

conjunto de teorias económicas, integradas no novo institucionalismo económico 

(teorias da escolha pública, teoria do agente principal e a teoria da transação dos 

custos), ao nível da formulação e implementação das diferentes políticas 

governamentais. 

Hermet et al., (2014), atribuem a expressão “gestão pública” ao novo contexto desejado, 

qual seja:  

“esta expressão derivada do inglês parece-se menos com um conceito 

substancial da ciência política do que com os vocabulários dos peritos da 

administração. Tem a ver com o novo léxico das políticas públicas e da 

governança. Na variante NPM, ela evoca, sem grande precisão, as práticas 

de gestão baseadas numa simbiose entre atores públicos, privados e 

associativos. Ela sugere, sobretudo, a necessidade de ir buscar ao setor 

privado e aos princípios da economia de mercado novas regras de 

administração pública, numa perspetiva pós-burocrática” (p. 124). 



Segundo Bevir (2010), a perspetiva da NPM pretendeu inserir nos Estados nacionais 

uma nova gestão eficiente a fim de fazer frente à crise orçamental e adaptar as formas 

de intervenção económica e social à nova fase do capitalismo, marcada pela 

competitividade sistêmica em escala global. Sob influência do Consenso de 

Washington, de acordo com Bento (2003), foi desconstruído o papel desempenhado 

pelo Estado e pela administração pública. Essa desconstrução ocorreu a partir da 

redução da intervenção estatal e da flexibilização da burocracia. O objetivo dessas ações 

visava a estabilidade monetária, a austeridade orçamental e o controlo do déficit público 

e da inflação. Posteriormente, novas ferramentas administrativas são adotadas, ainda 

preocupadas com a intervenção eficiente (Bento, 2003). Para tanto, o Estado passou a 

utilizar instrumentos políticos e administrativos como a descentralização, gestão por 

resultados, índices de desempenho entre as agências estatais e utilização de mecanismos 

de mercado na prestação de serviços públicos (Bento, 2003). 

O modelo da NPM, bem as como suas variações nos diversos países onde foi 

implementado, teve a contribuição do movimento “reinventando o governo” dos autores 

Osborne & Gaebler (1994). Rotulando de Governo Empreendedor ou Inovador, esse 

movimento objetivou que as organizações públicas atuassem de forma a utilizar os seus 

recursos visando a eficiência e a efetividade, transformando-se em instituições 

inovadoras e flexíveis (Osborne & Gaebler, 1994). Para tanto os autores definem dez 

princípios que levariam à reinvenção do governo. Destaca-se, dentre estes, a perspetiva 

de um governo catalisar, descentralizado, competitivo, voltado para resultados e 

orientado para o mercado. Osborne & Gaebler (1994), no intuito de contribuir para 

clarificar os diferentes usos do termo “reinventando o governo”, matizam os princípios 

necessários aos empreendedores públicos para fazerem a reinvenção do governo: 

1. Governo catalisar: os empreendedores públicos conduzem o barco 

governamental. 

2. Governo pertence à comunidade: dando responsabilidade ao cidadão em vez de 

o servir. 

3. Governo competitivo: introduzindo competição na prestação de serviço. 

4. Governo orientado por missões: transformando órgãos burocráticos. 

5. Governo de resultados: financiando resultados, não recursos. 

6. Governo e seus clientes: atendendo às necessidades do cliente e não da 

burocracia. 



7. Governo empreendedor: gerando receitas em vez de despesas. 

8. Governo preventivo: prevenir tentando resolver os problemas públicos. 

9. Governo descentralizado: da hierarquia à participação e ao trabalho de equipe. 

10. Governo orientado para o mercado: introduzindo mudanças através do mercado. 

Percebe-se, que as recomendações e as ideias de Osborne & Gaebler (1994) 

consolidaram o ideal da NPM em que técnicas administrativas do setor privado são 

eficientes e, portanto, adequadas para orientar a gestão pública. O que de relevante notar 

é que aqueles autores, portanto, transferem a administração do setor privado para o setor 

público, contribuindo para substituir o modelo burocrático de administração pelo 

gerencial. Assim, o movimento “reinventando o governo” reforça a NPM. 

Cabe destacar ainda, que de acordo com os autores, a NPM proporciona algumas 

adequações das organizações públicas às demandas da época. Certo é que, a partir deste 

modelo, foi possível gerir as organizações públicas de forma mais eficiente, com a 

utilização de ferramentas para medição de produtividade e de mecanismos alternativos 

para a prestação de serviços. Além disso, foram possíveis outras modernizações com 

base nesse modelo, por meio da reestruturação de algumas organizações públicas, 

organização de fluxos dos processos e descentralização de tomada de decisão. 

Os autores Andion (2012); Denhardt (2011) e Kettl, (2003) vão nessa direção, explicam 

que os princípios da NPM privilegiam a gestão pública baseada em competição e com 

foco em resultados, tendo por base uma série de valores e princípios administrativos que 

configuram diferentes modelos de gestão (voltados para a eficiência, para a 

descentralização e para a excelência do serviço público).  

A NPM é caraterizada por Hernes (2005, p. 5/17) e Hood (1995, p. 93/109) como uma 

“onda reformista” com o propósito de conferir um enfoque gerencial, inspirados nos 

métodos de gestão dos negócios privados, à administração pública. Frisam aqueles 

autores que, todavia, “não existem modelos pré-estabelecidos, a mudança deve enraizar-

se na configuração específica da história, das tradições e estruturas constitucionais e 

legais, nas forças político-administrativas, nas perspetivas económicas e sociais e na 

posição internacional do país”, criticando o fato de se pretender a todo o custo, que a 

NPM conduza necessariamente a uma gestão mais racional e a procura continuada de 

“novas” reformas. 

Hoje em dia questiona-se se as novas formas de prestação de serviços públicos 

resultantes do movimento da NPM são melhores do que as anteriores, estando em causa 



a importância entre os valores sociais e a eficiência dos serviços. A implementação das 

reformas relacionadas com a filosofia da NPM requer uma forma diferente de prestação 

de contas à sociedade, uma maior transparência na administração dos recursos públicos 

e maior responsabilidade na atuação operacional do governo, e quase um “cutback” de 

gestão de administração pública. Nas palavras de Bao et al., (2013) com os sistemas de 

governo fragmentados, com valores em conflito, com a fragilidade do governo em 

colher valores da sociedade e, ao mesmo tempo, promover respostas coletivas para 

esses valores e demandas, surge a preocupação com a NPM, produzindo um movimento 

da sociedade e dos académicos em destacar as obrigações, responsabilidades e valores 

políticos no cerne do debate sobre governança. 

No estudo realizado por Ormond & Löffler (1999) pode constatar-se que os países de 

todo o mundo se têm vindo a impregnar reformas a ritmos diferentes, com diferentes 

objetivos e prioridades, embora todos eles tenham efetuado reformas que se enquadrem 

nos pressupostos da NPM, tais como: 

 Devolver autoridade, outorgar flexibilidade. 

 Garantir o desempenho, o controlo e a responsabilidade. 

 Desenvolver a competência e a escolha. 

 Fornecer serviços adequados e agradáveis aos cidadãos. 

 Melhorar a gestão dos recursos humanos. 

 Explorar a tecnologia de informação. 

 Melhorar a qualidade da regulamentação. 

 Fortalecer as funções de governo no centro. 

A reforma do setor público surge, pois, como um instrumento fundamental para o 

sucesso das transformações preconizadas no âmbito da NPM, pelo que o propósito da 

próxima seção é a análise das principais caraterísticas ocorridas neste domínio.  

1.2. Principais caraterísticas das reformas 

Os autores Andion (2012), Bao et al., (2013), Bevir (2010), Hermet et al., (2014), Kettl 

(2003), Pollitt & Bouckaert (2000) e Stoker, 2006) identificaram as seguintes 

caraterísticas comuns às reformas levadas a cabo nas últimas décadas na esfera da 

administração pública, enquadradas no âmbito da NPM. 

 Ajuste orçamental envolvendo cortes nos gastos públicos, reformas tributárias, 

liberalização económica e comercial, bem como desregulamentação e 



privatizações em setores específicos, isso tudo no sentido de uma aproximação 

progressiva ao modelo empresarial, e uma tendência generalizada para encontrar 

os meios possíveis para reequacionar os novos padrões de relacionamento entre 

Estado, Mercado e Sociedade no revivescer de um mundo progressivamente 

democrático e globalizado. 

 Adoção e desenvolvimento de políticas de reformas administrativas em 

consonância com os princípios e metodologia de NPM, ou seja, especialmente 

orientada para uma forma diferente de prestação de contas à sociedade, uma 

maior transparência na administração de recursos públicos e maior 

responsabilidade na atuação do governo. 

 Enquadramento das reformas administrativas num contexto mais amplo de 

mudanças na gestão do setor público, que abarcam a modernização da 

administração pública, na sequência de várias pressões no sentido do controlo 

sobre os gastos públicos.  

 Dotar a administração pública de uma lógica administrativa construída a partir 

de mecanismos e incentivos capazes de produzir eficiência, efetividade, e 

qualidade na provisão de serviços públicos. 

 Modelos flexíveis de gestão operando em ambientes competitivos, enquanto 

tipos ideais preferidos, capaz de potenciar uma cultura de gestão voltada para os 

resultados, onde os gestores públicos operam com mais autonomia, menos 

controlos burocráticos, e maior atenção para os resultados. 

Todos os autores acima mencionados, para além de Ormond & Löffler (1999), destacam 

o fato de globalmente, existir uma tendência comum de aproximação da gestão do setor 

público à gestão empresarial, persistindo, contudo, uma ampla variedade de formas e 

em diversos contextos envolvendo preocupações e necessidades nacionais 

completamente diferentes, uma vez que cada país procura construir o seu próprio 

sistema de gestão pública capaz de responder as necessidades concretas de cada caso. 

De destacar, como caraterísticas mais relevantes desta aproximação, a ênfase na 

eficiência e na elevação da performance, defendida por muitos autores, mas também 

questionados por outros, e que se tornaram a partir da década de oitenta o principal lema 

do OECDE/PUMA, concretamente a partir do documento Governance in Transition. 



De facto, a OECDE/PUMA, durante uma primeira etapa, mais concretamente entre 

1980 e meados dos anos de 1990, esteve entre as primeiras organizações a introduzir o 

conceito mais amplo de gestão pública, especificamente vinculado às necessidades de 

microreforma e ajuste estrutural nos anos 80 e 90. 

Tanto Stoker (2006) como os autores Pollitt & Bouckaert (2002) e Denhardt & 

Denhardt (2003), questionam sobre a expressiva rotulagem de reformas introduzidas na 

esfera pública às ideias e práticas de gestão privadas, não permitindo que os objetivos 

da administração pública sejam alcançados. Particularmente, estes últimos autores 

focam as suas atenções no facto de a introdução excessiva de ideias e práticas de gestão 

privada ter vindo a ser feita a ritmos diferentes por vários países em todo o mundo 

tornado, em muitos casos, “moda” muitas vezes justificado pelos requisitos da gestão 

empresarial. 

Em síntese, as reformas em curso tanto nos países ocidentais como em África e em todo 

o mundo, no âmbito de administração pública, têm como traço comum a aproximação à 

administração empresarial, com o intuito de procurar-se incorporar técnicas de gestão 

avançadas para dotar de maiores eficácia e eficiência o funcionamento das instituições 

públicas. 

Pode considerar-se que as preocupações manifestadas por diversos autores, tais como 

Andion (2012), Denhardt (2012), Kettl (2003), Sano & Abrucio (2008) e, 

particularmente, Tohá & Solari (1997) se identificam com as principais questões 

atualmente em debate na gestão pública, assim sintetizadas: 

▪ Recrear uma racionalidade microeconómica, é comum, inclusive, a falta de 

clareza a respeito dos objetivos e produtos de cada unidade administrativa ou 

prestadora de serviços. Portanto, para reproduzir a racionalidade 

microeconómica, devem ser definidos critérios e criados mecanismos que 

desempenhem este papel e que sejam coerentes com a realidade pública. 

▪ Incentivar um maior compromisso com a gestão, é importante estimular 

iniciativas que valorizem a função pública e medidas de reorganização do 

trabalho que garantam maior participação, autonomia e oportunidades de 

desenvolvimento profissional aos servidores.  

▪ Procurar um novo equilíbrio entre a flexibilidade e os regulamentos, encontra-

se vinculado a propostas que tendem a fortalecer o poder e a discricionariedade 



dos altos executivos, mas não conceder mais poder e responsabilidades aos 

gerentes intermediários e aos funcionários.  

▪ Estabelecer uma nova relação com a sociedade, o objetivo consiste em evitar 

que a administração seja um espaço fechado e autoreferente, criando mecanismo 

que favorecem a sensibilidade administrativa. Trata-se de conseguir que a 

administração seja mais compreensiva e clara, mais acessível e amigável. Enfim, 

que os interesses dos cidadãos estejam diariamente no centro da atuação pública. 

A maior transparência na administração pública é, ao mesmo tempo, uma forma 

de responder ao público e uma maneira de dinamizar os sistemas de controlos, 

de baixo custo e alta eficácia política. Portanto, não se trata somente de 

satisfazer os usuários ou de consultá-los, senão de transformar este vínculo num 

elemento-chave para a qualidade de gestão que contribua com informação sobre 

a qualidade dos serviços e estimule os esforços para melhorá-la.  

▪ Revitalizar o sentido da função pública, reconhece-se que a forma de atuar das 

instituições públicas passa pela modificação das práticas e estilos de trabalho e 

pela preferência por estilos de gestão mais flexíveis, baseados na 

responsabilidade e na maior autonomia dos sujeitos. 

Essa etapa de abordagens das principais caraterísticas das reformas também é 

importante para análise dos modelos de administração pública. Diversas pesquisas 

teóricas e empíricas têm demonstrado a importância desses modelos, e foram 

construídos a partir de algumas tipologias de formas de participação dos cidadãos no 

processo de implementação de políticas públicas visando o interesse público e 

accountability, uma vez que a participação é fundamental para que exista reforma. 

Neste sentido, a seguir, será realizada uma breve discussão acerca de interesse público e 

accountability. 

1.3. Interesse Público e Accountability 

Importa destacar, inicialmente, as considerações de Behn (1998) sobre o surgimento de 

uma nova forma de trabalhar e de um novo paradigma de gestão governamental (NPM) 

que se pretende que seja eficiente, eficaz e efetivo na prestação de serviços aos cidadãos 

como pressuposto para fortalecer a accountability. Para o autor,  

“a accountability democrática não é opcional; ela é uma característica 

essencial de qualquer abordagem para estruturação do poder executivo. 



Não importa que o paradigma de vocês aplica-se bem às organizações do 

setor privado. Com o governo é diferente. Governos devem ser 

responsáveis, não só perante alguns poucos stakeholders interessados, mas 

sim ante todo o Estado. Se seu sistema não assegurar accountability 

perante os cidadãos, então ele é, por definição, inaceitável” (p. 1).  

Verifica-se aqui, ainda que preliminar, uma visão acerca de accountability. A partir das 

considerações do autor é possível inferir que as mudanças que promoveram a 

modernização administrativa nos vários países por meio de reformas inspiradas na NPM 

deveriam responder às novas circunstâncias da sociedade moderna, em que se 

requeriam uma rediscussão dos papéis e das formas de atuação do Estado, como atender 

às exigências das democracias contemporâneas, em que os princípios e a funcionalidade 

do modelo tradicional de administração pública eram questionados. Questões como 

desempenho organizacional, qualidade de serviços e accountability, eram importantes 

para implementar mudanças na gestão e responder a cada vez mais crescente demanda 

da sociedade por serviços com mais responsabilidade e transparência. A questão central 

aqui é a responsabilização e accountability. 

Por isso, segundo Behn (1998), os defensores da abordagem da NPM devem, agora, não 

apenas demonstrar que a sua estratégia é a mais eficiente e eficaz. Eles devem também 

provar que ela é politicamente responsável. Aqueles que buscam criar um novo 

paradigma de gestão pública terão o ônus de apresentar um conceito correlato de 

accountability.  

Neste contexto, o sucesso das reformas para a NPM continua a ser fonte considerável de 

debate. Vale assinalar que as reformas alcançaram mais dinamismo, eficiência e 

profissionalização do setor público, fornecendo melhores serviços com menos recursos. 

Porém, as vantagens da NPM são questionadas por autores que argumentam sobre os 

problemas gerados pelo domínio do mercado no contexto da administração pública.  

Neste sentido, diversos autores trazem elementos importantes sobre o debate teórico e 

crítico posterior à hegemonia da NPM, por meio de uma revisão da discussão analítica 

recente sobre o tema, a partir de uma perspetiva crítica sobre as reformas e gestão 

pública, ressaltando os efeitos perversos e distorções causados pelas reformas 

gerencialistas. 

Inicialmente, cabe destacar a ressalva dos autores como Stoker (2006) e Denhardt 

(2012) no concernente à diferença entre a administração pública e a dos negócios, que 



fundamenta uma das principais críticas ao modelo da NPM. Ressalta das observações de 

Stoker (2006), que a diferença entre administração de empresas e administração 

burocrática pública é fundamental porque o interesse, o objetivo e a finalidade do sector 

público não são os do sector do comércio. E, para tanto, adverte aquele autor, “governar 

não é a mesma coisa que fazer compras. Consequentemente, alguns dos pressupostos da 

`NPM ´ transportados do sector privado para o sector público se revelam inadequados.” 

(p. 46). 

Por sua vez, Denhardt (2012) também tece críticas ao modelo, não pelo fato da adoção 

de técnicas da gestão de negócios, mas sim por pressupor a NPM que os órgãos do 

Estado devem adotar valores dos negócios como, competitividade, além de mecanismos 

de mercado para decisão social. Outro ângulo da crítica realizada pelo autor ao modelo 

é o fato deste prestar serviços a consumidores, indivíduos isolados movidos por 

autointeresse, ao invés de apoiar a busca por interesses públicos, servindo a cidadãos. 

Essas diferenças assinaladas por aqueles autores vinculadas à finalidade das 

organizações públicas, fundamentam as críticas feitas a esse modelo. 

Desta forma, a questão é que o modelo gerencial voltado para a eficiência e melhoria do 

desempenho limita o alcance do interesse público enquanto prestador de serviços, assim 

como a cobrança de resultados e a prestação de contas (accountability) da administração 

pública perante a sociedade (Christopher Pollitt & Bouckaert, 2002). 

Para Denhardt & Denhardt (2000), ao concentrar a sua ênfase exclusivamente na 

eficiência e eficácia dos serviços públicos sem contemplar, por exemplo, as 

modificações organizacionais impostas pelo exterior e os grupos de interesse como 

dimensões cruciais para a implementação de políticas públicas, os pressupostos da NPM 

são suscetíveis de críticas na implementação das suas conceções. Essas críticas se 

estabeleceram dentro das conceções que defendem, por um lado, a necessidade de 

constituição do interesse público (public servisse orientation) como fator importante no 

processo de gestão pública. Por outro, surgiram dentro das conceções desenvolvidas por 

organismos internacionais sobre a necessidade de se introduzir práticas de gestão que 

promovam maior transparência e responsabilidade no processo de gestão pública. 

Abrucio (1997) reforça, em seus estudos, uma importante característica que compõe o 

conceito de NPS relacionando-o a uma perspetiva sociopolítica. Para o autor, a public 

orientation vem resgatar as conceções sobre a participação política dentro de um 

conceito mais amplo, o de esfera pública que se utiliza da transparência como proteção 



contra novas formas particulares de intervenção no âmbito da administração do Estado. 

Neste sentido, é a partir do conceito de esfera pública que é estruturado o conjunto de 

conceções da NPS acerca da participação dos cidadãos no processo de gestão pública. 

De forma complementar, Denhardt & Denhardt (2000, 2003) consideram que a 

administração pública é influenciada contemporaneamente por conjunto expressivo de 

ideias e de práticas de gestão que estão voltadas para a constituição do novo serviço 

público e, que mostram uma evolução e mudanças nas formas de gestão, muito além das 

que são apresentadas pela NPM. Nesses termos, as reformas do Estado e administrativas 

passam a estar preocupadas com a revalorização e reorientação do seu papel, 

particularmente, enquanto promotor da inclusão e redução das desigualdades. 

Em relação ao que apresentam as explicitações analíticas de Denhardt & Denhardt 

(2000, 2003) com o que foi explicitado anteriormente, é possível considerar que nas 

abordagens da public servisse orientation (NPS), o Estado é encarado como uma 

entidade que existe para assegurar as escolhas dos cidadãos e os seus interesses. 

Ressalta-se que, no setor público servem-se os cidadãos e não os clientes como 

consideram as conceções do movimento da NPM, cujo enfoque central está direcionado 

à adaptação e transferência para a administração pública de técnicas e mecanismos de 

gestão desenvolvidos no setor público. 

O argumento dos autores permeia a ideia de que os cidadãos devem encontrar-se 

ativamente envolvidos no processo de governança, no sentido de que a gestão pública 

necessite de dar maior atenção aos interesses coletivos para além dos interesses 

particulares que emergem no âmbito das organizações públicas. 

Reconhece-se a centralidade da elevação do diálogo comum, maior participação, 

cidadania e accountability na sociedade. O entendimento desse processo parte da ideia 

de que, segundo argumentam Denhardt & Denhardt (2000), especificamente a NPS 

defende que as políticas são um complexo resultado dos interesses de vários grupos, 

opiniões e interesses. No novo contexto de relações o papel do governo transforma-se 

tornando-o um ator não exclusivo que controla a sociedade e oferece serviços, mas que 

agrega, negocia, facilita e busca soluções com os outros atores privados e a sociedade 

civil. 

Para estes autores, o interesse público é concebido como uma noção construída 

coletivamente em que são partilhados interesses e responsabilidades baseadas na 

deliberação conjunta, onde o Estado promove a articulação e interesse público, justiça e 



a equidade. Sob estas condições, o papel do governo sobre a direção e controlo da 

sociedade se altera, gerando uma fragmentação na sua responsabilidade sobre as 

políticas públicas a partir da descentralização dos interesses políticos que dão lugar ao 

surgimento de um novo caráter nas interações e no envolvimento da sociedade. 

Dessa forma, Denhardt & Denhardt (2000) corroboram as suas discussões quanto à 

necessidade de envolvimento de todos os atores nas decisões de políticas públicas 

visando o interesse público. Segundo eles, o processo de formulação e implementação 

de políticas públicas no contexto da NPS não se materializa por meio de relações 

hierárquicas entre os agentes públicos e a sociedade, mas pela integração dos grupos de 

interesses compostos por empresas, sindicatos, organizações sem fins lucrativos, grupos 

de interesse governamentais e cidadãos comuns nas arenas do desenvolvimento das 

políticas públicas. 

Assim, constata Stoker (1998), que o enfoque dado à gestão pública resulta de um 

processo instituído a partir da mudança na forma de encarar como o interesse público se 

constitui e a sociedade é governada. O autor ressalta também que a questão importante 

que permeia a discussão sobre o interesse público tem a ver com o caráter das novas 

relações e interações que se estabelecem no âmbito da atuação política e administrativa 

do Estado. 

Refletindo essa pluralidade de críticas que se fazem à NPM, a visão mais contundente 

da crítica, segundo Denhardt (2012, p. 57/58), já vem impregnada de forte conotação 

negativa. Reproduzindo o autor, ao tratar das Teorias da Administração Pública, 

reportando ao pensamento jeffersoniano ressalta que “ele observa que o problema da 

administração e da organização estava diretamente ligado ao problema da extensão da 

democracia”. Ressalta ainda que o autor “argumentava em favor de limites legais e 

constitucionais rigorosos para o poder exercido pelo órgão executivo – limites que 

garantissem a responsabilidade dos funcionários públicos”. 

Como alternativa a esse modelo, que aqui nos parece salutar abordar para concluir as 

reflexões dos modelos de gestão da Administração Pública, Denhardt & Denhardt 

(2007), nos seus estudos buscaram formular uma gestão pautada na política democrática 

e com uma abordagem mais humanística e crítica da administração, interessada muito 

mais na conexão entre cidadão e seus governantes, do que nas forças de mercado - 

public servisse orientation (NPS). 



Segundo aqueles autores, dois grandes aspetos devem fundamentar os serviços públicos: 

a promoção da dignidade e o valor público e a reafirmação de valores da democracia, 

cidadania e interesse público, enquanto pedras basilares da administração pública. Para 

eles, sete princípios devem ser seguidos: 1) servir cidadão, não consumidores; 2) 

perseguir o interesse público; 3) dar mais valor à cidadania e ao serviço público do que 

ao empreendedorismo; 4) pensar estrategicamente, agir democraticamente; 5) 

reconhecer que accountability não é simples; 6) servir em vez de dirigir; e 7) dar voz às 

pessoas, não apenas à produtividade. (Denhardt & Denhardt, 2007). 

No decorrer deste trabalho, procuramos assinalar como as mudanças na gestão e 

administração pública marcadas pelo aparato neoliberal e globalizado, impulsionado 

pelas forças de mercado, transformaram os sujeitos3 em clientes ou beneficiários, e ou 

simplesmente sujeitos-consumidores. Verificou-se que os enfoques de administrar os 

serviços públicos na ótica da NPM trata esse sujeito justamente como consumidor. 

Mudar essa visão como propõe  Denhardt (2012), é talvez tentar conceber o cidadão, 

não mais como um consumidor, sim como ator essencial, detentor de direitos 

fundamentais, que deve ter as suas necessidades correspondidas pelo Estado. 

O interesse público é assumido como uma construção de noção coletiva, criando 

“interesses e responsabilidades”, o administrador público deve ser visto como “ator-

chave dentro de um sistema mais amplo de governança, que inclui cidadãos, grupos, 

representantes e outras instituições” (Denhardt, 2012, p. 265). Portanto, o foco é servir o 

cidadão, deve envolvê-lo no desenvolvimento de políticas públicas. 

Certo é que esse modelo alternativo de gestão, desenvolvido por Denhardt e Denhardt 

(2007), pelas visões apresentadas, infere-se que é de salutar importância para a garantia 

e implementação de direitos essenciais ao exercício de cidadania pelo Estado. E, 

portanto, novas perspetivas são fomentadas para uma administração pública direcionada 

ao cidadão e para o cidadão, e não mais para um consumidor marcado pela influência-

mercadológica. 

 Todo esse contexto de abordagens confrontados a partir da literatura é de suma 

importância para a construção e aplicação de um modelo de gestão garantidor da 
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promoção da dignidade e o valor público e a reafirmação de valores da democracia, 

cidadania e interesse público, enquanto pedras basilares da administração pública. As 

vicissitudes da sociedade contemporânea, o modo de lidar com a “coisa pública”, 

devem ser analisadas ante à gestão administrativa do Estado, principalmente quando se 

pretende uma gestão compartilhada de políticas públicas. Destaca-se aqui que essa visão 

surge com as abordagens da NPS atente ao entendimento de que o poder exercido pelos 

governantes deve ser efetivado de forma transparente, informativa e justificada, 

almejando assim a perpetuação do accountability.  

Andion (2012), ainda complementa, a partir de uma discussão sobre reformas da 

administração pública, a existência de uma quarta reforma denominada do NSP 

instituída a partir da década de 1990. O NSP diferencia-se da NPM por se fundamentar 

nas teorias democráticas e na cidadania para repensar o modelo de gestão pública.  

Assim, visando a garantia do accountability – como ferramenta de controlo, cobrança e 

de responsabilização do agente público. Um atributo do sistema que vai possibilitar 

além do controlo, a obrigação de transparência, responsabilidade e responsividade, aqui, 

em especial no âmbito político administrativo -, é que ao estudar os modelos de gestão 

pública capaz de disponibilizar meios que garantam o exercício desses direitos por parte 

dos cidadãos, faz-se necessária uma abordagem, ainda que breve, acerca das definições 

do accountability. A questão que naturalmente se coloca é o que é accountability. 

Para maior compreensão das aceções de accountability, é importante que sejam 

apresentados conceitos capazes de a caraterizar. Sucintamente, pode-se compreender 

accountability como forma de controlo e transparência dos atos públicos e possível 

meio de responsabilizar os decisores públicos. A convivência em uma sociedade 

globalizada, o enfoque ao exercício de cidadania ativa4, pressupõe direitos fundamentais 

básicos, possibilidade de controlo e cobrança na atuação da Administração Pública, 

responsabilização e prestação de contas.  

A accountability, na literatura, encontra diferentes perspetivas e dimensões, mas é 

possível vislumbrar que a ênfase está, em regra, na responsabilização, na prestação de 



contas e na transparência. Trata-se de um tema complexo, multidisciplinar e 

multidimensional (Xavier, 2011). 

Parece não haver consenso quanto à tradução do termo accountability para o português 

Campos (1990); Pinho & Sacramento (2009) e também está longe de ser um conceito 

consensual (Coneviva, 2006; Mainwaring, 2003). Nesse sentido, Campos (1990) fala da 

impossibilidade de tradução, e ressalta que o exercício da accountability será 

determinado pela qualidade das relações entre governo e cidadão, entre burocracia e 

clientela. Para a autora, somente com a junção de cidadãos conscientes e vigilantes 

poderá haver condições para a accountability. Bovens (2010) sustenta que grande parte 

da literatura sobre accountability é desconectada, com muitos autores produzindo sua 

própria definição específica. Afirma ainda aquele autor que qualquer um que estude 

accountability logo descreve que este conceito pode significar muitas coisas diferentes 

para pessoas diferentes, sendo usado como sinónimo para objetivos políticos vagamente 

definidos, como a boa governança, transparência, equidade, democracia, eficiência, 

agilidade, responsabilidade e integridade. Para Cumbe & Inácio (2018), accountabillity 

tornou-se um conceito maleável e muitas vezes nebuloso, com conotações que mudam 

de acordo com o contexto e os interesses. Rocha (2011) observa que tanto a prática 

quanto o conceito de accountability são questões novas na sociedade, necessitando, 

portanto, de mais pesquisas na área. Accountability é uma palavra cada vez mais 

utilizada e debatida em variados contextos, tanto na academia quanto na sociedade em 

geral, sendo exaustivamente discutido o seu significado (Duarte & Zouain, 2019). 

Referindo a conceitos como transparência, prestação de contas e responsabilização, a 

accountability revela ser fundamental para as democracias modernas, cujas atividades 

governamentais “devem estar circunscritas pelas leis e desenvolverem dentro de limites 

dos interesses democráticos e sociais” (Rocha, 2013, p. 904). Neste sentido, Olsen 

(2018, p. 25) assevera que “nas democracias representativas contemporâneas, 

accountability é vista como um ideal e uma conquista, assim como parcialmente 

constitutiva do governo democrático”. Numa visão mais abrangente do conceito 

Filgueiras (2011) observa que os países ocidentais têm vivenciado uma crescente 

demanda por accountability, que vem sendo considerada por diferentes tradições de 

pensamento, de fundamental importância à democratização do Estado. Ackerman 

(2004) sustenta que um bom governo não surge espontaneamente a partir dos bons 

corações de burocratas e políticos, mas que é o resultado de um processo difícil de 



design institucional, sendo a accountability o principal elemento garantidor de um bom 

governo. Coneviva (2006) ressalta que accountability não é um predicado dos sujeitos, 

mas um atributo do sistema político que se impõe aos agentes públicos, sejam 

governantes ou burocratas. 

Outros autores optam por focar apenas em determinados aspetos centrais do conceito, 

como um atributo do sistema (controlo da atuação dos agentes públicos, obrigação de 

transparência, responsabilidade e responsavidade) Campos (1990), Bernard (2001), 

Dowdle (2006) e  Philip (2009), obrigatoriedade na prestação de contas dos atos 

praticados e da consequente penalização Pinho & Sacramento (2009) e Denhardt (2012) 

ou incidem apenas em abordagens mais abrangentes, como parâmetros para a eficácia 

(informação, justificação e punição), garantir ideais democráticas, defesa dos direitos 

dos cidadãos, tanto individuais quanto coletivos (Schedler, 1999; Abrucio & Loureiro, 

2005; Heidmann & Salm, 2009). 

Para Etzioni (2009, p. 296), a accountability vai basear-se numa variedade de forças, 

“não apenas num atributo ou num mecanismo isolado”. O autor ressalta que deve o 

administrador público;  

”ajudar a moldar, a mobilizar e a combinar os vetores que determinam o 

rumo da repartição e o modelo de accountability para dar-lhes a feição que 

mais se aproxime do sistema desejado. Moldar essas forças requer educar 

vários grupos para as definições e demandas que se aproximam daquilo 

que é legal, ético e justo”. (2009, p. 297). 

Sobressai dessa noção de accountability, a responsividade como um dos seus essenciais 

elementos. A responsavidade vai traduzir a fiel consecução das políticas públicas, vai 

significar a realização dos anseios da sociedade (Brava et al., 2008). A pergunta prática 

é: ´A organização cumpre as expetativas (demanda/necessidade?´ (Koppell, 2005). 

Em síntese, é possível afirmar que, para  Denhardt (2012), por accountability entende-se 

a qualidade ou o estado de ser confiável ou responsável. Obrigação ou disposição para 

aceitar responsabilidade ou prestar contas de seus atos. 

Em Cabo Verde, verificou-se o instituto da accountability no período compreendido 

entre 1990 e 2000 com as reformas do Estado, já que os seus maiores objetivos era 

aumentar a responsabilização dos governantes. Como destaca nos programas de 

Governo dos meados de anos 90 a 2000, o desdobramento lógico da responsabilização é 

o princípio da transparência, o qual, como linha mestra da atuação do Estado, propicia o 



ambiente necessário ao exercício continuado do controlo e à regular prestação de contas 

num quadro de normalidade institucional. A própria afirmação do Estado de direito 

impõe a implementação e/ou valorização de instâncias de controlo do exercício da ação 

governativa. 

Outrossim, urge instituir um serviço de informação ao cidadão, que o informe com 

verdade e objetividade sobre os assuntos da vida pública e o habilite a melhor exercer o 

seu direito político de participação na gestão da coisa pública e de controlo do exercício 

da ação governativa e administrativa. A procura para o fortalecimento do controlo, da 

transparência das contas públicas era cada vez mais eminente. 

Importa salientar que, além dos pontos apontados acerca da compreensão da 

accountability em seu sentido mais amplo, elas não poderão ser vistas, ou totalmente 

compreendidas sem que se faça algumas considerações acerca das suas modalidades, 

para que se possa evidenciar como pode ser utilizado a accountability como subsídio, e 

modo de garantia das demandas sociais do exercício de cidadania, para a prossecução 

de respostas da administração pública ao cidadão de forma responsiva. 

Assim, temos Robl Filho (2013) que, ao abordar o tema na perspetiva de suas 

modalidades, dividiu-as em vertical (eleitoral, social), horizontal/institucional, legal, 

judicial, judicial decisional, judicial comportamental e institucional. Aqui, para a gestão 

da administração pública, como mecanismo de garantia de direitos fundamentais, 

importante a accountability horizontal, onde o controlo ocorre de forma mútua entre os 

poderes, órgãos, Tribunais de Contas (controlo interno e externo). Esse modo trata da 

possibilidade de os agentes estatais ou supranacionais (individuais ou coletivos) 

poderem requerer informações e justificações de outros agentes estatais, além de os 

poder sancionar Vinculada a ela, a accountability legal, que impõe ao gestor a obrigação 

de fornecer “informações e justificação sobre o cumprimento da lei, além da sanção no 

caso da sua violação” (Robl Filho, 2013, p. 31/32). 

Para O´Donnell (1991), o ato de prestar contas é uma forma de transparência, que 

promove a participação por parte dos cidadãos. Para o autor, uma população bem 

informada resulta numa participação maior nas políticas públicas. Define dois tipos de 

accountability a vertical, por meio da qual a população participa da accountability 

através dos meios institucionais disponíveis, sendo o mais eficiente o voto popular e a 

horizontal. 



Accountability horizontal estaria associada à existência de órgãos do Estado com poder 

de fiscalização e jurisdição para fiscalizar os atos de todos os entes do governo 

(O´Donnell, 1991). Já accountability vertical, segundo o autor, é a forma que inclui os 

mecanismos institucionais que possibilitam aos cidadãos exigirem prestação de contas 

por parte da administração pública, bem como influência em seus direcionamentos. 

Neste estudo adota a definição semelhante à dos autores Campos (1990), Bernard 

(2001), Dowdle (2006) e Philip (2009), conceituando accountability como como um 

atributo do sistema (controlo da atuação dos agentes públicos, obrigação de 

transparência, responsabilidade e responsavidade) ou capacidade de resposta, e que 

permite que se forme a base de uma gestão voltada para a garantia de direitos 

fundamentais. 

Observe que os aspetos centrais do conceito apontam, segundo os autores Koppell 

(2005),  Denhardt (2012), para um conjunto de políticas e procedimentos adotados por 

uma instituição, com o objetivo de possibilitar a otimização das instituições, da gestão, 

das políticas públicas, no que tange à transparência, ao desempenho, à responsabilidade 

e responsividade ante a sociedade. Ela deve ser tomada como fundamento de ação na 

sociedade - detentora da autoridade em uma democracia e pode contribuir no aumento 

da confiabilidade do Governo perante os sujeitos, para que assim, a sociedade assuma 

um papel e uma posição ativa na participação e fomento da Accountability. (Fernando 

Luiz, et al., 2005). 

O conceito de accountability não possuí um significado único. Porém, é amplamente 

aceite que requer um processo institucionalizado que configure a real gestão e políticas 

públicas – voltadas às demandas sociais do exercício de cidadania -, considerando o 

complexo arranjo de instituições responsáveis pelo monitoramento, controlo e sanção 

dos agentes. Por isso, modelos de gestão pública serão aqui analisados, em busca de se 

verificar se a garantia das demandas sociais do exercício de cidadania pode ser de facto 

efetivada, ou ao menos se existe uma real expetativa para tal, aliado à accountability, 

como forma de controlo e transparência dos atos públicos e possível garantia de um 

governo accountable. Ou seja, a governança, temática em que se propõe abordar na 

seção seguinte. 



1.4. Abordagem conceitual da Governança  

Ao olhar para os destaques em torno das discussões sobre a temática de reformas e 

gestão pública no âmbito da NPM abordados em seções anteriores, podemos reconhecer 

que há um imenso espaço de debate, discussões e oportunidades de aprendizagem destas 

áreas. 

Precisamos saber mais sobre um conjunto de questões centrais:  

i) De que forma as sociedades contemporâneas são conduzidas politicamente numa 

economia marcada pelo aparato neoliberal e impulsionada pelas forças de 

mercado globalizado. 

ii) Que alternativa de gestão pública face à insatisfação da modernização praticada 

pela NPM. 

iii) Como avançar (por exemplo, promovendo a mudança estratégica da NPM, 

continuando a partilhar experiências e a desenvolver capacidades na gestão e 

administração da “coisa pública” enveredando os esforços de ampliar a 

democracia através de uma maior inserção e participação da sociedade em geral, 

e em particular dos cidadãos na administração pública). 

Essas são importantes questionamentos de investigações, distantes de serem 

respondidas nos limites desta tese. Entretanto, a sua formulação pode ser de extrema 

importância na abordagem teórica do presente estudo e pode levar a desvendar lógicas 

contraditórias, porém conviventes, no interior da gestão pública. É, pois, um desfio tal 

problema em termos académicos, porque ainda existem muitas questões sobre tal 

problemática e que resultados podem ser alcançados. Entretanto, não é objetivo deste 

trabalho aprofundar nas discussões desta nova problemática, mas o de compreender 

melhor o modelo da NPM para auxiliar nas reflexões críticas das novas tendências. 

O conceito de governança, neste sentido tornou-se essencial. A questão fundamental 

que parece surgir dessa prévia e brevíssima contextualização da abordagem conceitual 

da governança é: que estrutura (administrativa, política, económica, social, ambiental, 

legal e outras) a implantar de modo a garantir que os resultados pretendidos pelas partes 

interessadas sejam definidos e alcançados. Dito de outro modo, em que é que se 

compreende a governança. 

Percebe-se que o termo é amplamente utilizado em diversos setores da sociedade, com 

diferentes significados conforme a perspetiva de análise. Nesse sentido, as abordagens 

do termo “governança” podem englobar múltiplos aspetos. Diante dessas considerações, 



torna-se evidente que, governança trata das formas como a sociedade, o governo e as 

organizações são lideradas e gerenciadas Edwards et al., (2012), sendo orientadas por 

diferentes contextos (Bovaird & Löffler, 2003). Tudo isso visando à prevalência do bem 

comum sobre os interesses de pessoas ou grupos Matias-Pereira (2010) e ao alcance de 

objetivos coletivos de uma sociedade ( Peters, 2012). Por isso, os próximos parágrafos 

se propõem a avançar na tentativa de esclarecimento acerca da confusão em relação ao 

uso do termo, corroborando com Rhodes (2010) que reconhece que existem, de maneira 

geral, diversas aplicações encontradas. 

Para Bevir (2010), o termo “governança” pode ser usado para descrever modelo que 

surja a partir do reconhecimento de que o Estado é dependente de outros atores. O autor 

defende que o modo como deram as reformas neoliberais, ou seja, lançando mão de 

mecanismos de mercado e por isso sobre os trilhos da mercantilização (privatizações, 

terceirizações, contratos de gestão) e da NPM (adoção de praticas da iniciativa privada, 

o incentivo para que as organizações públicas se imaginem como organizações do setor 

privado, a migração do foco no processo para o resultado) fragmentou a prestação de 

serviço. Por consequência, proliferou a criação de redes políticas que colocavam em 

risco o controlo por parte do Estado. 

Para Pierre & Peters (2000), a razão para essa recente popularidade do termo é a sua 

capacidade de cobrir todo o arranjo das instituições e das relações envolvidas no 

processo de governar. Corroborando com estes autores, Rhodes (2010) afirma que o 

termo agora é usado no lugar de governo para representar o arranjo de organizações que 

estão envolvidas na entrega de serviços públicos, sejam estas na esfera estatal, privada 

ou da sociedade civil. 

A contextualização e discussão de uma conceção de governança vem desafiando 

académicos, políticos, pensadores e filósofos a buscarem um modelo ideal de 

organizações desde há muito, o que de acordo com Bevir (2010) são parte de um longo 

processo de repensar e refazer o Estado Moderno. Este repensar e refazer, de acordo 

com aquele autor, baseia-se em diferentes conceções. 

Segundo Bevir (2010) um dos aspetos centrais da governança é o facto de a sua 

constituição estar relacionada com a mudança histórica na produção de conhecimentos. 

De acordo com o autor, no início do século XX, os cientistas sociais passaram a 

conceber novas teorias para a ciência política, a partir de estudos que faziam uma 

análise mais pluralista do Estado, considerando pesquisas sobre partidos políticos, 



grupos de interesse, conflito de classes e da sociedade civil. Surge então a ciência social 

moderna baseada em conceções formais de racionalidade económica e sociológica. Com 

isso, as conceções atuais de governança são fruto dessa nova forma de conhecimento 

(Bevir, 2010). 

Bell & Hindmoor (2009) definem governança de acordo com uma perspetiva centra no 

governo “como as ferramentas, estratégias e relacionamentos utlizados pelos governos 

para ajudar a governar” (p. 2). Mesmo compartilhando de discussão semelhante, Bevir 

(2012) denomina outros elementos da abordagem do conceito, asseverando que 

“governança difere de governo na medida em que se concentra menos no Estado e nas 

suas instituições e mais sobre as práticas e atividades sociais” (p. 1). Chhotray & Stoker 

(2009) defendem que a governança está relacionada com as regras de tomada de decisão 

coletivas em ambientes de múltiplos stakeholders, em que não existe um sistema de 

controlo formal que possa estabelecer os termos de relacionamento entre atores 

envolvidos. 

Outros elementos relevantes para a contextualização do termo “governança” são 

encontrados nas explicações de  Osborne (2010) ao frisar que governança não é uma 

expressão recente, pois o termo traz consigo uma notória bagagem teórica e/ou 

ideológica. Para o autor, os críticos diferenciam três escolas de governança na literatura: 

i) governança corporativa – focada nos sistemas internos e processos que orientam o 

rumo e accountability das organizações; ii) “boa” governança – associada a elaboração 

de manuais e códigos de governança; e iii) governança pública – relacionada com a 

participação da sociedade no processo de implementação de políticas públicas e de 

melhoria da prestação de serviços públicos. 

Em seus estudos sobre a administração pública australiana, Edwards et al., (2012)  

tratam a governança como um conceito multidimensional, em que as perspetivas de 

análise variam de acordo com os atores investigados. Com base nos seus estudos sobre 

as conceções de governança na administração pública Australiana os autores elucidam 

três conceções de governança que se relacionam: (i) governança pública (envolvendo o 

setor governamental, a iniciativa privada e a sociedade); (ii) governança no setor 

público (governança da administração e negócios do governo); e (iii) governança 

corporativa (governança de estruturas/setores específicos).  

Bevir (2010) observa que governança é um termo associado às reformas das décadas de 

1980 e 1990, que pretenderam atenuar os efeitos de administração pública burocrática 



principalmente na questão da rigidez da hierarquia e, com isso, buscaram mecanismo de 

mercado – como a descentralização – para melhorar a entrega dos serviços públicos. 

Considerando as observações feitas pelos autores no que tange aos aspetos centrais de 

abordagens do termo “governança”, cabe destacar, portanto, as reflexões críticas das 

novas tendências, encontradas nas explicações dos estudos de Blatter (2012). “De 

governo a governança? Governança, entre a reforma alternativa e o conceito “ponte” de 

ligação analítica.” Para o autor o conceito de “governança” se apresenta tanto como 

uma alternativa normativa quanto disciplina alternativa ao governo e a gestão. Assim 

sendo, o autor considera que, nos processos de reforma, o conceito de governança pode 

ser definido tanto em contextos programáticos normativos quanto nos contextos 

descritivos enquanto categoria para descrever e interpretar processos de mudança 

política bem como do próprio Estado. O termo governança aparece frequentemente nos 

debates políticos e ideológicos onde é apresentado como alternativa pelos promotores 

do modelo NPM. Na verdade, estes dois conceitos são formas alternativas as formas 

tradicionais de impulso político ligado ao termo “governo”, Atesta Blatter (2012). 

Segundo Blatter (2012), a ideia central a volta do conceito de governança é a atenuação, 

a redução da fronteira entre o setor público e o setor privado enquanto para os 

neoliberais promotores da NPM, a ideia central é a deslocação da fronteira entre o 

público e o privado que resulta do processo de privatização, de liberalização e da 

infiltração de conceitos e da racionalidade económica na Política. Aqui, parece-nos útil, 

uma vez mais, relembrar o que Stoker (2006) disse sobre este assunto. “Governar não é 

a mesma coisa que fazer compras. Consequentemente, alguns dos pressupostos da 

`NPM ´ transportados do sector privado para o sector público se revelam inadequados” 

(p. 46). 

Blatter (2012) explica que a ideia de diminuição ou atenuação da fronteira entre o 

público e o privado emerge logo que o “terceiro setor” apareça como alternativa de 

organização social da produção situando-se entre o “estado” e o “mercado” como 

resposta a crise do “estado Providencia”. O autor, esclarece e fortalece, no entanto, que 

os políticos, de todos os horizontes, tiveram dificuldade em se apropriar o conceito 

“terceiro setor” por não terem talvez compreendido e capturado a essência e os valores 

subjacentes ao “terceiro setor”. 

Para o autor, a dificuldade acima referida está na origem da emergência de novos 

conceitos “sociedade civil” e “ativação do estado” que não se vingaram no mundo 



académico pelo fato de nenhum destes dois conceitos adequadamente convirem para 

explicar e mesmo para executar programas cujo propósito é evidenciar a sociedade e o 

Estado enquanto parceiros. Efeito oposto produz o conceito de “governança” que 

facilita a relação e a ligação entre o público e o privado enquanto parceiros nos 

processos de mudança. É por esta razão que “governança” constitui uma alternativa a 

“NPM” que no fundo é assente e sustentado apenas pela teoria económica (Blatter, 

2012). 

De acordo com Blatter (2012), uma das mudanças com origem no conceito de 

“governança” mais importantes para a ciência é o facto deste conceito se afastar da 

prática de instrumentalização conceptual da relação Estado/Sociedade como acontece, 

por exemplo, com os modelos de gestão inspirados a partir da ciência económica ou 

com os modelos jurídicos baseados na lei. Na perspetiva do autor, no modelo de gestão, 

os economistas abordam a relação Estado/Sociedade segundo a conceção teórica que 

explica a relação principal/agente reservando aos burocratas a função de provedor de 

serviço e o cidadão de consumidor. O jurista, por sua vez, garante o controlo das 

atividades do Estado através da lei e da estrutura hierárquica da burocracia. 

Blatter (2012) considera que “governança” não é apenas um modelo normativo na 

origem da reforma da relação Estado/sociedade mas é também um instrumento 

conceptual útil para descrever e compreender a atual transição governação/estado. 

Finalmente, Blatter (2012) chama atenção pela dificuldade que se tem na utilização do 

termo e do conceito “governança” assinalando que esta dificuldade resulta do facto de a 

“governança” ser utilizada ora como um conceito genérico que engloba as diversas 

formas de coordenação institucional, ora como uma nova forma de orientar. 

Na sequência desta observação, Bähr (2016) esclarece, no entanto, que há uma 

diferença entre a orientação política e a governança, realçando que existe, porém, uma 

forte tensão entre os termos “governança” e “governação.” Para Bähr (2016) 

“governação” se refere às formas de governar exercidas pelas autoridades centrais 

dotadas de responsabilidades formais para regular, legitimadas pelo voto democrático e 

“accountable” perante os cidadãos. ‘Governança”, no sentido restrito, exclui ser 

governado pelo governo e se refere, em consequência, a todo o processo de escolhas 

políticas feitas em estreita cooperação entre os atores públicos e privados. Se no 

primeiro caso há um pacote legislativo que dá força a decisão política, no segundo 

“governança” as decisões são tomadas numa rede de atores. 



Blatter (2012) citando Rosenau e Czempiel (1992) atesta que o debate a volta de 

“governança” teve o seu apogeu quando, de uma forma provocativa, se falou da 

governança sem governo opondo o estilo parlamentar britânico à autonomia das 

comunidades organizadas, dotadas da capacidade para definir sobre assuntos que 

condicionam o seu bem-estar. A este propósito, Bähr (2016) afirma que a orientação 

política não pode ser obra de um único ator mas o produto de uma constelação de atores 

que se diferem pelo recurso, interesses e leitura que fazem da situação em que se 

encontram. 

Em jeito de conclusão, Blatter (2012) afirma, no entanto, que o conceito de governança 

ultrapassou a controvérsia Estado vs. Sociedade autorregulada para valorar a 

cooperação entre o Estado e os atores da sociedade civil. 

Talvez seja pela razão acima exposta que o autor considera que os esforços para 

apresentar “governança” como uma forma específica de orientação e de integração 

política ou ainda como um conceito genérico que engloba várias teorias não são 

satisfatórios e contêm algumas ambiguidades. 

Para Blatter (2012) a abordagem da relação do Estado e suas instituições com a sua 

sociedade na ótica “governança” se assenta em pressupostos sobre o funcionamento da 

sociedade e isso tanto quando governança é utilizado como conceito na base da reforma 

política quando é utilizado como instrumento analítico para descrever e explicar o 

processo de mudança. 

Em suma, Blatter (2012) conclui que para que uma teoria de governança dê uma 

contribuição útil para a compreensão da transformação da sociedade, da política e do 

Estado, será preciso ter em consideração que a orientação e a integração política são 

concebidos numa perspetiva de ordem social. E nesta mesma ordem de ideia, Blatter 

(2012) atesta que, para que uma teoria sobre governança constitua uma ponte entre 

várias disciplinas sociais, ela deverá ter em consideração as teorias económicas e 

sociológicas sobre ação/comportamento. E recomenda que é desejável que não se 

integre as diferentes noções de ação/comportamento e instituições numa metateoria mas 

de as utilizar como complemento na análise da realidade. 

Para organização da presente seção, foram consultados diversos documentos correlatos, 

como artigos científicos, estudos e contribuições de diversos autores, entre os quais: 

Kissler & Heidemann (2006), Secchi (2009), Kooiman (2006), Ronconi (2011), 

Development United Nations Programme (2004), OCDE (2005), Bank (2008), Graham, 



Amos & Plumptre (2003), Barrett (2002) e IFAC, Internacional Federation of 

Accountants (2001). 

À luz dessas e de outras fontes, foram sintetizados conceitos, fundamentos e princípios 

relevantes do termo “governança” para a compreensão e a consolidação do 

entendimento sobre os conceitos que constroem essa conceção, visando delinear a 

conceção de governança pública nesta tese. Resultou dessa análise a formulação da 

seguinte conceituação. 

Kissler & Heidemann (2006) destacam que a governança pública é um conceito 

importante que muitos utilizam sem compreender de fato o seu significado. Para os 

autores, o significado original estava associado aos debates político-desenvolvimentistas 

ao associar o termo a políticas de desenvolvimento fundamentadas em determinados 

pressupostos, como de gestão responsável, transparente e legal. 

De acordo com os autores, a governança pública pode ser definida como uma nova 

estruturação das relações entre o Estado e as suas instituições de nível federal, estadual 

e municipal, por um lado, e as organizações privadas, com e sem fins lucrativos, bem 

como os atores da sociedade civil (coletivos e individuais), por outro. 

Secchi (2009) define governança pública como um modelo horizontal de relação entre 

atores públicos e privadas no processo de elaboração de políticas públicas. Nesse 

sentido, acrescenta o autor, a governança pública implica ainda o resgate da política na 

administração pública, ressaltando a participação nos mecanismos de deliberação da 

esfera pública. Numa linha de argumentação semelhante Kooiman (2006) compreende a 

governança pública como a totalidade de interações em que os atores e órgãos do setor 

público, bem como os atores do setor privado, participam e almejam resolver problemas 

sociais, tratam as instituições como contextos das interações administrativas e 

estabelecem um fundamento normativo para todas essas atividades. 

Para Ronconi (2011) governança pública entende como um tipo de arranjo institucional 

governamental, estabelecido por meio de parcerias entre Estado, sociedade civil e 

mercado, que, para articular as dimensões económico-financeiras, institucional-

administrativas e sociopolíticas, buscam soluções e inovações para os problemas sociais 

a partir da democracia. 

UNDP (2004) define a governança pública, como um sistema de valores, políticas e 

instituições pelo qual uma sociedade gere os assuntos nas dimensões económica, 

política e social, por meio de interações dentro e entre o Estado, sociedade civil e setor 



privado. E, complementa, considerar que a governança possui três aspetos: (a) 

económico: que inclui processos de tomada de decisão que afetam as atividades 

económicas de um país e suas relações com outros países; (b) político: que compreende 

os processos de tomada de decisão em que se formulam as políticas públicas; e (c) 

administrativo: que diz respeito às atividades de implementação dessas políticas. 

Importa observar que, para a OCDE (2005), governança pública constitui arranjos 

formais e informais que determinam como são tomadas as decisões públicas e como são 

realizadas as ações públicas, na perspetiva de manter os valores constitucionais de um 

país em face de vários problemas, atores e ambientes. Compartilham com esse 

entendimento: Banco Mundial Bank (2008), Institute on Governance (IOG) Graham et 

al., (2003), Australian Naciotional Audit Office (ANAO) Barrett (2002) e IFAC, 

Internacional Federation of Accountants (2001). 

De forma breve, e pela sua importância, sintetizamos aqui estes entendimentos pelos 

autores e organizações internacionais. 

O Banco Mundial Bank (2008) ao introduzir este conceito como critério para a 

concessão de crédito no âmbito de financiamentos dos Estados, define o termo 

governança pública como a maneira como o poder é exercido na administração dos 

recursos sociais e económicos de um país, visando ao desenvolvimento. 

Institute on Governance (IOG) Graham et al., (2003) define governança pública como 

as alterações entre estruturas, processos e tradições que determinam como o poder é 

exercido, como os cidadãos são ouvidos e como as decisões são tomadas nas questões 

de interesse público.  

Para o Australian Naciotional Audit Office (ANAO) Barrett (2002), o termo refere-se 

aos processos pelos quais as organizações são dirigidas, controladas e cobradas. 

Abrange a autoridade, a gestão, a liderança, as interações de estruturas e processos e a 

forma como as organizações do setor público cumprem as suas responsabilidades.  

Internacional Federation of Accountants, IFAC (2001) refere que governança pública 

diz respeito às estruturas e processos de tomada de decisão, responsabilidade, controle e 

comportamento no topo das organizações, focando assim nas responsabilidades dos 

governos com finalidade de examinar e confirmar a eficácia da governança na 

organização. 

O objetivo desta seção foi compreender o significado de governança, e por conseguinte, 

consolidar entendimentos dos autores sobre a governança pública. É consensual entre os 



autores o facto de a governança não possuir um conceito universal, visto que a mesma é 

estudada a partir de diferentes áreas de conhecimento, cada qual com as suas 

especificidades e epistemologias (Bevir, 2010; Kissler & Heidemann, 2006;  Matias-

Pereira, 2009; Pierre & Peters; 2000; Secchi, 2009). Portanto, governança pública trata-

se de um termo complexo, de interesse de várias áreas de conhecimento, podendo 

abranger desde mudanças de comportamento e conduta do Estado a partir de princípios 

ideológicos até a definição mais operacional de sua gestão, de forma compartilhada, 

transparente, responsiva e ética. 

Dessa forma, e para finalizar a discussão encetadas nesta seção, as contribuições 

teóricas alinhadas à conceção de governança defendida pelos autores convergem para a 

ideia de mitigação dos possíveis conflitos de interesse no processo de elaboração, 

implementação e condução das políticas públicas. Por contemplar um nível de análise 

macro5, a governança pública aqui abordada em consequência, destaca o envolvimento 

de todos os stakeholders, com ênfase na sociedade.  

Ainda da extensa confrontação da literatura feita sobre a governança pública merecem 

destaque neste estudo a observação de que a crescente relevância deste conceito no 

perpassar das últimas décadas, não só na investigação académica, como também no 

discurso político, reflete a perceção de que, cada vez mais, os processos e meios através  

dos quais a sociedade são geridas e administradas conheceram mudanças 

significativamente. 

Apresentadas as considerações conceituais sobre NPM, a seguir na tabela 1.1 será 

descrito um quadro de referência a fim de entender algumas condições ideais das 

dimensões do conceito, pressupostos e abordagens teóricas dos autores citados nesta 

fundamentação teórica para avaliação e análise das categorias representativas para as 

novas práticas de gestão pública, as quais serão apresentados e analisados na sequência 

do desenvolvimento dos capítulos de metodologia e de contexto, análise e discussão de 

resultados.  
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Tabela 1.1. Quadro de referência 

Dimensões do 
Conceito 

Pressupostos e Abordagens 
Teóricas da Governança Pública 

Categorias 
Representativas 

das Novas Práticas 
de Gestão Pública 

Fontes Principais 

New Public 

Management e 

Modernização da 

Gestão 

 Pública 

 

Reforma do aparelho do Estado 
focada na adoção de novas formas 
de organização e de estruturação 
da administração pública. 

Eficiência 
 

Eficácia 
 

Efetividade 
 

Resultados 
 

Competitividade 
 

Desempenho 
 

Denhardt (2012); Bao 
et al., (2013); Stoker 
(2006); Osborne & 
Gaebler (1994); 
Andion (2012); 
Denhardt (2011) e 
Kettl (2003); Ormond 
& Löffler (1999); 
Bento (2003); Pollitt & 
Bouckaert (2000); 
Sano & Abrucio 
(2008); Tohá & Solari 
(1997). 

Reforma do Estado e aplicação de 
novas técnicas de gestão 
consideradas mais flexíveis e 
dinâmicas. 
Competição e aumento da 
eficiência, eficácia e efetividade 
na gestão pública e melhoria dos 
serviços prestados ao cidadão. 
Melhoria e elevação do 
desempenho e resultados na 
atuação das instituições do setor 
público. 

Interesse 

Público e a 

Accountability 

 

Utilização de mecanismos de 
gestão pública que dão ênfase na 
forma de organização, nas boas 
práticas e conduta, e nos 
resultados. 

 
Accountability 

 
 

Transparência 
 

Responsabilidade 
 

Controlo 
 

Boa Governança 

Behn (1998); Pollitt & 
Bouckaert (2002);  
Denhardt & Denhardt 
(2000); Abrucio 
(1997); Denhardt & 
Denhardt (2000, 
2003); Stoker (1998);  
Denhardt (2012); ( 
Denhardt & Denhardt, 
2007); Campos 
(1990); Bernard 
(2001) e Dowdle 
(2006; Philip, 2009); 
Schedler (1999); 
Abrucio & Loureiro 
(2005) e Heidmann & 
Salm (2009); 
O´Donnell (1991). 

Gestão pública votada para a 
aplicação de práticas que 
consideram a transparência dentro 
do setor público. 
Gestão pública associada à 
aplicação dos princípios da 
integridade, liderança, 
informação, controlo, 
accountability no setor público. 
Governança como mecanismo de 
melhoria da performance 
organizacional. 

Governança 

Interativa 

 

Reformas na gestão pública que 
dão ênfase na relação entre a 
dimensão interna e a exterior da 
administração pública. 

 
 
 

Coordenação 
 

Participação 
 

Cooperação 
 

Interdependência 
 
 

Edwards et al., (2012); 
Bovaird & Löffler 
(2003); Matias-Pereira 
(2010); Peters (2012); 
Pierre & Peters (2000); 
Rhodes (2010); Bevir 
(2012); Chhotray & 
Stoker (2009); Blatter 
(2012); Bâhr (2016; 
Kissler & Heidemann 
(2006); Secchi (2009); 
Kooiman (2006); 

Interações entre o Estado e a 
sociedade baseadas em diferentes 
níveis, modos e ordens de 
governança. 
Governança societária 
fundamentada na criação de novos 
arranjos administrativos e 
institucionais bem como na 
eliminação das fronteiras entre 
setor o público e o privado. 



Dimensões do 
Conceito 

Pressupostos e Abordagens 
Teóricas da Governança Pública 

Categorias 
Representativas 

das Novas Práticas 
de Gestão Pública 

Fontes Principais 

Ronconi (2011); 
UNDP, (2004); 
OCDE, (2005); Bank 
(2008); Graham et al., 
(2003); Barrett, 2002); 
IFAC, (2001). 
 

Fonte: Elaboração própria com base no referencial concetual do estudo 
 
 

1.5. Modelos de gestão no contexto da administração pública 

1.5.1. Contextualização 

Nesta seção, expõem-se e analisam-se conceitos e categorias que configuram a 

administração e a gestão pública, abordando aspetos concretos que configuram a gestão 

pública atual. Não pretendemos esgotar o assunto, mas, tão-somente, discutir alguns 

pontos de vista já apresentados anteriormente, delinear que modelos orientam essa 

discussão, tendo em consideração os fundamentos teóricos discutidos por vários autores 

que estudam esta problemática.  Neste contexto, pretende-se identificar a necessidade de 

adoção de uma nova formalização que sirva à caracterização e análise dos episódios da 

NPM, enquanto objeto deste estudo. 

De forma genérica, segundo Perry & Kraemer (1983), o ´termo gestão pública´ 

representa uma nova aproximação que cresceu de forma natural a partir da debilidade de 

outras filosofias educativas dominantes. A gestão pública é uma fusão da orientação 

normativa da administração pública tradicional e da orientação instrumental da gestão 

em sentido genérico. A dificuldade reside nos limites conceituais e significativos da 

fusão que deu origem a essa construção. 

Marini & Martins (2009) afirmam que, uma boa gestão é aquela que alcança resultados 

– o que, em última análise, significa, no setor público, atender às demandas, aos 

interesses e às expetativas dos beneficiários, criando valor público. 

Buscar-se-á, nesta seção, elucidar as principais teorias e abordagens de gestão pública 

no contexto das administrações públicas descritas pelos autores. O texto está estruturado 

em duas subseções, a primeira correspondente as abordagens dominantes 

(administração tradicional ou burocrática e a emergente administração gerencial ou 



nova gestão pública), com maior enfoque ao pensamento neoliberal na administração 

pública. A segunda subseção, correspondente ao desenvolvimento das novas perspetivas 

de abordagens a serem utilizadas para a caraterização das tendências atuais, com 

particular destaque a alguns dos possíveis significados e objetivos da gestão pública. 

1.5.2. Modelos de gestão versus administrações públicas 

1.5.2.1. Abordagem de enquadramento 

O setor público, a máquina do Estado no seu conjunto todo de aparato (ministérios, 

secretarias, divisões de poder e direito público administrativo) e outras heranças 

institucionais estão sendo pressionados pela modernidade. Um indicador desta 

evidência, é que na maior parte dos países do mundo dispõe, hoje, ao menos de um 

departamento de reforma administrativa, pois com a expansão das políticas sociais, a 

urbanização generalizada e o poder das novas tecnologias de informação e 

comunicação, os pontos de referência de certos eixos teóricos fundamentais estão a 

deslocar radicalmente. É sintomático que os arranjos institucionais existentes se 

apresentem impotentes no tempo. As dinâmicas em ambientes organizacionais 

económico e cultural, estão a ser reorientadas, gerando uma nova configuração para 

estudos posterior. É o pano de fundo de uma sociedade em busca de novos caminhos de 

gestão. 

Bastante mais deficitário ainda, é o referencial jurídico e administrativo das 

organizações da sociedade civil, que de forma geral, emerge como desafio à dimensão 

participativa das nossas democracias. A ocorrência destas manifestações, por demandas 

de regulação pelo acesso igualitário de bens comuns, ou ainda democracia na gestão dos 

recursos em geral – revela, claramente, a fragilidade do “elo de ligação” entre as 

necessidades e interesses das populações e os aparelhos administrativos estatais. Dilema 

análogo é observado nas corporações privadas, tornando-se percetíveis, os desafios que 

enfrentam. É inegável o sentimento dos cidadãos perante serviços públicos deficientes 

prestados por parte do setor público. A abordagem da governança, da capacidade de 

articulação do conjunto das políticas de uma sociedade moderna está a tornar-se um 

desafio a ser enfrentado. 

Frente a esta situação de complexidade, a gestão pública encontra-se confrontada com 

estruturas e aparatos administrativos que continuam ainda norteados, em grande 

medida, pelas antigas formas de trabalhar e produzir serviços -, velho paradigma 



burocrático. A abordagem da gestão pública não é equacionada como um simples 

retorno ao passado: central neste processo, é simultânea democratização dos processos 

de gestão dos recursos públicos.6  

O que este argumento implica, é que a ideia de administração pública precisa ser 

ampliada para incluir um envolvimento maior dos cidadãos no processo decisório 

público sobre como os recursos públicos são geridos. Desta maneira, os cidadãos 

poderão assegurar-se de que a sua contribuição será priorizada para o melhor uso dos 

recursos públicos e, para o benefício e em colaboração com os seus concidadãos. 

Esta outra visão de administração pública, envolvendo parceiras já não apenas do 

Estado com as empresas, e sim envolvendo a participação e colaboração dos cidadãos, 

articulado com os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil em geral, 

abre perspetivas de uma sociedade ao mesmo tempo mais democrática nos processos 

decisórios e mais eficiente nos resultados7. Nesse sentido, a gestão pública com 

articulação, flexibilidade e eficiência, e não mais com ideologias da administração 

pública tradicional, tornou-se um imperativo central para atender as demandas da 

sociedade atual.  

Numa análise comparativa, Stoker (2006) evidência, conforme se pode verificar na 

tabela 1.2., os paradigmas de gestão (management) e a diferença de perspetiva dos três 

paradigmas a saber: a Administração Pública Tradicional, Nova Gestão Pública e 

Gestão de Valor Público. 

6 
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Tabela 1.2. Paradigmas de gestão (management) e a diferença de perspetiva dos três 
paradigmas: Administração Pública Tradicional, Nova Gestão Pública e Gestão de 
Valor Público 
 

Fonte: Stoker (2006, p. 44 ) citando Kelly, G. & Muers, S. (2002). Creating public 
value: An analytical framework for public service reform. 
 

Baseando-se nos principais conceitos abordados acerca do paradigma da administração 

pública tradicional e o do mercado, o paradigma da NPM, a tabela 1.2 demonstra as 

diferentes noções que estes conceitos possuem. Essas categorias possibilitarão a análise 

dos modelos de gestão pública a fim de determinar a qual paradigma cada modelo 

condiz. 

 
Administração 

Pública Traditional 
Nova Gestão Pública Gestão de Valor Público 

Principais objetivos Inputs políticamente 
fornecidos. 

Gerir inputs e output 
de maneira a assegurar 
economia e resposta 
aos consumidores. 

O objetivo último é 
adquirir valor público que 
permite resolver com 
eficácia os problemas que 
mais interessam as 
pessoas.  

Função do Gestor Assegurar que as regras 
e os procedimentos 
sejam respeitados. 

Ajudar a definir e a 
realizar o alvo 
acordado 

Ter um papel ativo no 
controlo do sistema (rede) 
de deliberação e manter a 
capacidade do sistema. 

Definição de interesse 
público 

Pelos políticos ou 
peritos sem input da 
sociedade. 

Agregação das 
preferências 
individuais captado 
pelos políticos ou 
pelos gestores que se 
apoiam em evidências 
empíricas sobre a 
escolha do cliente. 

Preferências individuais e 
públicas construídas a 
partir de um processo 
complexo de interação que 
inclui reflexões e 
deliberações sobre imputs 
e custo de oportunidade. 

Abordagem do serviço 
público 

Sector público tem o 
monopólio do etos dos 
serviços. Todas as 
estruturas públicas têm 
esse controlo. 

Reticência e dúvidas 
sobre o etos do sector 
público (porque 
provoca ineficiência). 
Favorece serviço 
cliente. 

Nenhum sector tem 
monopólio do etos do 
serviço. Mantém relações 
através de valores 
partilhados (comuns). 

Sistema preferido de 
fornecimento de 
serviço 

Hierarquia 
departamental ou 
profissão auto 
regulamentad.a 

Sector privado ou 
delimitação rigorosa 
do domínio 
intervenção pública. 

Alternativas 
pragmaticamente 
selecionadas e abordagem 
reflexiva do mecanismo de 
intervenção para 
materializar outputs. 

Contribuição do 
processo democrático 

Responsabilização. 
Concorrência entre 
líderes aumenta a 
responsabilização. 

Limita-se a definir 
objetivos e a verificar 
a performance 
deixando a escolha dos 
meios para atingir 
objetivos aos gestores. 

Dialogo: troca é essencial 
para desenrolar de um 
processo democrático 
contínuo. 



Stoker (2006) complementa essa lista, acrescentando, conforme se evidencia na tabela 

1.3., paradigmas de gestão e os desafios da eficiência, responsabilização e equidade. 

Tabela 1.3. Paradigmas de gestão e os desafios da eficiência, responsabilização e 

equidade 

Respostas a 
desafios centrais 

Eficiência Responsabilização Equidade 

Administração 
pública tradicional 

Fasear tarefas 
complexas e fazer a 
equipa seguir os 
procedimentos. 

Eleições competitivas 
fornecem lideres que 
podem controlar e guiar e 
supervisionar. 

Tratando todos os casos 
similares da mesma forma. 

Nova gestão 
pública 

Fixa níveis de 
performance elevada 
que a organização é 
encorajada a obter. 

Pela fixação negociada de 
objetivos e supervisão. 

Propõe um quadro de 
referência para reação dos 
utilizadores e fixa metas para 
se obter acesso razoável aos 
serviços 

Gestão valor 
público 

Verifica 
continuamente se 
atividade em curso 
se ajusta aos 
objetivos. 

Pela fixação negociada de 
objetivos e supervisão 

Desenvolvendo a capacidade 
individual para que os direitos 
sejam respeitados e as 
responsabilidades assumidas. 

Fonte: Stoker (2006)  
 
Por certo que o movimento da NPM trouxe, durante largos anos, inúmeras propostas de 

mudanças nas práticas de administração pública. Estas mudanças se traduziram num 

maior foco no resultado e controlo das metas, eficiência, transparência, 

responsabilização e prestação de contas (accountability) parcerias e descentralização.  

Para além das questões relacionadas com a estrutura propriamente dita, os frameworks 

acima referidos destacam também a extrema relevância da existência de maior foco no 

resultado e controlo das metas, eficiência, transparência, responsabilização e prestação 

de contas (accountability) parcerias e descentralização. 

1.5.3. Definições e caraterização de gestão das administrações públicas 

Diversos autores apresentam definições diferentes sobre o tema da gestão pública, de 

entre eles Perry & Kraemer (1983) para quem o termo se refere, basicamente,  

“como as instituições públicas podem atender às atribuições que são 

inerentes, de forma eficaz, eficiente, transparente e responsável, através de 

conhecimentos, ferramentas e técnicas especificas para uma gestão 



executiva efetiva muitas vezes extraídas da comparação com as atividades 

da gestão privada” (p. 10). 

Reside aí uma questão de fundo que reclama atenção e análise em detalhe: é possível 

(ou desejável) a transposição da racionalidade da gestão privada à pública? Há 

diferenças substanciais entre ambas ou é possível falar-se, simplesmente, em gestão, 

como categoria  

genérica aplicável às duas esferas, pública e privada? Existem peculiaridades que 

marcam cada uma delas, e, sendo afirmativo, quais são?  

Conforme a corrente adotada, a resposta a tais indagações irá variar, de tal modo, que se 

pode identificar variadíssimos posicionamentos distintos, que vai desde a afirmação de 

que só há a ideia de gestão genérica, sendo a gestão pública apenas uma forma menos 

eficiente de gestão empresarial, até o reconhecimento de uma especificidade autêntica 

da gestão pública, que a diferencia radicalmente da gestão privada. 

Para Gunn (1996), a expressão gestão pública ainda contém significado e sentidos 

diversos. Por isso é que se pode utilizá-la num sentido de orientação normativa ou em 

sentido de orientação instrumental. A utilização da expressão “gestão pública” num 

sentido de orientação normativa implica o reconhecimento de que a gestão pública 

incorpora uma preocupação elevada por temas como a democracia, a responsabilidade e 

a igualdade, valores mais relevantes no âmbito público do que no setor empresarial. De 

outro vértice, o emprego da expressão “gestão pública”, em sentido de uma orientação 

instrumental, a qual se traduz na aceitação de que a esfera pública compartilha, com o 

setor privado, a necessidade de alcançar os seus objetivos da forma mais económica e 

eficaz possível, mediante planeamento estratégico, estrutura administrativa adequada, 

pessoal motivado, técnicas idóneas para controlar recursos financeiros, humanos, 

materiais, etc.  

A questão que se impõe, de modo recorrente, é: como evitar de se contrapor, o escopo 

restrito da definição da administração pública, com o foco na gestão pública e 

notadamente convergente com o valor dominante das novas abordagens – eficiência e 

resultados? Esta tem sido uma das preocupações centrais dos autores que atuam como 

precursores dessas novas abordagens. Como resposta, propõe-se, aqui, para fins de 

qualificação da atuação gerencial, uma abordagem diferente da convencional, qual seja: 

trabalhando mais especificamente com as noções ínsitas à chamada NPM, num corte 

metodológico evidente. 



Silvestre (2010) compreende gestão pública como uma área do conhecimento que 

recorre a conhecimentos de outras disciplinas. Enquanto área da ciência de 

Administração Pública procura centrar-se nos problemas da gestão das organizações 

públicas e nas relações complexas que resulta do contexto em que estas organizações 

operam. E, complementa, observando que, nas palavras de Overman (1984), a gestão 

pública é um estudo interdisciplinar que reflete a tensão entre orientações racionais-

instrumentais e, por outro lado, orientações de política. Ela procura balancear 

preocupações políticas, económicas, sociais, éticas e de justiça numa perspetiva 

integrada para o prosseguimento do interesse público, em ambiente complexos e 

altamente diversificados. 

Nestes termos, a “gestão pública” perpassa por todas as esferas da sociedade, já que, 

como esclarece Silvestre (2010), a natureza da gestão pública é a de um múnus público 

para quem a exerce, isto é, a de um encargo de defesa, conservação e aprimoramento 

dos bens, serviços e interesses da coletividade.  

Elemento importante na análise de Silvestre diz respeito aos fins da gestão pública, que, 

para este autor, estão relacionados, diretamente, ao objetivo que a sociedade se propõe 

alcançar, segundo as atividades e os mandatos. Segundo o mesmo autor, os fins da 

gestão pública resumem-se em um único objetivo: o bem-comum da coletividade 

administrada. Toda a atividade de um gestor público deve ser orientada para esse 

objetivo. Se dele o gestor se afasta ou se desvia, trai o mandato de que está investido, 

porque a comunidade não institui a gestão senão como meio de atingir o bem-estar 

social. 

Como se vê, o significado da expressão “gestão pública” não é unívoca. Para os 

propósitos deste capítulo, porém, é adotado o conceito, cujo objetivo primordial é 

compreender como as instituições públicas podem atender às atribuições que lhes são 

inerentes, de forma eficaz, eficiente, transparente e responsável, através de 

conhecimentos, ferramentas e técnicas específicas para uma gestão executiva efetiva na 

maioria das vezes extraídas da comparação com as atividades de gestão privada.  

Outro aspeto a ser assinalado como intrinsecamente relacionado a abordagens da 

expressão “gestão pública,” é que a noção “gestão pública” ostenta, para maioria da 

doutrina, que sustenta esta nova tendência, a pretensão de substituir a própria ideia de 

administração pública (Brugué & Subirats, 1996). Sobre este ponto, convém salientar 

que a pretensão não é, em si, um problema, senão uma opção legítima da administração. 



Pois, a literatura atesta que, tradicionalmente, era esta última expressão a utilizada para 

refletir o âmbito de conhecimento e investigação que tem por objeto a análise das 

instituições públicas e a sua estrutura de funcionamento. No entanto, nessa onda 

deflagrada, a partir dos anos 70, proliferam-se estudos que, muito embora se 

preocupassem com as administrações públicas (dimensão estática), confere maior 

importância aos seus programas de atuação (dimensão dinâmica), englobando os seus 

aspetos políticos e técnicos: o enfoque das chamadas políticas públicas (Brugué & 

Subirats, 1996). 

 Silvestre (2010) afirma que a gestão pública esteve sempre presente no estudo da 

Administração Pública. No entanto, este tema dominou, de forma predominante, a 

preocupação dos reformadores e dos académicos nas últimas décadas. Assim, segundo 

Silvestre (2010), alguns autores preferem conceituar administração pública como a 

organização e a gerência de homens e materiais para a consecução dos propósitos do 

governo. Outros pesquisadores preferem a seguinte definição: é a arte e a ciência da 

gerência aplicada aos negócios do Estado.  

Entretanto, segundo Silvestre (2010), baseando-se nos argumentos de Amato (1971), a 

Administração pública é a gestão dos bens e interesses qualificados da comunidade, nos 

âmbitos federal, estadual ou municipal, segundo os preceitos do direito e da moral, 

visando ao bem-comum. 

Acrescenta que a gestão pública se refere às funções de gerência pública nos negócios 

do governo, mandato de administração (Ferreira, 1999; Amato, 1971). De acordo com o 

último conceito, a gestão associa-se a uma determinada fase do mandato. Portanto, em 

primeira análise, a gestão teria as mesmas caraterísticas da administração, porém, 

válidas para um período de tempo determinado. 

Convém, no entanto, observar que não tendo a pretensão de fazer um exame de modelos 

comparados ou formular recomendações específicas no sentido de apontar padrões 

administrativos de boa gestão pública, o propósito é mais singelo e modesto: delinear 

teoricamente o discurso de adesão à NPM e demonstrar a inobservância de alguns dos 

seus básicos pressupostos. 

Dentro desse contexto, e segundo Rodríguez-Arana Muñoz (2005), a relevância da 

temática avulta, portanto, ao se reconhecer que a legitimação da Administração Pública 

contemporânea dependerá da sua capacidade de satisfazer as novas demandas sociais, o 

que conduz à inevitável priorização da adequada e efetiva prestação de bens e serviços 



aos cidadãos, vinculada ao respeito à legalidade e ao serviço objetivo ao interesse 

público. A questão então é qual o papel do Estado e da burocracia no desenvolvimento 

no séc. XXI e a repolitização da gestão pública? 

No tocante às caraterísticas, a gestão pública contemporânea carateriza-se por um 

universo institucional em rápido movimento e de crescente complexidade. A OCDE – 

Organização para Cooperação Económica e Desenvolvimento – aponta alguns fatores 

que têm contribuído para esse quadro:  

a crescente escassez de recurso no setor público, que requer uma melhoria no 

estabelecimento de prioridades e que escolhas difíceis sejam feitas. Argumenta-se que 

estabelecimento de prioridades se transformou numa atividade crucial para qualquer 

governo contemporâneo (Peters & Savoie, 1996 apud OCDE, 2003). 

 a perceção de que o estilo de governo está tornar-se mais complexo. Essa visão é 

reforçada pela interconectividade crescente dos debates sobre políticas e pela 

multiplicidade dos atores envolvidos nos processos de formulação de políticas 

públicas. 

 a própria importância do mercado internacional torna a coerência no setor 

público mais importante. As instituições competem umas com as outras, e a 

avaliação da boa governança está se tornando um critério essencial para o 

mercado. “ (…) os compromissos mais importantes são assumidos pelos países 

ao nível internacional e devem ser implementados ao nível nacional e 

subnacional” (OCDE, 2003). 

 a orientação acurto prazo do processo decisório, devido ao tempo de duração dos 

ciclos eleitorais (4 a 5 anos). Os políticos focalizam os interesses de curto prazo, 

quando a análise e os compromissos devem ser de longo prazo (OCDE, 2002 in 

OCDE, 2003). 

 a insuficiência de mecanismos transparentes de informação e de avaliação das 

questões no processo de formulação de políticas, apesar do progresso alcançado 

na ampliação do acesso à informação (OCDE 2001e in OCDE, 2003).  

 os problemas de implementação num contexto de fragmentação institucional, 

resultantes dos efeitos colaterais da descentralização e da transferência. (OCDE, 

2003). 



A democracia, a complexidade do aparato estatal e a fragmentação dos domínios sobre 

questões de gestão pública em múltiplas jurisdições explicam, em parte, essa 

diversidade. Mas, fundamentalmente, sustenta-se que cada trajetória tem uma dinâmica 

própria.  

Percebe-se, assim, que os autores Albi et al.,(1997) e Uvalle (1998) concluam que, ao 

contrário das afirmações de universalidade e generalidade dos seus precursores, a gestão 

é hoje apresentada como uma disciplina fragmentada que oferece uma pluralidade de 

respostas e critérios de acordo com os orçamentos e hipótese que são aceites como 

válidas e da situação específica para a qual se queiram concorrer. Daí a importância de 

expor, com alguma precisão, as muitas maneiras diferentes por que a gestão pública tem 

sido definida. 

De forma genérica, segundo Albi et al., (1997) uma das tentativas recentes concebe-a 

como conjunto de decisões de coordenação e motivação das pessoas para alcançar os 

objetivos de organização do Estado (eficiência e equidade) dentro das restrições do 

quadro jurídico-político. Portanto, segundo o mesmo autor, é considerada gestão porque 

envolve um conjunto de decisões que visam motivar e coordenar as pessoas para 

alcançar objetivos individuais e coletivos e é pública devido à natureza dos seus 

objetivos e ao quadro jurídico-político em que se baseia. E conclui explicando, ainda, 

que o ambiente jurídico-político em que opera certas restrições em relação ao setor 

privado, mas também um conjunto de recursos próprios e únicos para criar valor 

público. 

Cumpre, diante de tais ilações, apresentar a reflexão acerca das possíveis 

contextualizações das definições de gestão pública, segundo as perspetivas desses 

autores. 

Uvalle (1998) argumenta que a gestão pública não é, em si mesma, uma teoria do 

governo, embora contribua para o seu funcionamento e vem funcionar todos os dias. 

Portanto, na perspetiva do autor a sua vantagem reside na criação de capacidades que 

são orientadas para governos a serem mais eficientes. 

Neste sentido, segundo o autor, a gestão pública significa dirigir, controlar, manipular, 

executar. E, esclarece, como uma categoria de análise referente à complexidade do 

governo e Administração Pública significa saber gerir um país, uma sociedade, uma 

comunidade. Por consequência, observa o autor, a gestão pública está relacionada aos 

projetos de vida que são politicamente e publicamente reestruturadas. Portanto, continua 



a explicar que está ligado ao que é a sociedade contemporânea e para quem ela quer 

chegar. Está ligado às mudanças institucionais que as sociedades experimentam, tais 

como reformas, inovações e reestruturações.  

Por sua vez, tendo em conta que a categoria de gestão pública tem diferentes 

significados, Albi et al., (1997), afirmam que a gestão pública está inicialmente ligada à 

noção do governo. E, nesse sentido, o governo é o sistema de gestão que lidera a 

sociedade numa base institucional. Num segundo momento, a gestão pública refere-se a 

um bom governo, que visa alcançar o interesse público na busca de uma vida em 

comunidade onde se destaca o gozo das liberdades civis e políticas, bem como uma 

constante melhoria da qualidade de vida em favor dos indivíduos, grupos e regiões. Em 

terceiro lugar, a gestão pública é o ponto nodal da capacidade governamental. Permite 

cobrir necessidades económicas, políticas e sociais, assim como atender aos processos 

de mudança e de democratização do poder. 

Nessa perspetiva, a gestão pública pode ser definida como o conjunto de competências 

para preservar a organização do Estado, tendo em conta a sua diversidade territorial, 

demográfica, económica, política e social para proporcionar os seus poderes, sistema 

associativo e vitalidade institucional para garantir a sua ótima sobrevivência (Albi et al., 

1997). Para aqueles autores, no contexto do management público, a gestão pública, 

implica, então, assumir a responsabilidade pela ação do sistema público em toda a sua 

complexidade, abrangendo todo o processo das políticas públicas, um caminho que vai 

desde a declaração até a execução das políticas. E esta ação implica, sempre, trabalhar, 

em redes setoriais e intersectoriais, com outras organizações públicas e privadas. 

Alvarez Madrid (1996) afirma que o conceito de gestão pública refere-se ao Estado 

como um sistema construído pela sociedade para produzir serviços sob o critério do 

interesse público. Na sua construção estão presentes valores sociais que excedem o 

interesse específico a setores ou grupos isolados. E, portanto, esclarece o autor 

observando que, neste contexto, a gestão pública não é apenas o produto final, serviço 

público ou prestação. Com a gestão dos organismos públicos produzem igualdade, 

justiça, equidade e solidariedade. Nesse mesmo sentido, vale observar uma outra 

definição de gestão pública que se trata de uma ideia referida, especialmente, para a 

organização. E, compreende em uma atividade interna de natureza económica, ética e 

técnica, antes de se fazer valer a resposta às exigências sociais ou aos processos 



administrativos internos. A gestão pública, neste sentido, é comparável à função 

pública.  

É com esse sentido que finalizamos a abordagem do contexto da definição da gestão 

pública, concordando com os autores Tohá & Solari (1997, p. 17) ao observaram que:  

“a velocidade com que ocorrem as mudanças e se sobrepõem as inovações 

demonstra, de forma inevitável, que já não é possível existir um perfil gerencial 

definitivo como resposta às necessidades do Estado. Pelo contrário, o que se 

observa é uma crescente complexidade da gestão pública que continuará 

oscilando entre a política e a tecnocracia, entre a maior flexibilização e as 

exigências de controlo, entre a adoção das técnicas de gestão e a recuperação da 

tradição administrativa e a cultura da função pública.”  



1.6. Conclusão 

A partir de um novo contexto de gestão pública caraterizado pela NPM, iniciado na 

década de 1980 nos países desenvolvidos e, na década de 1990, nos países em 

desenvolvimento (como em Cabo Verde a partir de abertura política para um Governo 

Democrático, 1990), procura-se abordar o conceito de governança pública para 

compreender as mudanças ocorridas nas relações entre os setores público e privado 

entre Estado, mercado e sociedade.  

O objetivo central deste capítulo foi discutir a noção de NPM diferenciando-a do 

aparato estatal tradicional da administração pública, para apresentar as caraterísticas de 

governança pública e, a partir desta conceituação, verificar de que forma os princípios 

da governança pública substituem ou mesclam com os princípios da administração 

pública. E, neste contexto, discute-se que governança pública pode ser vista como 

campo para entender as transformações recentes da administração pública e que envolve 

processos de desconcentração de poder intra e intergovernamentais e as alterações nas 

relações do governo com a sociedade e o mercado, a partir do suposto que o Estado tem 

papel central no desenvolvimento de políticas públicas, mas requer estabelecer redes 

com as demais esferas para alcançar êxito em seus objetivos e resolver os dilemas da 

ação coletiva (Carneiro & Menicucci, 2013). 

O trabalho, à luz do referente teórico apresentado, tendo por referências os autores 

citados como, por exemplo, Bevir (2010); Kissler & Heidemann (2006); Matias-Pereira 

(2009; Pierre & Peters (2000); Secchi (2009) e Meza et al., (2016), parte da constatação 

de que não há consenso a respeito do conceito de governança pública sendo 

estabelecida, para fins de melhor compreensão, a noção de um conjunto de reformas 

administrativas no setor público, utilizado como um padrão de referência de gestão 

pública a fim de atender às demandas da atual sociedade que busca o bem comum com 

serviços de qualidade oferecidos por um Estado mais transparente e com os cidadãos 

cada vez mais participativos nos processos decisórios que exercem o controlo social e 

fortalecem a democracia e, neste contexto, resgata-se a relevância da democratização de 

política na gestão pública.  

Conforme visto, segundo estes autores, com as reformas da administração pública a 

partir da NPM e posterior do novo serviço público, a noção de governança se tornou 

central para compreender novos direitos e responsabilidades dos diversos agentes de 



interesse na gestão pública, como também para controlar as ações que o Estado 

desatrelar às organizações não governamentais na prestação de serviços públicos.  

Entretanto, na opinião dos autores, não se pode resumir a noção de governança a novas 

técnicas de gestão privadas aplicadas à gestão pública. Secchi (2009) afirma, 

enfaticamente, a governança como um conjunto adequado de práticas democráticas e de 

gestão que ajudam os países a melhorar as suas condições de desenvolvimento 

económico e social. E, portanto, uma governança pública que reflete a esperança de 

melhor prestação de serviços do governo para com a sociedade, promovendo a iniciativa 

privada e sociedade civil com novas formas de participação e cidadania, criando um 

ambiente de liderança pública através do poder compartilhado com a sociedade (Pereira 

et al., 2017).  

Por todo mundo, vários países puseram à prova novas abordagens aos seus modelos de 

gestão pública, mas a maturidade da sociedade civil, associada à ação estratégica e 

eficiente do Estado, sem perder de vista os princípios sociais, são requisitos 

fundamentais para a realização do novo serviço público, que constitui o tipo de 

governança mais colaborativo da ação do Estado. (Meza et al., 2016). E, esclarece os 

autores que, apesar de as tendências apontarem para um modelo de gestão pública 

orientado por uma ação compartilhada entre o público, o privado e a sociedade civil, 

com foco no interesse público, tal modelo requer mudanças de comportamento por parte 

de todos os atores envolvidos, que somente se modificam com o tempo e a partir de 

estímulos formais, que devem ser fomentados principalmente pelo Estado por ser o 

principal mediador e facilitador neste contexto.  

Entretanto, como vimos, dentro do variado leque de significados que se pode atribuir à 

noção de gestão pública, parece inequívoca a impossibilidade de se aceitar a aplicação 

automática das técnicas próprias da gestão empresarial privada no âmbito da 

administração pública. Conforme se pode enaltecer, a lógica inerente ao setor privado, 

voltada ao lucro e a interesses estritamente individuais, não coaduna com a 

racionalidade pública, alicerçada no dever de consecução do interesse público e na 

satisfação das necessidades sociais. Os objetivos, as condições, os problemas e os 

valores que permeiam ambas as esferas - pública e privada - são distintos, (Stoker, 

2006; Christopher & Bouckaert, 2002). 

Assim, face à necessidade de nova forma de atuação da administração pública, para que 

esta se adapte à dinâmica da realidade contemporânea e às novas demandas sociais, os 



matizes da gestão pública devem ser construídos levando-se em conta as peculiaridades 

que são inerentes a este setor, sem perder de vista a essencial função da administração 

das instituições públicas: melhorar as condições de vida dos cidadãos. 

Reconhece-se, que a eficiência do setor público e a capacidade do Estado de formular e 

implementar políticas públicas dependem da sua estrutura administrativa e da estrutura 

social na qual está inserida. Para tal, é necessário ter em consideração um vasto 

conjunto de fatores críticos que a literatura já identificou, mas cuja relevância não é de 

aplicação universal. Nesse sentido, considera-se particularmente pertinente o 

desenvolvimento de mais investigação empírica em diferentes contextos de reformas 

administrativas, sobretudo naqueles em que existe maior possibilidade para a ocorrência 

de falhas, como são os contextos da região Oeste Africana e Cabo Verde. Espera-se que 

este estudo seja um bom ponto de partida para o alargamento desse debate. 

Em Cabo Verde, evidenciaram-se as diversas mudanças dos modelos de gestão e, por 

conseguinte, novas configurações nas relações contratuais entre Estado, iniciativa 

privada e sociedade civil. A NPM, implantada na década de 1990 no país, trouxe a 

conceção de governança pautada numa gestão estatal empreendedora com preceitos da 

gestão empresarial, E, agora, para Andion (2012), também podem ser percebidas ideais 

do NSP a partir de meados da década de 1990. 

Neste contexto, surgem novos direitos e maior mobilização social em vários países tal 

como em Cabo Verde, ainda que ocorridos em períodos distintos. No entanto, isso não 

significa dizer que temos uma efetiva democratização de processos de gestão pública, 

pois ainda não houve, de facto, mudança significativa nos padrões de relação entre o 

Estado e a sociedade.  

O facto de a revisão da literatura ter evidenciado a multidimensionalidade do conceito 

ao longo das diferentes abordagens dos autores citados ao longo deste capítulo, tal como 

é típico numa investigação feita sob o prisma de governança e modelos de gestão 

pública, influenciou a forma como foram planeados e organizados os capítulos 

seguintes. 

 



Capítulo 2: 
Metodologia de Pesquisa 

2.1. Enquadramento metodológico da investigação 

Neste capítulo, são apresentadas as técnicas utilizadas na realização da pesquisa e da sua 

análise. São abordados o modelo teórico de análise, tipo e método de pesquisa, as 

categorias de análise, os procedimentos de coleta de dados, forma de tratamento e análise 

dos dados. 

2.2. Modelo teórico de análise 

Com o intuito de organizar melhor e conferir orientação à pesquisa, optou-se pelo 

estabelecimento inicial do modelo teórico de análise. Trata-se de seleção de fontes 

pertinentes, invenções de suposições plausíveis que se relacionem a variáveis 

supostamente pertinentes. (Marconi & Lakatos, 2003). O modelo teórico é fundamental 

para o desenvolvimento de um carater interpretativo, no que se refere aos dados obtidos. 

Para tal, é imprescindível correlacionar a pesquisa com o universo teórico, optando-se por 

um modelo teórico que sirva de enquadramento à interpretação do significado dos dados e 

factos colhidos ou levantados (Marconi & Lakatos, 2003). 

As categorias representativas dos modelos de gestão pública foram construídas a partir dos 

pressupostos teóricos dos autores que serviram de base para a fundamentação teórica 

apresentada no capítulo 1 (descritas na tabela 2.1). 

2.2.1. Construção do modelo teórico 

De maneira a materializar a discussão teórica desenvolvida anteriormente, esta subseção 

detalha como se procedeu, metodologicamente, a análise sobre o corpus do texto 

apresentado no quadro de referência no capítulo 1 da fundamentação teórica. 

A partir dos conceitos analisados na fundamentação teórica da tese, abordando NPM, por 

um lado, e governança pública, por outro, foi desenvolvido um modelo teórico 

fundamentado representativas das novas práticas de gestão pública e as conceções do 

modelo de reforma administrativa do setor público em Cabo Verde em quinze categorias, 

nomeadamente, eficiência, eficácia, efetividade, resultados, competitividade, desempenho, 

accountability, transparência, responsabilidade, controlo, boa governança, coordenação, 

participação e cooperação e interdependência, que permeiam aspetos convergentes dos 



dois campos conceituais. Ressalta-se que, foram identificadas previamente dentro das três 

dimensões: a New Public Management e modernização da administração pública, Interesse 

Público e a Accountability e a Governança Interativa – que fundamentam as abordagens 

sobre os processos de realização de reformas administrativas.  

Desse exercício de comparação pode-se verificar que, no geral, as conceções do modelo de 

reforma administrativa do setor público em Cabo Verde estão relacionadas com as 

diferentes abordagens que têm influenciado os processos de mudanças na administração 

pública apresentadas na fundamentação teórica deste estudo. Ou seja, observou-se que a 

maioria das categorias representativas das novas práticas de gestão pública (catorze no 

total) são apresentadas no modelo da reforma administrativa do setor público em Cabo 

Verde. 

Assim, conforme é apresentado na tabela 2.1 abaixo (colunas 1 e 2), pode-se dizer que o 

modelo de reforma da administração pública cabo-verdiana apresenta três vertentes 

importantes: i) a primeira vertente refere aos processos administrativos através dos quais se 

procura modificar a forma de atuação da administração pública com a institucionalização 

de práticas de gestão que concorrem para a melhoria da prestação de serviços e dos 

resultados organizacionais; ii) a segunda vertente baseada na mudança, sobretudo de 

valores e comportamento dos funcionários públicos bem como sobre a cultura do público 

por meio de prestação de contas e maior fiscalização das instituições do Estado; e iii) a 

terceira a vertente em que se busca o aperfeiçoamento de processos e práticas de gestão 

relacionadas com a articulação interorganizacional, seja entre as esferas governamentais 

assim como atores privados e da sociedade civil. 

A tabela 2.1 descreve as agregações/categorias com as quais se trabalhou e seus 

significados. As três dimensões escolhidas, assim como as categorias, condensam um 

conjunto de elementos cruciais para a reflexão acerca da dinâmica das novas práticas de 

gestão no setor público. As colunas 2 e 3 mostram como as categorias elencadas no estudo 

são encarradas quer na fundamentação teórica e quer no modelo da reforma administrativa 

do setor público em Cabo Verde. Por sua vez, a coluna 1 apresenta o resultado obtido da 

interpretação do conteúdo das conceções descritas nessas duas abordagens em comparação. 



Tabela 2.1. Modelo teórico de análise do modelo de gestão pública, NPM /dimensões de 
Governança pública 
 

Agregações/categorias Descrição/conceito norteador 
Dimensões 
conceituais 

[A]. Qualidade de 
Serviços 

Maximização dos recursos das entidades públicas, para 
atender às atividades da organização. Envolve igualmente os 
mecanismos utilizados nesse processo, como planificação, 
objetivos, controlo e avaliação de resultados. Medida com 
que os objetivos traçados pela organização são alcançados, 
em função dos meios utilizados e das políticas traçadas para 
o efeito. Forma através da qual a entidade se empenha no 
processo de melhoria da sua atuação, tendo em vista a 
prestação de serviços de qualidade para os cidadãos, em 
comparação com as outras entidades no fornecimento de 
serviços públicos. 

New Public 
Management e 
a Modernização 

da Gestão 
Pública 

[B]. Desempenho 
Organizacional 

Benefícios das ações da entidade pública para a sociedade, 
de acordo com a satisfação das demandas dessa mesma 
sociedade. Estabelecimento de medidas ou indicadores que 
norteiam o conjunto de ações desenvolvidas no âmbito das 
políticas públicas das entidades do setor público, de modo a 
permitir a realização de avaliações sobre a eficiência e 
eficácia das mesmas e da organização em geral. 

[C]. Transparência Na 
Gestão 

Utilização de mecanismos de publicação dos atos praticados 
pelas entidades públicas e comporta meios formais, que 
comportam meios formais expressos por relatórios de 
desempenho com caráter de documentos públicos. Envolve a 
relação entre os principais objetivos financeiros e não 
financeiros e a disposição de informações sobre o 
desempenho alcançado na utilização de recursos. As 
informações devem ser fornecidas aos vários stakeholders, 
correspondem: a entidade ou indivíduo, representantes 
eleitos (Assembleia). Fornecedores de recursos (os 
contribuintes, credores, obrigacionistas e credores). 
Prestadores de serviços e parceiros (funcionários, 
fornecedores, parceiros e de outras entidades governativas) 
são alcançados grupos de interesse, os medias e a 
comunidade em geral. 

Interesse 
Público e a 

Accountability 
na Gestão 
Pública 

[D]. Controlo e 
Responsabilidade na 

Gestão 

Relação entre as entidades públicas e a sociedade, portanto, a 
prestação de contas pelas atividades sociais e económicas, no 
sentido de que os cidadãos têm o direito de saber o que o 
município objetivou para um determinado período de tempo, 
e o que ele realmente realizou no final do mesmo. 
Capacidade de a entidade pública manter-se informada e 
atualizada de todas as atividades realizadas pela organização, 
no sentido de promover o alcance permanente dos objetivos 
pretendidos. Ela precisa garantir em que medida tais 
objetivos estão ou não a ser cumpridos, e se os mesmos estão 
sendo efetivados de acordo com o que foi estabelecido. 



Agregações/categorias Descrição/conceito norteador 
Dimensões 
conceituais 

Entende-se que o controlo permite a prestação de contas, 
pois auxilia nas auditorias às atividades da organização. 

[E]. Controlo Social 

Esforço exercido pela organização para implementar as 
medidas e princípios da governança no âmbito do seu 
funcionamento (prestação de contas, abertura, informação, 
controlo, avaliação de desempenho). Implica a abertura da 
máquina burocrática e a integração dos vários grupos de 
interesse nos processos formulação e implementação de 
políticas públicas. Envolve a criação de mecanismos de 
controlo e envolvimento dos cidadãos na gestão pública. 

Governança 
Interativa (GI)  

[F]. Parcerias Estado - 
Sociedade 

Capacidade de a organização utilizar para além das estruturas 
formais existentes na organização, associar novos arranjos 
administrativos no processo de gestão pública, que permitem 
maior flexibilidade, participação na procura das melhores 
soluções para os problemas da sociedade. Significa que os 
atores públicos e privados coordenem as suas ações para o 
cumprimento dos objetivos. Implica que as medidas públicas 
não atuem de forma exclusiva, mas se apoiem a outros atores 
da sociedade para realizar os interesses coletivos. 

[G]. Articulações 
Intergovernamentais 

Processo de trocas simultâneas entre o público e a sociedade, 
onde ambas reconhecem a importância de uma e de outra no 
processo da governança e atuam de forma conjunta. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos autores que serviram de base para a 
fundamentação teórica 

O que também se verifica, no quadro acima, é que para além da comparação dos conteúdos 

das abordagens expostas, no procedimento de comparação realizado buscou-se igualmente 

reduzir o número de categorias identificadas (quinze no início), de modo que se 

constituísse um conjunto de categorias de análise mais objetivas que possibilitassem 

abordar as questões relacionadas com as práticas de gestão pública voltadas para a 

modernização da gestão, accountability e governança interativa no caso especifico da 

administração pública cabo-verdiana. Como critérios essa redução se baseou na agregação 

dos elementos e conteúdos significativos das – novas práticas de gestão públicas – 

presentes tanto na fundamentação teórica do estudo como no modelo dos sucessivos 

programas de governo de Cabo Verde. 

Como esperado, o resultado obtido dessa redução e agregação como mostra a coluna 1 

(tabela 2.1.) foi representado por uma síntese formada por sete categorias de análise, 

nomeadamente, qualidade dos serviços, desempenho organizacional, transparência na 



gestão, controlo e responsabilidade na gestão, controlo social, parcerias Estado-sociedade e 

articulações intergovernamentais.  

Para este estudo não foram consideradas todas as tipologias de categorias que, segundo a 

literatura referida no capítulo 1 da fundamentação teórica, se devem envolver num modelo 

representativo das novas práticas de gestão pública, tais como as relativas a resultados, 

coordenação, cooperação e interdependência. O principal motivo prende-se com o facto de 

que na conceção do modelo da reforma administrativa do setor público de Cabo Verde não 

se vislumbre iniciativas que permitisse uma análise neste contexto, segundo se tem 

conhecimento, também não se considerou oportuno estar a alargar o âmbito de análise as 

agregações/categorias (parcerias-Estado-sociedade; articulações intergovernamentais) 

devido ao carater exploratório deste estudo. Também se considerou que a abordagem 

desenvolvida é suficientemente consentânea com os objetivos a alcançar com a presente 

tese. 

Ressalta-se que a identificação das categorias nos documentos de referência do modelo da 

reforma administrativa do setor público de Cabo Verde dependeu de que neles houvesse 

um tratamento analítico consistente sobre temas categorizados, a partir da leitura de cada 

uma das quinze categorias que compõe o corpus de texto apresentado no quadro de 

referência no capítulo 1 da fundamentação teórica. 

Um exemplo ilustrativo do esforço empreendido na inspeção da presença ou ausência das 

categorias e dimensões nos documentos do corpus de texto que integra o programa de 

reforma administrativa do setor público de Cabo Verde diz respeito às ocorrências isoladas 

do termo “interdependência” ao longo dos textos. Neste caso, a incidência do termo, pura e 

simplesmente, não foi considerada como válida para a realização da contagem, o que seria 

feito se o documento enfrentasse a temática da “interdependência” com algum empenho 

analítico relevante, que agregasse ou reforçasse o que a literatura já aponta sobre a 

temática. Do contrário, a simples menção ao termo, desprovida de aprofundamento 

analítico, não foi tratado como indicativo de presença da categoria. Com as devidas 

adaptações, o mesmo valeu para as demais categorias referidas anteriormente. 

Além de indicar as categorias das novas práticas de gestão pública e suas descrições 

específicas, a tabela 2.1. também apresenta algumas dimensões em que cada uma das 

categorias pode ocorrer. Apontar essas dimensões é importante para facilitar a 

identificação dessas categorias no caso que será estudado. 



As principais caraterísticas da gestão dos serviços públicos foram discutidas na 

fundamentação teórica desta tese. De entre essas caraterísticas está a eficiência, eficácia, 

competitividade, efetividade, desempenho, transparência, Accountability, controlo, 

responsabilidade, boa governança e participação. Estas caraterísticas estão expostas no 

quadro 2.2. como categorias de análise da gestão dos serviços públicos que a seção 2.8., do 

presente capítulo, se consubstancia. Para cada categoria de análise, foram atribuídas 

variáveis baseadas na análise dos modelos de gestão da administração pública, realizada na 

fundamentação teórica. Essas variáveis, expostas no questionário de pesquisa (Apêndice 

A) em anexo, correspondem a diferentes formas e caraterísticas que cada categoria do 

modelo de análise pode apresentar no caso estudado. As variáveis também vão colaborar 

para identificar o modelo de gestão dos serviços públicos, uma vez que também são 

influenciadas pelas categorias representativas das novas práticas de gestão pública. 

2.3. Tipo de pesquisa 

Nesta tese optou-se por uma abordagem quantitativa, uma vez que procura traduzir 

opiniões e informações para a elaboração da sua análise por meio de recursos e técnicas 

estatísticas (Gil, 2002). De acordo com Malhotra (2001), tais informações são viabilizadas 

por um levantamento do tipo “survey”, a partir de um corte transversal com variáveis 

quantitativas. De uma forma geral, pode dizer-se que o método quantitativo visa, 

sobretudo, explicar e predizer um fenómeno pela medida das variáveis e pela análise de 

dados numéricos, Fortin (2009). Para Minayo (2001) a pesquisa quantitativa “trabalha com 

o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e nos fenómenos que 

não podem ser reduzidos a operacionalizações de variáveis”. 

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva uma vez que analisa e descreve 

relações entre variáveis e envolve o uso de técnicas padronizadas de coletas de dados, 

assumindo a forma de levantamentos. (Fortin, 2009; Gil, 2002; Zanella, 2009). Para Fortin, 

(2009) a investigação descritiva visa descobrir novos conhecimentos, descrever fenómenos 

existentes, determinar a frequência de ocorrência de um fenómeno numa dada população 

ou caraterizar a informação. 



2.4. Método de análise de pesquisa 

Para testar o modelo de pesquisa, foi utilizado o método de estudo de dados em corte 

transversal. Uma das caraterísticas do método de estudo de dados em corte transversal, é 

que, segundo Rosen & Gayer (2015), os dados coletados cobrem determinado momento no 

tempo, e não tratam da evolução do fenómeno estudado ao longo do tempo. Trata-se, por 

um lado, de um estudo de dados em corte transversal, no sentido de que se pretende 

descrever modelo de gestão da administração pública e analisar as iniciativas de reformas e 

práticas de gestão pública, enquadradas em determinado contexto específico, Cabo Verde. 

Pelo outro, este estudo representa uma pesquisa preliminar nesta área constituindo um 

primeiro passo nesta linha de investigação. Enquadra-se, portanto, numa perspetiva 

exploratória, na medida em que procura conhecer as razões para determinar práticas de 

nova gestão pública num contexto concreto, como ponto de partida para estudos 

subsequentes que possam permitir generalização dos resultados obtidos (Gil, 2009; 

Maxwell, 2011). O estudo transversal consiste em examinar simultaneamente um ou vários 

“cohortes” da população ou um ou vários grupos de indivíduos, num determinado tempo, 

em relação com fenómeno presente no momento da investigação (Fortin, 2009). Levando 

em conta as observações daqueles autores, remetendo ao objetivo deste trabalho, descritos 

na seção 1.4 da parte introdutória, estudar o modelo de gestão da administração pública de 

Cabo Verde, a partir do início dos anos 90, à luz das dimensões da NPM e a governança 

pública segundo a perceção dos seus atores, ou seja, da mesma forma, como não foram 

identificados estudos equivalentes sobre o tema, que permitissem a formulação de 

hipóteses, o estudo terá carater exploratório, a fim de aprofundar o problema a sugerir de 

hipóteses para pesquisas futuras.  

Os estudos transversais, descritivos e exploratórios têm sido, também, amplamente 

utilizados para a fundamentação de políticas públicas, para feitos de análises comparativas 

entre teorias e práticas de gestão pública de diferentes países, e entre modelos de gestão e 

práticas de administração pública adotados a diferentes níveis de governo dentro de cada 

país (Yin, 2005; Gil, 2008; Pradonov & Freitas, 2013; Rosen & Gayer, 2015). Os objetivos 

de investigação neste tipo de estudos centram-se na descrição de reformas administrativas, 

práticas e procedimentos, sendo este método útil para determinar lacunas entre teorias e 

práticas de gestão pública. É nesta perspetiva que se pretende que o estudo transversal seja 

o método de investigação mais apropriado para os objetivos deste trabalho, e objetivos que 



abarquem a descrição de práticas administrativas e identificação das diferenças entre 

modelos de gestão pública (burocrático ou tradicional e NPM) aplicáveis a uma 

determinada realidade concreta – as entidades pertencentes ao setor público do país, Cabo 

Verde.  

Percebe-se que o estudo transversal como estratégia de pesquisa compreende os dados que 

contenham informações sobre entidades individuais (por exemplo, trabalhadores, 

consumidores, empresas, estados ou países) que em determinado momento, são concebidos 

como dados transversais, Rosen & Gayer (2015). Gil (2008) aponta algumas vantagens dos  

estudos de dados transversais: é um dos mais utilizados nas ciências sociais e apresenta 

alguns aspetos interessantes. Pode ser tido como um dos mais modernos, visto ser o que 

possibilita o mais elevado grau de precisão nas ciências sociais. O estudo transversal, 

definido, também, como estudos observacionais, pode, segundo Rosen & Gayer (2015), 

fornecer informações úteis sobre os possíveis impactos de diferentes programas 

governamentais. Mas estes estudos devem ser interpretados com cuidado, reconhecendo a 

possibilidade de que fatores externos poderiam influenciar quaisquer inferências causais. 

Em razão das considerações apresentadas anteriormente, pelo tipo de informações e pelo 

grau de profundidade almejado, optou-se por um estudo de dados em corte transversal, por 

considerá-lo mais adequado para os fins do trabalho de pesquisa em perspetiva.  

Desta maneira, o objetivo desta pesquisa é oferecer contribuições para o estudo em 

questão, procurando complementar a revisão bibliográfica, sobretudo no que se refere aos 

aspetos práticos, específicos do setor público, a realidade da administração pública cabo-

verdiana classificadas como melhor para se abordar temáticas desta natureza. 

2.5. Delineamento e população de estudo 

O presente trabalho relata um estudo de dados em corte transversal, com uma amostra não 

probabilística por conveniência, realizado em Cabo Verde entre janeiro e fevereiro do ano 

de 2018.  

A amostra é composta por indivíduos utilizadores da administração pública cabo-verdiana 

de ambos os sexos, os quais no momento da pesquisa, eram  atores de governança  

 (administradores públicos e representantes eleitos dos munícipes) e agentes de setores 

público e privado cabo-verdiano (representantes das organizações da sociedades civil e 

representantes do sector privado). 



2.6. Tamanho de amostra   

As condições de elegibilidade dos participantes, neste estudo delimitou-se pelos seguintes 

critérios: 

 Participação voluntária de todos os indivíduos utilizadores da administração 

pública cabo-verdiana de ambos os sexos, os quais, no momento da pesquisa eram  

atores de governança (administradores públicos e representantes eleitos dos 

munícipes) e agentes de setores da sociedade cabo-verdiana (representantes das 

organizações da sociedades civil e representantes do sector privado) em ilhas de 

São Vicente e Praia. 

 Aceitação por meio de assinatura dos atores de governança e agentes da 

administração pública e privada de Cabo Verde e, portanto, concordância do termo 

de consentimento livre e esclarecido (Anexo B). 

 No momento da pesquisa estar em uma das funções: ser presidente, técnico, 

vereador, membro da assembleia municipal e dirigente. 

A Ilha de Santiago concentra, aproximadamente, 13.017 atores e agentes da administração 

pública direta cabo-verdiana (cerca de 71% do total nacional) e a ilha de são Vicente 

apresenta, apenas, 2.015 (cerca de 11% do total nacional).  

Nas demais ilhas de Cabo Verde localizavam-se os demais atores e agentes da 

administração pública cabo-verdiana, ou seja, 1.466 (8%). (Governo de Cabo Verde, 2016) 

A amostra inicial foi de 94 indivíduos, atores de governança e agentes da administração 

pública e privada de Cabo Verde, divididos igualmente por sexo. Contudo, houve perda de 

8 indivíduos, totalizando-se, desta forma, uma amostra final de 86 indivíduos (Tabela 2.2).  



Tabela 2.2. Perfil dos atores e agentes de governança do processo de modernização da 
gestão da Administração Pública cabo-verdiana. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo 
Verde - África Ocidental, 2018 

Grupos de 
Atores da 

Governança 

Segmentos  
agentes e atores  

Tipos de 
agentes e 

atores 

Funções/Responsabilidades dos 
agentes e atores 

Nº de 
agentes 
e atores  

 
Atores do 

Setor Público 

Administradores 
Públicos 

Presidente 
Presidente da Associação 

Nacional do Municípios de Cabo Verde 
1 

Técnico 

Coordenador do Gabinete da Estratégia 
de Reforma do Estado 

1 

Responsáveis, Serviços e Setores da 
Administração Pública 

80 

Vereadora Vereadora de Finanças 1 

Representantes 
eleitos dos 
Munícipes 

Membros da 
Assembleia 
Municipal 

Presidente da Assembleia Municipal 1 

Atores da 
Sociedade 

Civil 

Representantes das 
Organizações 

Sociedades Civil 

Dirigente da 
Verdeafam 

Presidente da Verdeafam 1 

Atores do 
Sector 

Privado 

Representantes do 
sector Privado 

Dirigente do 
CITHABIT 

Diretora Executiva 1 

Total da amostra 86 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018. 
 

2.7. Operacionalização de estudo 

O quadro 2.1 apresenta a operacionalização dos aspetos em análise neste estudo.  

Quadro 2.1. Variáveis de estudo 

 Características sócio-
demográficas 

Sexo 

Idade 

Habilitações Literárias 

Estado Civil 

Ter Filho 

 Modernização 
administrativa  

Utilização correta dos recursos existentes a) 

Qualidade global dos serviços prestados 

Predisposição à mudança e inovação 

Flexibilização da estrutura organizacional a) 

Valorização de recursos humanos a) 



Clarificação/redefinição da missão da instituição a) 

Procura de soluções para os problemas existentes 

Eficácia geral 

Cortesia e simpatia no atendimento 

Ética profissional 

✓ Prestação serviço de 
excelente qualidade 

Os funcionários devem, com prontidão, demonstrar interesse e dedicação na 
resolução dos problemas dos cidadãos 

Informações prestadas pela instituição devem ser efetivadas de forma precisa e 
clara 

Os procedimentos da instituição deve ter por base a melhoria contínua 

A instituição deve procurar ser inovadora e virada para o futuro 

Os métodos de trabalho são objeto de reflexão periódica e sistemática numa 
perspetiva de simplificação e desburocratização dos serviços 

Os prazos fixados na execução das tarefas são geralmente cumpridos 

O processo de avaliação dos resultados é sistemático e compara-o com os 
objetivos previamente definidos 

A instituição deve proporcionar aos utilizadores a oportunidade de participar da 
avaliação dos serviços prestados 

* Garantia do controlo e   
respnsabilidade na gestão 

Aproveitamento de sugestões e ideias inovadoras apresentados pelos 
funcionários e cidadãos 

Avaliação dos pontos fortes da atividade da instituição tendo em vista a sua 
otimização 

Análise dos pontos fracos da instituição que a mesma apresenta a nível interno 

Apreciação das oportunidades e ameaças da instituição proporcionadas pela 
envolvente em que se insere 

Na instituição encontram-se devidamente definidos os objetivos que se 
procuraram alcançar ao nível de cada um dos setores 

* Controlo social Dos mecanismos utilizados para divulgar às populações os serviços prestados 
Estatísticos 

 Resultados da comunicação com os órgãos autárquicos 
 Resultantes da comunicação interna 
 Resultantes de contatos com os cidadãos 

 
✓ Têm as seguintes categorias/escala: a escala de 1 a 5, em que 1 significa “Discordo totalmente; 2 = Discordo; 3 = 

Nem Concordo nem Discordo; 4 = Concordo e 5 = Concordo totalmente”. 
* Têm as seguintes categorias/escala: a escala de 1 a 5, em que 1 significa “Nunca; 2 = Poucas vezes; 3 = Suficientes 
vezes; 4 = Muitas vezes e 5 = Sempre”. 

 Variável idade categorizada em: 26 a 35 anos, 36 a 45 anos, 46 a 60 anos e 61 a 65 anos; a variável habilitações 
literárias categorizada em: secundário, médio e superior; a variável tempo serviço em: menos de 2 anos, 2 a 5 anos, 6 a 8 
anos, 9 a 11 anos e 12 anos ou mais; a variável estado civil em: Solteiro, casado, viúvo e outro; e ter filho categorizado 
em sim e não.  
a) São também variáveis de melhoria de desempenho 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018. 



2.8. Categorias de análise 

O quadro 2.2 apresenta de forma sistemática, a construção progressiva das categorias de 

análise que sustentam o processo de recolha de dados. 

Quadro 2.2. Categoria de análise da NPM /Governança pública 

Categorias iniciais Categorias intermédias Categorias finais 

1. Eficiência 
A. Qualidade de 

serviços (I) Processo de modernização da 
administração pública e o serviço 

prestado pela instituição 

2. Eficácia  

3. Competitividade 

4. Efetividade B. Desempenho 
Organizacional 5. Desempenho 

6. Transparência 
C. Transparência na 

Gestão 
(II) Desempenho organizacional e 
prestação de serviço de excelente 

qualidade  

7. Accountability 
D. Controlo e 

responsabilidade 
de Gestão 

8. Controlo 

9. Responsabilidade 

10. Boa Governança 
E. Controlo Social 

(III) Garantia do controlo de gestão e 
responsabilização na gestão  11. Participação 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018, com base nos autores que serviram de base para a 
fundamentação teórica. 

2.9. Coleta e instrumento de coleta de dados 

No momento de coleta de dados, os partipantes foram  informados sobre o objetivo da 

pesquisa, procedimento de coleta de dados, o caráter  voluntário da  sua participação e a 

garantia de anonimato da informação individual, isto é, de que as informações solicitadas 

nesta pesquisa seriam confidenciais e só seriam utilizadas para o fim científico.  Assim, 

solicitou-se aos participantes assinassem um termo de consentimento livre e esclarecido. 

Os participantes foram comunicados que poderiam abandonar o estudo a qualquer 

momento, sem qualquer prejuízo.  

Utilizou-se um questionário semi-estruturado e auto aplicado, elaborado com base nas 

principais caraterísticas da gestão dos serviços públicos abordadas na literatura das áreas 

de gestão, administração e polítcas públicas.  

O primeiro lote de questionário foi enviado, por e-mail, no ínicio do mês de janeiro do ano 

de 2018  para uma lista de 180 agentes e atores de governança, até final do mês do 

fevereiro, houve nove respostas completas.  Enviou-se  um segundo lote quinze dias depois 

de se ter enviado o primeiro lote à uma lista de 171 agentes e atores e até o final do mês de 

fevereiro, houve 85  respostas completas deste segundo lote, totalizando-se 94 respostas  



dos agentes e atores, sendo que 8 destas apresentaram respostas incompletas. Neste 

sentido, a amostra final foi de 86 agentes e atores de governança.  

Todos os materiais relativos aos sujeitos (questionário e banco de dados) foram mantidos 

em armários trancados à chave no escritório da coordenação da pesquisa. Optou-ser pela 

exclusão de nomes e outros identificadores pessoais nos instrumentos como forma de 

resguardar a confidencialidade e outros assistentes da pesquisa. 

2.10. Forma de análise dos dados 

O banco foi constituído com a utilização do Software excel 2010 com dupla digitação. Na 

fase de análise da pesquisa, este foi convertido para o software estatístico RStudio de 

(Team, 2016). A análise descritiva foi apresentada por meio de tabelas de distribuição de 

frequências simples e de contigências, médias e desvios padrão. Os testes das hipóteses 

para proporções foram qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher. O nível de 

significância adotado foi de 5%. 

2.11. Validação de dados 

Antes de se analisar o banco de dados deste estudo verificou-se: 

i) A consistência e a confiabilidade do mesmo, a partir do teste de confiabilidade de α 

de Cronebach de 0,948; 0,811 e 0,904, respetivamente para os índices de perceção 

sobre a importância da modernização da gestão de administração pública, 

perceção/expetativa sobre prestação de serviço de excelente qualidade e 

perceção/expetativa sobre garantia de controlo de gestão e a responsabilidade na 

gestão. A confiabilidade pode ser considerada alta, já que a maioria dos índices 

Malhotra (2006) apresentou α > 0,8, proposto por (Malhotra, 2006). O Coeficiente 

α de Cronebach também identifica variáveis que não seja consistentes para removê-

los do banco de dados, aumentando desta forma a confiabilidade. 

ii) A presença de missing values (dados ausentes) e, nestas condições optou-se por 

obter um conjunto de dados balanceado, em vez de destacar as unidades que 

possuem observações incompletas. A técnica para tal balanceamento de um 

conjunto de dados se chama de imputação, técnica estatística que consiste em 

prever os valores ausentes a fim de completar os dados e então analisar o conjunto 

de dados obtidos (valores observados mais valores imputados). 



Na literatura há várias propostas sobre formas de imputação às quais se enquadram em um 

dos dois tipos de imputação: simples ou múltipla. Em método de imputação simples cada 

valor ausente é substituído um único valor imputado. Existem várias maneiras de se 

executar o método de imputação simples, contudo, há que ter cautela para que não haja 

distorção de dados. No presente estudo utilizou-se o processo de imputação múltipla via 

Equação Encadeadas (MICE) de Dhana (2016) em que cada valor ausente é preenchido por 

valor de uma base variável por variável. Existem MICE especifico para variáveis 

continuas, binarias e ordinais, e pode-se adicionar mais de uma variável em cada método. 

No entanto, neste estudo utilizou-se o processo de imputação via Equação Encadeadas 

apenas para variáveis ordinais, dado a especificidade de tipos de variáveis em estudo. 

 



Capítulo 3: 
Contexto, Análise e Discussão de Resultados 

3.1. Contexto da NPM em Cabo Verde 

3.1.1. Antecedentes ao debate sobre a reforma administrativa - anos 80 e 90 

Antes de iniciar a abordagem da compatibilização da NPM com a realidade cabo-verdiana, 

destacam-se algumas questões consideradas relevantes ao seu entendimento, que estão 

relacionadas com a reforma administrativa em geral, da qual faz parte os princípios e 

padrões de funcionamento da gestão pública. 

Um primeiro aspeto, a ser considerado, é o seguinte: Stoker (2006) salienta que a conceção 

‘managerialista’ da gestão pública só teve espaço quando criaram condições políticas para 

tal e as instituições se tornaram veículos de sua propagação e imposição. Uma tal 

imposição, sobretudo aos países do Terceiro Mundo, só foi possível graças àquilo que o 

autor considera de isomorfismo coercivo. A este propósito, uma das primeiras ressalvas 

necessárias está relacionado com o facto de a NPM pode ter afetado muitos países, mas, 

sem dúvida, afetou alguns muito mais do que os outros. Além disso, mesmo aqueles que 

estão fortemente influenciados por ela, tendem a adaptar os seus ´ingredientes´ de forma 

quase individual, para produzir receitas nacionais diversas (Christopher Pollitt & 

Bouckaert, 2002).  

Um segundo aspeto, é que no contexto da administração pública cabo-verdiana, cabe 

destacar três proposições: i) a administração pública cabo-verdiana e o Estado cabo-

verdiano foram fundados sob a influência de uma cultura específica, historicamente 

marcada pela ideia de um Estado assistencialista que se posiciona como intermediário entre 

os doadores, fossem eles metropolitanos, internacionais ou estrangeiros; ii) o processo de 

construção nacional e a trajetória da modernização da administração pública cabo-verdiana 

em implementar formas institucionais, tais como a democracia representativa de massas e 

o padrão burocrático de administração pública, respetivamente e iii) o caráter dissociativo 

entre política e administração, início da recorrência e persistência de uma cultura de 

modernização patrimonialista. 

O terceiro aspeto, nas últimas décadas, os serviços públicos do país, Cabo Verde, passaram 

a ser continuamente ajustados às demandas e necessidades da economia e da sociedade, 

passando a intensificar a remodelação dos serviços, produtos e estrutura organizacional e a 



privilegiar a gestão de pessoas dotadas de conhecimentos e capacidades decisórias voltadas 

para o futuro e o destino da organização. Diante de tais mudanças, as informações do censo  

 da função pública apontam que, no período de 2001 a 20016, houve um aumento no 

quantitativo de recursos humanos nas administrações diretas e indireta do país, Cabo 

Verde.  

 Assim, diante da amplitude conceitual e da complementaridade no campo prático, como 

permite compreender a noção sistémica da gestão pública, já detalhada, esta seção discute, 

mais a fundo, alterações e episódios que influenciaram a intensificação da prática 

inovadora de gestão para dentro do serviço público nas últimas décadas na administração 

pública cabo-verdiana. A questão que, naturalmente, se coloca é: como entender, portanto, 

o estado da arte, as mudanças na administração pública contemporânea de modo geral e em 

particular a administração pública cabo-verdiana. 

3.1.2. Institucionalização do novo modelo de gestão pública – anos 90 e 2000 

Considerando o que temos vindo a realçar em relação ao modelo da NPM, é evidente que o 

foco central abordado pela generalidade da literatura sobre o tema é a redução de custos e 

aumento do acesso, retirando o proveito das técnicas utilizadas em modelos concorrenciais, 

ou melhor dizendo, das técnicas de gestão privada. 

Nesta perspetiva, a lógica base aqui é importante: exposição de uma visão relativamente 

crítica do que vem sendo denominado de NPM. Neste contexto, agora propomos para 

discutir as principais caraterísticas do papel do governo num quadro de referência sobre a 

articulação da NPM com a reforma do Estado no sentido de, por um lado, tentar aperceber 

não apenas uma das consequências da reforma e, sim, procurar demostrar porquê de alguns 

países estarem a ser, atualmente, confrontados com a questão da reforma e a criação de 

uma nova administração pública. Barzeley (2000) tem defendido enfaticamente que é 

indispensável perguntar-se por duas coisas para falar seriamente sobre a implementação de 

ideias de NPM num país específico: quais são as razões aos decisores governamentais de 

um país para implementar reformas administrativas, que objetivos políticos estão a ser 

prosseguidos no processo e como é que se adaptam à realidade institucional? 

Indiscutivelmente, este parece ser uma via mais útil de permanecer na discussão de 

dicotomias conceituais ou disputas paradigmáticas que dificilmente têm um sólido e único 

quadro de referência.  



Este debate destaca várias questões constantes que cercam o funcionamento do sistema 

Africano em geral, e, em particular, o sistema cabo-verdiano, de intervenção do Estado: 

Por que estudar NPM? Que factos sobre o país, Cabo Verde? Por que estudar NPM agora? 

Que discussão de política sobre administração, gestão e serviços de qualidade oferecidos? 

 Estas são questões importantes nos Estados Africanos em geral, onde a formulação 

apropriada de políticas públicas entre os níveis de governo, por um lado, e, pelo outro, 

entre estes e o sector privado tem sido motivo de controvérsia. As questões são de igual 

importância para o país, Cabo Verde, num momento em que emerge, na sociedade cabo-

verdiana, questionamentos vigorosos sobre que caminhos para a Administração Pública: 

quais as opções políticas para Cabo Verde? Ou seja, deve ou não priorizar-se um número 

limitado de temas centrais e possíveis pontos de partida para o Governo de Cabo Verde 

prosseguir a tão desejada reforma da administração pública? Na figura 3.1. exibe-se um 

mapa que delimita a área geográfica em estudo à qual se insere a unidade institucional de 

estudo nesta investigação e, bem como, ainda, o contexto de integração regional a qual 

pertence. 

3.2. Caraterização da realidade (Cabo Verde) objeto empírico de estudo 

3.2.1. Introdução 

Tendo em conta que no estudo empírico desta tese a unidade geográfica e institucional 

subjacente é a administração pública cabo-verdiana, que inclui toda a realidade 

administrativa abrangida pelo setor público do país, a presente subseção tem por objetivo 

principal apresentar uma caraterização sumária do país Cabo Verde, em termos territoriais, 

económicos, demográficos e de administração. Considerando que a abordagem 

metodológica através do estudo de dados em corte transversal permite apresentar os dados 

que contêm informações sobre entidades individuais (por exemplo, trabalhadores, 

consumidores, empresas, estados ou países) podem fornecer informações úteis sobre os 

possíveis impactos de diferentes programas governamentais Rosen & Gayer (2015), a 

descrição do país pretende evidenciar algumas das caraterísticas que assumem grande 

relevância no âmbito dos processos de desenvolvimento e decisão na área de administração 

pública e políticas públicas para melhorar a gestão pública. 

Para cada dimensão de análise foram selecionados indicadores oficiais publicados pelo 

INECV que, de forma mais frequente, são utilizados em abordagens semelhantes para 

contextualizar o nível de desenvolvimento dum território. Os dados secundários recolhidos 



para a análise do contexto das informações, em comparação com o total nacional, 

reportam-se ao ano mais recente de edição da informação, tal como é mencionado ao longo 

das subseções. Sempre que possível, para alguns indicadores também se apresenta uma 

perspetiva evolutiva, reportando a análise dos dados para os anos que meia no período de 

1990 a atual. 

 

 
 
Fonte: Elaboração própria com os dados da pesquisa por meio de Google Maps Cape 
Verde. USA – creasy.com 
 

Figura 3.1. Cabo Verde, localização, enquadramento regional e mundial 



3.2.2. Aspetos gerais 

Cabo Verde é um país pequeno arquipelágico de 10 ilhas situado, na costa ocidental de 

África. O país tem uma população de aproximadamente 553.0008 habitantes e encontra-se 

a cerca de 300 milhas da costa do Senegal. Tem uma área com cerca de 1.557 milhas 

quadradas. A sua localização na faixa geográfica do Shael influencia significativamente o 

seu clima. Cabo Verde dispõe de poucos recursos maturais e sofre de uma falta de água 

grave. Esta situação tem sido agravada por ciclos de seca prolongada que contribuíram 

para uma taxa de emigração elevada em toda a história de Cabo Verde, tanto que se calcula 

que o dobro da população das ilhas reside no estrangeiro. A diáspora mantém uma relação 

estreita com Cabo Verde. As remessas que os emigrantes enviam para o país equivaleram 

no período de 2013 a 2017 a cerca de 9,4% a 11% do PIB9. Com apenas 10% de solo 

arável e pouquíssimos recursos minerais, as condições áridas de Cabo Verde e o seu relevo 

montanhoso coloca o país em desvantagem em termos de produção agrícola e fazem o país 

um importador líquido de bens alimentares e combustíveis. 

Descoberto entre 1460 e 1462 por navegadores ao serviço da coroa portuguesa, o 

arquipélago esteve sob a soberania de Portugal, por um período de aproximadamente 500 

anos, tendo as ilhas servido de palco de uma grande miscigenação e cruzamento de 

influências, dando origem a uma cultura, um modo de estar e ser cabo-verdianos.  

A 5 de julho de 1975, o país tornou-se independente e, desde então, tem feito um percurso 

visando o desenvolvimento, tendo efetuado diversas conquistas em diferentes frentes, o 

que lhe permitiu estar hoje colocado entre os países de rendimento médio. 

3.2.3. Aspetos físicos do território 

i) Área, altitude, sistemas montanhosos e paisagem 

Em termos dos aspetos físicos do país, o arquipélago de Cabo Verde, fruto da sua origem 

vulcânica e da sua natureza insular conforme já dissemos, é composto por 10 ilhas, sendo 

nove habitadas. A ilha de Santiago, sendo a maior, com 991 Km2, representa cerca de 

24,6% do território nacional, seguindo-se a ilha de Santo Antão com 19,3% do território. A 

menor ilha é Santa Luzia, com cerna de 35 Km2 (0,9%). O ponto mais alto do arquipélago 
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https://countrymeters.info/pt/Cape_Verde


encontra-se na ilha do Fogo, onde o pico do vulcão atinge a altitude de 2.829 metros. A 

ponta de Chão de Mangrande, na ilha de Santo Antão, afigura-se como o ponto mais 

ocidental do continente africano (17º 02´40.9” N 25º21´39.5” W). 

3.2.4. Análise demográfica da população 

No que diz respeito a análise demográfica da população, no âmbito da abordagem a 

governança e modelo de gestão pública, as problemáticas da demografia são habitualmente 

abordadas no contexto da dimensão social, pelo que se apresentam breves reflexões para 

melhor compreendê-la em Cabo Verde. Assim, considerando o número da população 

residente (segundo projeções demográficas 2010 – 2030. Anuário estatístico do Instituto 

Nacional de Estatística de Cabo Verde), no que se refere à densidade populacional, regista-

se um aumento paulatino, assinalando um crescimento em cerca de 5% entre 2013 e 2017. 

Neste último ano registou-se o valor de 133,32 habitantes/Km2, a nível do país.  

3.2.5. Divisão administrativa do país 

No tocante a divisão administrativa do país, herdada do período colonial, a divisão 

administrativa tem conhecido algumas alterações ao longo dos anos, em especial após 

independência. De referir que, em 1975 (ano da independência), em termos da divisão 

administrativa, o país encontrava-se estruturado em 14 concelhos, tendo sido criados o 

concelho de Mosteiros em 1991, São Domingos em 1993 e São Miguel em 1996. Em 2005, 

foram criados 6 novos municípios, designadamente: Ribeira Brava e Tarrafal de São 

Nicolau (fruto da divisão do concelho de São Nicolau), São Salvador do Mundo, São 

Lourenço dos Órgãos, Ribeira Grande de Santiago e Santa Catarina do Fogo, perfazendo, 

assim, os atuais 22 concelhos que compõem o país. 

Atualmente, para fins estatísticos, o país encontra-se dividido em 948 Distritos de 

Recenseamento, DR10, encontrando-se a ilha de Santiago com cerca de 51,9%, seguida de 

S. Vicente com 15,5%, Santo Antão com 9,2%. A ilha da Brava é a que tem menor 

proporção de DR (1,4%). Nas tabelas 3.1 e 3.2 apresentam-se uma abordagem retrospetiva 
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entre 1975 e 2005 em Cabo Verde quanto à evolução da divisão administrativa dos 22 

concelhos e 948 Distritos de Recenseamento, DR que compõem o país.  

Tabela 3.1. Divisão administrativa de Cabo Verde (1975-2005) 

  1975 1991 1993 1996 2005 

 Ribeira Grande Ribeira Grande Ribeira Grande Ribeira Grande Ribeira Grande 

  Paul Paul Paul Paul Paul 

 Porto Novo Porto Novo Porto Novo Porto Novo Porto Novo 

  S. Vicente S. Vicente S. Vicente S. Vicente S. Vicente 

 S. Nicolau S. Nicolau S. Nicolau S. Nicolau Ribeira Brava 

  Sal Sal Sal Sal Tarrafal S. Nicolau 

 Boa Vista Boa Vista Boa Vista Boa Vista Sal 

  Maio Maio Maio Maio Boa Vista 

 Tarrafal Tarrafal Tarrafal Tarrafal Maio 

  Santa Catarina Santa Catarina Santa Catarina Santa Catarina Tarrafal 

 Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Catarina 

  Praia Praia Praia Praia Santa Cruz 

 Fogo Mosteiros S. Domingos S. Domingos Praia 

  Brava S. Filipe Mosteiros S. Miguel S. Domingos 

 --- Brava S. Filipe Mosteiros S. Miguel 

  --- --- Brava S. Filipe S. Salvador do Mundo 

 --- --- --- Brava S. Lourenço dos Órgãos 

  --- --- --- --- Ribeira Grande de Santiago 

 --- --- --- --- Mosteiros 

  --- --- --- --- S. Filipe 

 --- --- --- --- Santa Catarina do Fogo 

  --- --- --- --- Brava 

N.º 
Concelhos 

14 15 16 17 22 

Nota: Os nomes dos concelhos, destacados a negrito, indicam a sua criação nessa data. 
Fonte: INECV, Anuário Estatístico de Cabo Verde, 2017 



Tabela 3.2. Número de Distritos de Recenseamento (DR), por ilha e concelho (2010) 

 

Ilha Concelho N.º DR's 

Santo Antão 
Ribeira Grande 38 
Paul 12 
Porto Novo 38 

S. Vicente S. Vicente 147 

S. Nicolau 
Ribeira Brava 21 
Tarrafal de S. Nicolau 17 

Sal Sal 52 

Boa Vista Boavista 22 

Maio Maio 18 

Santiago 

Tarrafal 47 
Santa Catarina 84 
Santa Cruz 44 
Praia 217 
S. Domingos 23 
S. Miguel 32 
S. Salvador do Mundo 15 
S. Lourenço dos Órgãos 13 
Ribeira Grande Santiago 17 

Fogo 

Mosteiros 18 

S. Filipe 49 

Santa Catarina do Fogo 11 

Brava Brava 13 

Fonte: INECV, Anuário Estatístico de Cabo Verde, 2017 

3.2.6. Atividade económica e mercado de trabalho 

Regra geral, a atividade económica de um território pode ser medida com recurso a 

diversas variáveis, mas nesta subsecção optou-se por analisar gastos público e privado, por 

serem dos indicadores mais utilizados na macroeconomia para medir o nível de 

desenvolvimento e participação do sector público, assim como outros indicadores das 

contas nacionais, como o Produto Interno Bruto (PIB). 

3.2.6.1. Nível de desenvolvimento e participação do sector público 

3.2.6.1.1. Gastos público e privado e PIB a nível dos países Africanos 

Uma maneira razoável de iniciar uma avaliação da qualidade dos gastos públicos é analisar 

o seu impacto sobre o PIB. A tabela 3.3 abaixo é elucidativa, pois mostra a correlação 

entre os vários níveis de desenvolvimento dos países e a participação do sector público. 



 

Tabela 3.3. Government Expenditure (Percent of GDP) - Oil-exporting countries and 
others 
  2004-08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Oil-exporting countries 20,7 23,3 21,3 22,5 20,8 20,2 19,5 16,6 15,9 15.2 14.9 14.4 

Excluding Nigeria 28,8 35,0 32,6 32,7 35,6 35,8 36,6 30,5 29,0 21.7 19.8 19.8 

Angola 41,1 41,9 40,0 40,2 41,3 40,8 41,1 30,9 29,0 22.0 20.1 20.4 

Cameroon 15,9 17,5 17,7 20,5 19,5 21,9 23,5 22,4 22,1 19.2 17.9 17.8 

Chad 14,9 24,2 24,4 22,4 23,9 22,9 22,1 17,6 18,3 15.0 14.7 14.9 

Congo, Rep. of 26,4 24,7 21,4 26,1 36,2 48,7 50,1 50,6 45,5 12.9 11.1 11.1 

Equatorial Guinea 20,0 58,6 40,0 34,0 43,8 39,3 40,4 36,1 31,1 22.7 19.9 18.2 

Gabon 20,2 22,6 23,1 26,5 28,5 28,4 23,5 25,1 25,9 19.2 18.2 18.5 

Nigeria 16,9 17,2 16,7 17,3 14,0 13,4 12,5 11,3 10,7 11.7 12.4 11.9 

South Sudan ... ... ... 24,8 24,1 26,4 40,0 43,5 44,6 32.9 33.2 33.4 

Middle-income countries 26,3 30,3 30,3 29,8 30,3 30,4 31,0 31,7 31,3 23.6 23.5 23.2 

Excluding South Africa 25,1 27,0 27,1 27,0 28,0 27,9 29,1 29,1 28,2 23.0 22.9 22.2 

Botswana 37,6 51,4 41,8 35,6 35,1 32,1 35,4 34,8 32,2 32.3 31.8 29.3 

Cabo Verde 31,7 32,8 38,7 33,3 34,7 33,6 30,3 29,6 29,2 31.4 33.0 34.0 

Ghana 21,8 23,5 26,1 26,5 30,7 27,8 29,3 25,6 24,9 22.5 23.0 21.7 

Kenya 21,6 23,1 24,2 23,6 24,2 25,5 27,0 28,5 28,7 27.2 26.5 25.0 

Lesotho 49,8 67,4 56,2 62,8 61,5 62,9 59,9 63,4 61,2 46.3 43.2 41.9 

Mauritius 23,7 26,3 25,1 24,6 23,3 24,9 23,9 27,4 25,5 27.3 27.3 27.3 

Namibia 26,6 31,1 32,4 36,7 33,7 34,6 37,1 38,5 37,0 39.8 40.1 40.0 

Senegal 25,3 26,5 27,1 28,8 28,5 27,9 29,2 28,4 28,4 28.6 29.0 28.2 

Seychelles 38,3 32,1 34,6 34,7 36,1 35,6 31,9 33,1 30,9 39.1 38.2 36.6 

South Africa 26,8 31,7 31,5 30,9 31,3 31,7 32,0 33,2 33,2 32.9 33.2 33.4 

Swaziland 29,6 32,7 29,4 23,8 25,6 28,6 31,9 31,7 29,1 34.4 31.5 28.8 

Zambia 21,0 17,8 18,1 19,3 22,0 24,9 25,4 25,7 23,3 25.2 26.6 25.8 

Fonte: Adaptado (International Monetary Fund, abril, 2018). 
 

Como se pode verificar, o impacto das despesas públicas no Produto Interno Bruto (PIB) é 

bastante substancial. Aliás, como bem realça Dowbor (2013), no conjunto do planeta, os 

governos são os maiores gestores de recursos, e quanto mais rico o país, maior é a 

participação do governo nesta mediação. Isto tem lógica, pois quanto mais desenvolvido o 

país, maior é a proporção de consumo coletivo relativamente ao ‘out-of-pocket’ individual. 

Os gastos do governo incluem os vários segmentos de implementação de políticas públicas 

executadas num determinado país. Importa aqui referir que os dados da tabela acima 

referem-se apenas aos gastos do governo central, pois os gastos públicos totais são bem 



mais significativos. Em termos de produtividade do uso dos recursos públicos, há pouca 

dúvida quanto à participação generalizada dos países Africanos em geral, e, em particular, 

Cabo Verde, bem como quanto à intervenção do Estado. Há uma correlação interessante a 

se fazer neste quadro. O que parece inegável, é que o desenvolvimento que todos queremos 

está cada vez mais ligado à saúde, à educação, à mobilidade urbana, à cultura e ao lazer, 

etc. E disto, a questão central: a grande realidade é que o essencial dos processos 

produtivos se deslocou para as chamadas políticas sociais. 

A tabela 3.4 abaixo é bem elucidativa. Evidencia a correlação existente na formação do 

PIB e a participação do sector público entre a sub-região África sub-sahariana e os diversos 

países e agrupamentos económicos africanos. Em geral, regista-se uma substancial 

participação do sector público tanto no que se refere ao conjunto relativo a África sub-

saharina como também aos demais países relevantes nesta matéria como ainda aos 

agrupamentos económicos africanos. 



 

Tabela 3.4. Government Expenditure (Percent of GDP) - Sub-Saharan Africa e 
agrupamentos económicos africanos. 

  2004-08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sub-Saharan Africa 23 25,5 25 25,2 24,4 23,9 23,6 22,8 22,4 22.5 22.5 22.0 

Median 21,7 24,1 23,9 24,8 25,9 27,6 27,7 28,4 27,4 25.4 26.2 24.1 

Excluding Nigeria 
and South Africa 

23,8 26,3 26,3 26,8 27,5 27,7 28,2 26,2 25,4 23.1 22.6 22.4 

Oil-importing 
countries 

24,3 26,9 27,6 27,3 27,2 27,2 27,4 27,9 27,5 27.0 27.0 26.8 

Excluding South 
Africa 

21,6 22,7 23,6 23,7 23,7 23,9 24,3 24,6 24,1 23.6 23.5 23.2 

CFA franc zone 20,3 24,9 23,1 24,8 26,3 27,5 27,3 26,2 25,7 24.8 23.9 23.4 

WAEMU 21,8 23,2 22,2 24,2 23,2 24,6 24,9 25,3 25,4 23.0 22.4 22.0 

CEMAC 18,7 26,7 24 25,3 29,2 30,3 29,7 27,2 26 20.2 18.4 18.2 

EAC-5 19,6 20,9 22,3 21,4 21,6 22,1 22,3 23,7 24,2 25.0 25.2 24.6 

ECOWAS 18,2 19 18,4 19,1 16,7 16,1 15,3 14,5 14,3 22.5 21.9 21.6 

SADC 27,4 31,3 30,9 30,6 3,7 31,2 31,5 30,2 29,5 23.1 23.7 23.3 

SACU 27,3 32,5 32 31,3 31,6 31,9 32,5 33,6 33,4 15.7 16.4 15.7 

COMESA (SSA 
members) 

20,1 19,7 21,5 21 20,9 21,6 21,8 22,8 22,4 33.2 33.4 33.5 

MDRI countries 20 20,6 21,4 21,8 22,4 23,1 23,4 23 22,6 28.2 28.0 28.1 

Countries with 
conventional 

exchange rate pegs 
21,7 26,1 24,7 26,2 27,4 28,4 28,4 27,7 27 ... ... ... 

Countries without 
conventional 

exchange rate pegs 
23,3 25,5 25,1 25 23,9 23,2 22,7 21,8 21,5 ... ... ... 

Fonte: Adaptado (International Monetary Fund, abril, 2018). 

3.2.6.1.2. Gastos público e privado e PIB em Cabo Verde 

Para além dos objetivos que se pretendem alcançar com cada política pública, como por 

exemplo uma melhor condição de saúde da população, uma boa qualidade educacional, 

etc., pretende-se contrapor ao gasto público o benefício de caráter estritamente económico 

das mesmas, quais sejam, seu resultado em termos do PIB e de retribuição na forma de 

rendimentos das famílias. É o que se pretende evidenciar na tabela 3.5 abaixo. 



Tabela 3.5. Empregos do PIB a preços correntes – Cabo Verde 

 (Em Milhares de ECV) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1. Despesa de 
Consumo Final 

98 067 104 603 111 547 112 865 120 265 123 619 127 167 128 676 133 410 133 415 144 093 

Privada 76 770 81 864 86 839 87 328 92 864 97 656 100 330 100 180 103 491 104 750 112 947 

Publica 21 296 22 739 24 708 25 536 27 401 25 963 26 837 28 496 29 918 28 665 31 146 

2. FBCF 53 944 57 285 52 337 62 625 69 128 52 844 46 337 53 317 45 681 54 886 58 526 

Privada 43 858 42 457 37 934 38 690 49 892 30 524 22 559 42 192 34 045 44 045 46 041 

Publica 10 085 14 828 14 403 23 935 19 236 22 320 23 778 11 125 11 635 10 841 12 485 

PIB 121.974 134.698 135.879 138.569 147.924 150.351 153.723 154 436 158 699 165 782 173 097 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa, 2018 

 

Como facilmente se pode verificar na tabela acima, é significativa a proporção do gasto 

público no contexto da produção do PIB para o caso do país, Cabo Verde. Porém, a 

questão que se coloca é em que medida uma maior participação do sector público na 

produção de riqueza nacional (PIB) se traduz no melhor benefício aos cidadãos. 

Do exposto, decorre que pouco se contesta que grande parte do gasto público tem um 

duplo benefício: promove o crescimento económico e facilita uma maior distribuição de 

rendimentos e de capacidades. 

3.3. Conclusão 

Os dados apresentados ao longo da presente seção permitiram fazer um retrato abrangente 

do país, Cabo Verde em termos territoriais, económicos, demográficos e de administração. 

A análise global do desempenho, baseada nos diferentes indicadores citados, evidencia que 

algumas das suas caraterísticas se encontram em estágios de desenvolvimento 

diferenciados e que, numa perspetiva evolutiva, alguns poderão vir a registar tendências de 

crescimento modestas e, em alguns casos, negativas para alguns indicadores.  

Em termos territoriais reconhece-se que há condições suficientes para implementação de 

um conjunto diversificado de reformas do aparelho do Estado fortemente ligado às 

medidas organizativas e administrativas que caraterizam o modelo da NPM. Neste 

contexto, os diversos planos organizativas e da estratégia do território existentes assumem, 

por princípio, um papel importante no processo de desenvolvimento do setor da 

administração do Estado, ao qual não devem ficar alheios os diversos atores com interesses 

na gestão e valorização da coisa pública. 



No tocante às caraterísticas da dimensão económica abordadas, embora não em detalhe, já 

evidenciam que o desenvolvimento económico do país apresenta alguns constrangimentos. 

Como já o dissemos, o ajustamento estrutural de segunda geração, imposto pelo Fundo 

Monetário Internacional na década de 90, alterou o quadro institucional e o contexto 

económico de Cabo Verde, não só porque o Estado deixou de ser o ator económico que 

definia e orientava a trajetória de desenvolvimento económico e social, mas também 

porque perdeu a capacidade reguladora do mercado que deteve durante os primeiros anos 

da independência. Na verdade, a privatização das empresas públicas, a ancoragem ao Euro, 

a flexibilização da lei laboral e o “dever” do equilíbrio orçamental, reduziram 

consideravelmente o poder do Estado de controlar e de influenciar o mercado e, por esta 

via, o processo de desenvolvimento económico. Para além de que, naturalmente, o país se 

apresenta como pouco potencial (em termos de recursos naturais), pelo contributo modesto 

que dá a nível nacional, a crise económica que eclodiu em 2008 veio a agravar alguns 

problemas estruturantes, acrescentado mais desafios e pressão a todos os agentes, 

sobretudo o tecido empresarial. 

Na análise a dimensão da administração do país, conforme temos vindo a assinalar 

observa-se desafios acrescidos neste domínio em função da multiplicidade de diálogos que 

são necessários promover para fomentar e cativar interações dos atores, tendo em conta 

que a governança pública assenta numa abordagem integrada, que em termos teóricos 

agrega e concilia interesses entre todos os agentes e fatores que podem concorrer, direta ou 

indiretamente, para uma melhor gestão da coisa pública. A caraterização e análise 

institucional permitiram identificar os fatores a incluir no estudo empírico das subseções 

3.4 e 3.5. 

3.4. Análise de Resultados 

3.4.1. Introdução 

Para que a investida de um pograma de reformas no âmbito do processo de uma nova 

gestão pública seja realidade é necessário que os decisores políticos, gestores e demais 

envolvidos neste processo disponham de espaços e informação atualizados, precisos e 

pertinentes para o contexto de desenvolvimento democrático, tal como já se referiu no 

capítulo 1 da fundamentação teórica. O acesso dos vários atores pode ser feito de diversas 

formas, uma das quais através do uso de mecanismos utilizados para divulgar às 

populações os serviços prestados, promovidas no âmbito dos objetivos de criação de redes 



de conhecimento ou por iniciativa de cada serviço público, de per si, ou de forma 

sistemática por todos os serviços da administração pública. 

Considerando o contexto apresentado e o papel que os organismos públicos da 

administração pública cabo-verdiana assumem no contexto de administração e gestão 

pública, definiu-se como objetivo investigar aos respetivos atores se nas suas práticas que 

se desenvolveram no setor público foram as principais fontes do novo modelo público de 

gestão, ou “NPM” como as vezes se tem disso pressuposto.  

A concretização do objetivo referido anteriormente passa pela tentativa de dar resposta a 

um conjunto de objetivos mais específicos, nomeadamente: 

1. Descrever o perfil dos atores de governança do processo de modernização da gestão 

da Administração Pública cabo-verdiana. 

Averiguar o:  

2. Processo de modernização da gestão da Administração Pública quanto ao serviço 

prestado.  

3. Processo de reformas e gestão pública quanto a expetativas de prestação de serviço 

de excelente qualidade. 

4. Processo de reformas e gestão pública quanto à garantia do controlo de gestão e a 

responsabilização na gestão e quanto à prestação de serviço e satisfação. 

5. Processo de reformas e gestão pública quanto aos mecanismos utilizados para 

divulgar os serviços prestados. 

Para além dos objetivos descritos anteriormente, nesta subseção também se pretende 

verificar se existem diferenças entre os atores, em termos de importância que atribuem a 

um processo de modernização administrativa para a implementação da nova gestão 

pública. Qualquer estratégia de modernização da administração pública deve promover, em 

termos globais, uma melhor administração do país Cabo Verde como um todo e, de forma 

particular, preservando a transparência e responsabilização que são fundamentais em 

qualquer processo de tomada de decisão na área de administração pública e políticas 

públicas para melhorar a gestão pública. 



3.4.2. Resultados 

Do total de 351 convites enviados a atores de governança da administração pública e 

privada de Cabo Verde com competência de âmito nacional ao nível da administração 

pública, o número total das respostas obtidas foi de 94. Assim sendo, o tamanho da 

amostra final pesquisada foi de 94 agentes públicos (atores de governança do processo de 

reformas e gestão pública), porém destes 5 foram desconsideradas e 3 por estar incompleto 

o preenchimento. Neste sentido, perderam-se 8 indivíduos, o que corresponde a 8,5% de 

perdas.  

Desta forma, a amostra do estudo foi de 86 agentes públicos, sendo 38% do sexo feminino 

e 62% do sexo masculino.  

A maioria dos atores de governança se encontrava na faixa etária de 36 e 60 anos de idade 

(82,5%), eram do curso superior (95,4%), estavam com mais 12 anos de serviço (39,5%), 

eram solteiros (51,2%), e tinham filhos (89,5%) – (Tabela, 3.6). 

Tabela 3.6. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão 
pública segundo as características socioeconómicas. Ilhas de Santiago e São Vicente - 
Cabo Verde - África Ocidental, 2018. 
 

Variáveis Socioeconómicas   N (86)       % 

Sexo             

Feminino   33       38,37 

Masculino   53       61,63 
Faixa etária             

26 -35   8       9,30 

36  a 45   35       40,70 

46 a 60   36       41,86 

60+   7       8,14 
Habilitações Literárias             

Secundário   1       1,16 

Médio   3       3,49 

Superior   82       95,35 
Tempo Serviço na Instituição             

menos de 2 anos   14       16,28 

[2; 5 anos]   13       15,12 

[6; 8 anos]   13       15,12 

[9; 11 anos]   12       13,95 

[≥ 12 anos[   34       39,53 
Estado Civil             

Solteiro   44       51,16 

Casado   34       39,53 

Viúvo   2       2,33 



Variáveis Socioeconómicas   N (86)       % 

Outro   6       6,98 
Ter Filho             

Sim   77       89,53 

Não   9       10,47 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018. 
 

Não existem diferenças estatisticamente significativas entre os sexos quando cruzado em 

relação a: variáveis socioeconómicas, itens de “processo de modernização da gestão da 

Administração Pública e o serviço prestado nesta instituição, itens sobre expetativas de 

prestação de serviço de excelente qualidade, dos itens de garantia do controlo de gestão e a 

responsabilização na gestão no âmbito da prestação de serviço e satisfação dos utilizadores 

e itens dos mecanismos utilizados para divulgar às populações os serviços prestados (p > 

0,05) – (Tabelas 3.7., 3.8., 3.9. e 3.10. em apêndices A a E) e Tabelas 3.7.A.1., 3.8.A.1.,  

3.9.A.1.e 3.10.A.1. em apêndices F a I). Neste sentido não se justifica um estudo 

estratificado por sexo. 

No presente estudo, ao avaliar a perceção dos atores de governança sobre o processo de 

modernização da gestão da Administração Pública e o serviço prestado nesta instituição e/ 

melhoria de desempenho, observou-se que a maioria deles, 81,4%; 72,1%; 79,1%; 54,4%; 

74,4% e 59,3% tiveram a perceção de bastante / de elevada importância, respetivamente, 

de: utilização correta dos recursos existentes; qualidade global dos serviços prestados; 

predisposição à mudança e inovação, valorização de recursos humanos e procura de 

soluções para os problemas existentes. Denota-se ainda que 59,3% deles tiveram a 

perceção de elevada importância em relação à Ética profissional. (tabela 3.7.1.).  

Tabela 3.7.1. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão 
pública, segundo frequências dos itens de “processo de modernização da gestão da 
Administração Pública e o serviço prestado”. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo 
Verde - África Ocidental, 2018 

Variáveis   N (86)     % 

Variáveis de Modernização Administrativa           

Utilização correta dos recursos existentes *           

  Nenhuma importância   2     2,33 

  Pouca importância   4     4,65 

  Suficiente importância   10     11,63 

  Bastante importante   30     34,88 

  Elevada importância   40     46,51 

Qualidade global dos serviços prestados           



Variáveis   N (86)     % 

Variáveis de Modernização Administrativa           

 Nenhuma importância   1     1,16 

 Pouca importância   2     2,33 

 Suficiente importância   21     24,42 

 Bastante importante   29     33,72 

 Elevada importância   33     38,37 

Predisposição à mudança e inovação           

 Nenhuma importância   1     1,16 

 Pouca importância   7     8,14 

 Suficiente importância   10     11,63 

 Bastante importante   35     40,70 

 Elevada importância   33     38,37 

Flexibilização da estrutura organizacional *           

 Nenhuma importância   1     1,16 

 Pouca importância   7     8,14 

 Suficiente importância   24     27,91 

 Bastante importância   38     44,19 

 Elevada importância   16     18,60 

Valorização de recursos humanos*           

 Nenhuma importância   2     2,33 

 Pouca importância   8     9,30 

 Suficiente importância   12     13,95 

 Bastante importância   25     29,07 

 Elevada importância   39     45,35 

Clarificação/redefinição da missão da instituição*           

 Nenhuma importância   0     0,00 

 Pouca importância   12     13,95 

 Suficiente importância   10     11,63 

 Bastante importância   37     43,02 

 Elevada importância   27     31,40 

Procura de soluções para os problemas existentes      
 Nenhuma importância  2   2,33 

 Pouca importância  5   5,81 

 Suficiente importância  15   17,44 

 Bastante importância  26   30,23 

 Elevada importância  38   44,19 

Eficácia geral      
 Nenhuma importância  1   1,16 

 Pouca importância  5   5,81 

 Suficiente importância  18   20,93 

 Bastante importância  29   33,72 

 Elevada importância  33   38,37 

Cortesia e simpatia do atendimento      
 Nenhuma importância  4   4,65 

 Pouca importância  5   5,81 



Variáveis   N (86)     % 

Variáveis de Modernização Administrativa           

 Suficiente importância  22   25,58 

 Bastante importância  28   32,56 

 Elevada importância  27   31,40 

Ética profissional      
 Nenhuma importância  1   1,16 

 Pouca importância  7   8,14 

 Suficiente importância  12   13,95 

 Bastante importância  15   17,44 

 Elevada importância  51   59,30 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018. 
      

Observação: (* também são os itens da melhoria de desempenho). 

A tabela 3.8.1. apresenta os resultados de distribuição dos atores de governança do 

processo de reformas e gestão pública, segundo frequências dos itens sobre expetativas de 

prestação de serviço de excelente qualidade. Observou-se que a maioria dos atores, 76,7%; 

72,1% e 61,6%, declaram-se concordar totalmente, respetivamente, de que: informações 

prestadas pela instituição devem ser efetivadas de forma precisa e clara; os funcionários 

devem, com prontidão, demonstrar interesse e dedicação na resolução dos problemas dos 

cidadãos e/ os procedimentos da instituição devem ter por base a melhoria contínua e a 

instituição deve procurar ser inovadora e virada para o futuro.  

Tabela 3.8.1. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão 
pública, segundo frequências dos itens sobre “expetativas de prestação de serviço de 
excelente qualidade”. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo Verde - África Ocidental, 
2018 

Variáveis N (86)   % 
Variáveis de Serviços Excelente Qualidade       
Os funcionários devem, com prontidão, demonstrar 
interesse e dedicação na resolução dos problemas dos 
cidadãos       

  Discordo totalmente 1   1,16 

  Discordo 0   0,00 

  Nem Concordo nem Discordo 0   0,00 

  Concordo 23   26,74 

  Concordo totalmente 62   72,09 
Informações prestadas pela instituição devem ser 
efetivadas de forma precisa e clara      

  Discordo totalmente 1   1,16 

  Discordo 0   0,00 

  Nem Concordo nem Discordo 1   1,16 

  Concordo 18   20,93 



Variáveis N (86)   % 
Variáveis de Serviços Excelente Qualidade       

  Concordo totalmente 66   76,74 

Os procedimentos da instituição deve ter por base a 
melhoria contínua 

     

  Discordo totalmente 1   1,16 

  Discordo 0   0,00 

  Nem Concordo nem Discordo 1   1,16 

  Concordo 22   25,58 

  Concordo totalmente 62   72,09 
A instituição deve procurar ser inovadora e virada para 
o futuro  

  
  

  Discordo totalmente 1   1,16 

  Discordo 2   2,33 

  Nem Concordo nem Discordo 1   1,16 

  Concordo 29   33,72 

  Concordo totalmente 53   61,63 

Os métodos de trabalho são objeto de reflexão periódica 
e sistemática numa perspetiva de simplificação e 
desburocratização dos serviços 

 

  

  

  Discordo totalmente 1   1,16 

  Discordo 5   5,81 

  Nem Concordo nem Discordo 5   5,81 

  Concordo 34   39,53 

  Concordo totalmente 41   47,67 

Os prazos fixados na execução das tarefas são 
geralmente cumpridos  

  
  

  Discordo totalmente 3   3,49 

  Discordo 16   18,60 

  Nem Concordo nem Discordo 13   15,12 

  Concordo 23   26,74 

  Concordo totalmente 31   36,05 
O processo de avaliação dos resultados é sistemático e 
compara-o com os objetivos previamente definidos 

 

  

  

  Discordo totalmente 2   2,33 

  Discordo 9   10,47 

  Nem Concordo nem Discordo 14   16,28 

  Concordo 28   32,56 

  Concordo totalmente 33   38,37 
A instituição deve proporcionar aos utilizadores a 
oportunidade de participar da avaliação dos serviços 
prestados  

  

  

  Discordo totalmente 1   1,16 

  Discordo 2   2,33 

  Nem Concordo nem Discordo 4   4,65 

  Concordo 31   36,05 

  Concordo totalmente 48   55,81 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018. 



 
Na tabela 3.9.1., observou-se que a maioria dos atores, 73,3% e 69,8%, tiveram a opinião 

de que a garantia do controlo de gestão e a responsabilização na gestão está associada 

muitas vezes/ sempre, respetivamente, análise dos pontos fracos da que a instituição 

apresenta a nível interno/ apreciação das oportunidades e ameaças da instituição 

proporcionadas pela envolvente em que se insere e na instituição encontram-se 

devidamente definidos os objetivos que se procuraram alcançar ao nível de cada um dos 

setores. 

Tabela 3.9.1. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão 
pública, segundo frequências dos itens de “garantia do controlo de gestão e a 
responsabilização na gestão” no âmbito da prestação de serviço e satisfação dos 
utilizadores. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo Verde - África Ocidental, 2018 

Variáveis N (86) % 
Variáveis de Garantia do controlo de gestão e a responsabilização na  
gestão     
 
Aproveitamento de sugestões e ideias inovadoras apresentados pelos 
funcionários e cidadãos     

  Nunca 1 1,16 

  Poucas vezes 9 10,47 

  Suficientes vezes 24 27,91 

  Muitas vezes  30 34,88 

  Sempre 22 25,58 
Avaliação dos pontos fortes da atividade da instituição tendo em vista 
a sua otimização     

  Nunca 1 1,16 

  Poucas vezes 7 8,14 

  Suficientes vezes 15 17,44 

  Muitas vezes  41 47,67 

  Sempre 22 25,58 

Análise dos pontos fracos da instituição que a instituição apresenta a 
nível interno     

  Nunca 11 12,79 

  Poucas vezes 14 16,28 

  Suficientes vezes 32 37,21 

  Muitas vezes  29 33,72 

  Sempre 0 0,00 
Apreciação das oportunidades e ameaças da instituição 
proporcionadas pela envolvente em que se insere 

    

  Nunca 1 1,16 

  Poucas vezes 11 12,79 

  Suficientes vezes 11 12,79 

  Muitas vezes  34 39,53 



Variáveis N (86) % 
Variáveis de Garantia do controlo de gestão e a responsabilização na  
gestão     

  Sempre 29 33,72 

Na instituição encontram-se devidamente definidos os objetivos que se 
procuraram alcançar ao nível de cada uma dos setores 

   
  Nunca 2 2,33 

  Poucas vezes 9 10,47 

  Suficientes vezes 15 17,44 

  Muitas vezes  22 25,58 

  Sempre 38 44,19 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018. 
 

Mais do que 4 em cada 10 atores (40,7%) tiveram a opinião de que os mecanismos 

utilizados para divulgar às populações os serviços prestados está associada muitas vezes à 

estatísticas / resultantes da comunicação interna (Tabela 3.10.1.). 

Tabela 3.10.1. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão 
pública, segundo frequências dos itens dos “mecanismos utilizados para divulgar às 
populações os serviços prestados”. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo Verde - África 
Ocidental, 2018 
 
Variáveis N (86)  % 
Variáveis de Controlo Social    

Dos mecanismos utilizados para divulgar às populações 
os serviços prestados       
Estatísticas       

  Nunca 1   1,16 

  Poucas vezes 6   6,98 

  Suficientes vezes 15   17,44 

  Muitas vezes  35   40,70 

  Sempre 29   33,72 
Resultantes da comunicação interna      
  Nunca 2   2,33 

  Poucas vezes 6   6,98 

  Suficientes vezes 19   22,09 

  Muitas vezes  35   40,70 

  Sempre 24   27,91 

Resultados da comunicação com os órgãos autárquicos      
  Nunca 5   5,81 

  Poucas vezes 17   19,77 

  Suficientes vezes 19   22,09 

  Muitas vezes  33   38,37 

  Sempre 12   13,95 

Resultantes de contatos com os cidadãos      
  Nunca 1   1,16 



Variáveis N (86)  % 
Variáveis de Controlo Social    

  Poucas vezes 17   19,77 

  Suficientes vezes 16   18,60 

  Muitas vezes  26   30,23 

  Sempre 26   30,23 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018. 
 

3.5. Discussão de resultados 

De modo a facilitar discussão dos resultados do presente estudo sobre a implementação do 

processo de uma nova gestão pública no âmbito do contexto de modernização 

administrativa do país Cabo Verde, através de reformas do Estado e administrativa, 

apresentam-se algumas reflexões, divididas pelos diferentes níveis institucionais de 

análise. 

3.5.1. Razões de ordem geral de análise de resultados 

Os objetivos definidos nesta investigação foram vários. Além do objetivo geral, que é 

estudar o modelo de gestão da administração pública de Cabo Verde a partir do início dos 

anos 90, à luz das dimensões da New Public Management (NPM) e a governança pública  

tem-se: (i) descrever o perfil dos atores e agentes de governança no processo de 

modernização da gestão da Administração Pública cabo-verdiana. Averiguar o processo de 

(ii) modernização da gestão da Administração Pública quanto ao serviço prestado, (iii) 

reformas e gestão pública quanto a expetativas de prestação de serviço de excelente 

qualidade, (iv) reformas e gestão pública quanto à garantia do controlo de gestão e à 

responsabilização na gestão e quanto à prestação de serviço e satisfação e (v) reformas e 

gestão pública, quanto aos mecanismos utilizados para divulgar os serviços prestados. 

Inicialmente, é relevante trazer aqui à discussão a questão da opção metodológica 

escolhida. Trata-se de um estudo de dados em corte transversal, com uma amostra não 

probabilística, por conveniência, ancorado no paradigma da investigação quantitativa e, 

obviamente, utilizando metodologias quantitativas. Nessa mesma linha de considerações, 

vale acrescentar que assumimos a particularidade desta opção, as limitações/objeções que 

habitualmente lhe são apontadas, qual seja, a visão estática dos fenómenos, baseada nas 

perceções avaliativas que os itens das escalas utilizadas suscitam, naquele momento, no 

respondente. Portanto, uma visão particularista e centrada nos resultados do momento 

Cook & Reichardt (1995), desejabilidade social, fenómeno descrito por Edwards (1957) e 



que consiste em responder a uma pergunta na ótica daquilo que é julgado 

convenientemente do ponto de vista da questão (sobretudo quando as temáticas abordadas 

nos itens focalizam aspectos sensíveis, intimistas ou relacionados com as vivências 

organizacionais), e uma terceira limitação, decorrente do efeito de tendência central que as 

escalas de Likert podem, tendencialmente, sugestionar. (Hill & Hill, 2000). Entre 

responder no extremo inferior da escala ou, no extremo superior, os sujeitos tendem a 

traduzir uma resposta intermédia que significa apenas o mais ou o menos (ou, então, a não 

implicação). 

Outra opção que assumimos na sua plenitude refere-se à quantidade de variáveis 

intervenientes nesta investigação. A multiplicidade de variáveis foi, por nós, assumida 

desde o início, consequência da revisão de literatura efetuada. No contexto da realidade em 

que vivemos, entendemos que os fenómenos não se podem simplificar numa mera relação 

entre duas variáveis. A realidade é uma construção social e o funcionamento de uma 

organização tem muito a ver com toda uma complexidade de fenómenos que interagem 

entre si e em que múltiplas variáveis medeiam as diferentes relações que se possam 

imaginar. Trata-se de realidade onde diferentes dilemas e paradoxos criam forças que 

operam em múltiplas direções. As interações que então se estabelecem são, muitas vezes, 

indetetáveis e nem sempre distinguíveis entre si. As alterações que, amiúde, ocorrem no 

mundo da gestão e administração das organizações públicas sobretudo a forma como as 

dinâmicas organizacionais se configuram e rapidamente se reconfiguram, constituem-se 

como exemplo de óbvia complexidade. Esta complexidade aparece-nos como potenciadora 

de múltiplas forças e representações que têm repercussões nos outputs das organizações e 

no modo de vida cotidiano das próprias pessoas, não só na sua esfera individual e social, 

como também no próprio ambiente social que integra. Preconizamos, assim, que a esfera 

organizacional influencia a sociedade e vice-versa. 

Vale ressaltar que, no concernente ao perfil dos inquiridos para este estudo, a amostra é 

composta por indivíduos utilizadores da administração pública cabo-verdiana de ambos os 

sexos, os quais, no momento da pesquisa eram atores de governança (administradores 

públicos e representantes eleitos dos munícipes) e agentes de setores público e privado 

cabo-verdiano (representantes das organizações da sociedade civil e representante do 

sector privado). 



Definida a forma como os constructos iriam ser operacionalizados, houve uma 

preocupação cautelar com as propriedades psicométricas dos instrumentos que iriam 

facultar as medidas dos constructos a analisar. As qualidades psicométricas dos 

instrumentos utilizados, nomeadamente a descrição fiável das variáveis e a consistência 

interna (fidelidade) da generalidade das escalas utilizadas, mostraram-se adequadas para o 

estudo em questão e garantem uma considerável robustez dos constructos analisados. 

A dimensão e a qualidade da amostra merecem igualmente a nossa atenção. Nesse sentido, 

assegurou-se a sua heterogeneidade, tendo os sujeitos que a constituem sido oriundos de 

diversos tipos de organizações com características muito particulares e, sido recolhidas nas 

zonas de maior densidade populacional de Cabo Verde. Na generalidade dos setores a que 

estas organizações pertencem, têm, nos últimos anos, sofridos consideráveis alterações 

e/ou mudanças na forma como a gestão que nelas se desenvolve se tem organizado (quer 

em termos temporais, de diversidades de recursos e sociais), consequência das novas 

realidades, fruto da evolução das novas tecnologias de informação e comunicação, do 

fenómeno da internacionalização e mundialização das atividades económicas, a 

globalização e, ainda, do período de recessão económica presentemente vivenciado. 

Em termos de descrição dos fenómenos estudados, as evidências encontradas revelam 

alguns aspetos que são consequência da realidade atualmente vivida em Cabo Verde, onde 

uma abordagem estruturadora e duradoura está sendo questionada, nomeadamente, quais 

são as questões consideradas administrativas centrais e as prioridades a serem atendidas 

para o futuro. Que caminho da administração pública. Que opções políticas para Cabo 

Verde. Dito, em outros termos, qual a priorização de um número limitado de temas centrais 

e possíveis pontos de partida (áreas de atuação) para o governo de Cabo Verde prosseguir a 

tão desejada reforma da Administração Pública. Naturalmente, isto implica a necessidade 

de assegurar um enquadramento claro da estratégia de reforma da administração pública do 

país, Cabo Verde. 

Também, no capítulo dos resultados obtidos, nomeadamente em termos de cruzamento de 

variáveis (por exemplo, entre os sexos, quando cruzado em relação a: variáveis 

socioeconómicas, itens de “processo de modernização da gestão da Administração Pública 

e o serviço prestado nesta instituição, itens sobre expetativas de prestação de serviço de 

excelente qualidade, dos itens de garantia do controlo de gestão e a responsabilização na 

gestão no âmbito da prestação de serviço e satisfação dos utilizadores e itens dos 



mecanismos utilizados para divulgar às populações os serviços prestados (p > 0,05), não 

encontramos discrepâncias (diferenças estatisticamente significativas) que se poderão 

constituir como incidentes críticos a explorar em ulteriores estudos de cariz mais 

qualitativo. 

No que respeita à modernização da gestão da Administração Pública quanto ao serviço 

prestado e/ melhoria de desempenho, selecionámos todo um conjunto de variáveis que, por 

vezes, o senso comum incorre em considerá-las como próximas. No entanto, em termos 

teóricos, apresentam, como vimos, quadros conceptuais relativamente distintos, apesar de 

entre elas existirem algumas relações de mútua influência: a qualidade de serviço prestado 

influencia a perspetiva de satisfação dos cidadãos e estes, por sua vez, a perceção que se 

tem do desempenho organizacional e vice-versa. É com a absoluta propriedade que os 

autores se referem à perceção da qualidade como medida de satisfação individual (Croin & 

Taylor, 1992; Ghelman, 2006; McDougall & Levesque, 2000). Também, aqui, entendemos 

pertinente incluir a satisfação com o desempenho, atendendo que o cidadão seja um indutor 

da melhoria da qualidade do serviço. Em um cenário de restrição orçamental e de demanda 

crescente por mais e melhores entregas pela administração pública, os temas da 

produtividade das pessoas e da qualidade percebida pelo cidadão em relação aos serviços 

públicos são apontados como elemento-chave que afeta o seu estado de ânimo e o 

relacionamento interpessoal. Ghelman (2006) refere que aos preceitos de uma nova gestão 

pública moderna e focada nos resultados, preservando, segundo o autor, as especificidades 

da área pública. Observa-se, ainda, o autor, deve, de entre as adaptações, pautar pela 

necessidade das medidas de desempenho nas dimensões: a) eficiência, visando à 

otimização dos recursos dos contribuintes; b) eficácia, por meio da melhoria dos serviços; 

e c) efetividade, buscando orientar as ações públicas para o atendimento ao cidadão. Estas 

ações públicas têm, obviamente, reflexos na satisfação dos cidadãos e no seu 

relacionamento com os serviços, daí consideramos ser, igualmente, um bom indicador de 

satisfação individual.  

Este estudo analisa os atuais modelos de gestão das organizações públicas, como a de Cabo 

Verde, com uma abordagem quantitativa. Os resultados deste estudo de dados, em corte 

transversal, devem ser interpretados com alguma cautela, devido às limitações da pesquisa. 

No entanto, eles fornecem um retrato preliminar das lógicas atuais das reformas e gestão 

públicas. Os itens em análise, para todas as questões deste estudo, relativas as perceções 



dos atores de governança, utilizadores de administração pública cabo-verdiana, são 

variáveis ordinais.  

Os resultados de análise de consistência e confiabilidade, permitem concluir que a medida 

de avaliação global relativamente ao estudo do modelo de gestão da administração pública 

de Cabo Verde tem uma fiabilidade interna muito boa (alfa de Cronbach de 0,948; 0,811 e 

0,904, respetivamente para os índices de perceção sobre a importância da modernização da 

gestão de administração pública, perceção/expetativa sobre prestação de serviço de 

excelente qualidade e perceção/expetativa sobre garantia do controlo de gestão e a 

responsabilidade na gestão).  

Nas figuras e gráficos que se seguem, resumem-se os principais resultados, descrevendo as 

lógicas emergentes para cada agente público (ator de governança do processo de reformas 

e gestão pública) e os documentos concernentes ao processo de reformas e gestão da 

administração pública em Cabo Verde. A preocupação científica obriga a suportar, sempre 

que possível, as considerações e eventuais reflexões com aquilo que a literatura referencia.  

3.5.2. Reflexões associadas a análise descritiva dos resultados 

i) Reflexões abrangentes relacionados com análise de dados primários 

A maioria dos documentos e moldura legal de reformas sobre a administração pública 

cabo-verdiana abrange as lógicas da NPM e de governança pública com foco nas 

expetativas: (i) experiência de funcionários com vasta experiência, envolvidos nas 

reformas destaca uma prevalência da velha administração pública e parcialmente das 

lógicas de NPM e (ii) as expetativas de funcionários (equipas especialistas, incluindo 

especialistas consultores estrangeiros) estão mais focados no NPM do que na governança 

pública. Finalmente, não parecem estar completamente alinhados com as dos atores de 

governança decisores políticos representantes eleitos e com cargo de direção (isso decorre 

dos documentos e pelas reuniões informais com representantes eleitos das entidades 

aquando dos contatos havidos no âmbito de estudos preparatórios para o pré-teste do 

questionário para estudo). 

É subentendido pelos atores de governança decisores políticos representantes eleitos e com 

cargo de direção que existem problemas no processo de implementação dos vários 

programas de reformas administrativas, pelo que entendem que a reforma da administração 

pública, no sentido da adoção da perspetiva eficiência e resultados por parte de alguns 

subsetores da administração pública, não veio contribuir para eliminar obstáculos na 



transposição de técnicas de gestão para efeitos de formulação da agenda de transformação 

da administração pública orientada para resultado e valor público. 

Existe, contudo, uma grande expetativa, por parte destes atores de governança, quanto à 

possibilidade de os programas de reformas administrativas permitir a redução das 

disfuncionalidades organizacionais, desde que o mesmo se constitua num processo que 

traga mudanças a todas as entidades da Administração Pública, possibilitando, 

simultaneamente, a divulgação de informação completa e integrada de todos os subsetores 

da Administração Pública.  

As evidências revelam que diferentes contextos da Administração Pública cabo-verdiana 

mostram prevalências diferentes de cada lógica de gestão pública: ou seja, um histórico da 

administração burocrática para a experiência de funcionários com vasta experiência, 

envolvidos nas reformas. Um histórico para NPM para determinadas perceções dos agentes 

públicos, (de usuários, equipas especializadas, incluindo as de consultores estrangeiros) e  

um forte histórico de governança pública encontrado em documentos, atos e leis 

administrativas cabo-verdianas. (UCRE, 2009; D N A P, 2016). 

Acresce-se, assinalar, mesmo que as responsabilidades da instituição a nível local em Cabo 

Verde sejam concebidas como descentralizadas em termos de gestão (as realidades 

municipalizadas da administração local trabalham como uma organização independente 

com um regime de finanças locais e orçamento próprio), esta forma de organização ainda é 

percebida como de alguma forma burocrática e carece de gestão intra-organizacional e 

foco transversal – duas caraterísticas típicas da NPM (Osborne, 2006). A reforma da gestão 

pública a nível local ainda está centrada na implementação de políticas e não em produtos 

ou resultados. Além disso, o foco da implementação de políticas está “organizacionalmente 

distante” dos formuladores de políticas  

Debruçando-nos sobre os objetivos propostos, verificamos que, efetivamente, a nova forma 

de gestão pública (NPM e Governança pública) tem impacto nos processos de 

modernização da administração pública em Cabo Verde e na vinculação destes às reformas 

e gestão das organizações públicas quanto ao serviço prestado e/ melhoria de desempenho. 

Os resultados obtidos são reveladores da complexidade organizacional. Se, por um lado, as 

novas alterações na organização da administração pública trazem aspetos positivos, 

nomeadamente com a introdução de tecnologias de informação e comunicação, por outro 

lado, a perda do sentido de gestão (como um todo) origina alguma ambiguidade, conflitos e 



constrangimentos. Em apoio à tendência dos autores, que optam pela revisitação 

contemporânea do conceito clássico de administração local, dos quais se destacam Koprić 

(2012), Sellers (2003), entre outros, Teles (2012) frisa que esta agenda de investigação, 

muito influenciada pela identificação de externalidades positivas do capital social, gerou 

várias reclamações relativas a necessidade de iniciativas proactivas e objetivas de cima 

para baixo. 

Nessa mesma linha de raciocínio a literatura nos coloca tónica nos aspetos administrativos 

e do aumento de eficiência, descrever a administração flexível surgiu como um requisito 

básico de modernização das organizações públicas e privadas, não como modismo, mas em 

decorrência das mudanças que ocorreram no contexto mundial da economia globalizada e 

do ambiente cultural e tecnológico das organizações. Com isso, a administração pública 

tem que se despir da sua rigidez de outrora, bem como das estratégias de isonomia e 

padronização de condições de trabalho. As novas exigências internacionais fazem com que 

cada parcela do aparelho do Estado tenha que se adaptar a requisitos específicos que 

obrigam as organizações a se estruturarem de forma diferenciada. (Medici & Barros Silva, 

1993). Estes resultados são igualmente confirmados pelas análises de perceção dos atores 

de governança da administração pública cabo-verdiana. 

ii) Perfil dos inquiridos 

Paralelamente à apresentação genérica do contexto das reflexões sobre a administração 

pública cabo-verdiana efetivada através da aplicação do questionário da investigação, 

também foram recolhidas algumas informações para caracterizar o ator inquirido, em 

termos de sexo, idade, habilitações e domínio de formação atualizado. Na tabela 2.2 no 

capítulo 2 se apresentam os resultados obtidos. 

3.5.3 Perceção dos atores quanto à importância do processo de modernização da 

gestão da Administração Pública e o serviço prestado nesta instituição  

Na tabela 3.7.1 apresentam-se os resultados obtidos nas respostas para a primeira questão 

do questionário, que tem como o objetivo analisar a perspetiva dos atores inquiridos sobre 

a importância de uma reforma para que determinados objetivos da modernização da gestão 

da administração pública e o serviço prestado nesta instituição e/ melhoria de desempenho 

possam ser atingidos. 



No âmbito dos dez critérios colocados para apreciação, destaca-se a grande importância 

que os atores de governança da administração pública cabo-verdiana atribuem à 

flexibilização da estrutura organizacional (ver tabela 3.7.1 acima) que teve uma aderência 

significativa de “bastante importante” e “elevada importância”, 63,8% (de respetivamente 

44,19% e 18,60), no entanto ao considerar todas as variáveis em estudo (as referentes à 

utilização correta dos recursos existentes; qualidade global dos serviços prestados; 

predisposição à mudança e inovação; procura de soluções para os problemas existentes e 

ética profissional) apesar de ser considerada importante, (63,8% (de respetivamente 

44,19% e 18,60) em termos comparativos é considerado o menos importante. 

a) Frequências dos itens de Melhoria de desempenho 

Em termos de perceção do grau de importância que atribui os itens de melhoria de 

desempenho, compreende um total de quatro itens (ver figuras 3.2 e gráfico 3.1). Entre os 

que buscam a melhoria de desempenho, os dados revelam que, nas variáveis acerca do 

desempenho organizacional os atores de governança da administração pública cabo-

verdiana classificaram-na como sendo de maior índice, a variável utilização correta dos 

recursos existentes (81,4%), de bastante/elevada importância, (de 34,88% e 46,51%, 

respetivamente). Das perceções dos atores de governança da administração pública cabo-

verdiana acerca de melhoria de desempenho com suficiente importância destacam-se 

aquelas que obtiveram maior resposta: flexibilização da estrutura organizacional (28%) e 

valorização de recursos humanos (14%). Estes resultados podem ser observados na figura 

3.2. e gráfico 3.1. nos seus valores percentuais. 

 



Figura 3.2. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão pública segundo frequências dos itens de “Melhoria de 
desempenho”. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo Verde - África Ocidental, 2018 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018 



Gráfico 3.1. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão pública segundo frequências dos itens de “Melhoria de 
desempenho”. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo Verde - África Ocidental, 2018 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018 

 
 



Neste ponto, vale ressaltar que não surpreende a variável “utilização correta dos recursos 

existentes” ser a maior referenciada, tal como refere  Peters (2000), as reformas ocorridas 

no setor público geraram inúmeros design de ferramentas para melhorar o desempenho do 

Governo. Para o autor, alguns dos instrumentos que foram utilizados para que o governo 

gastasse menos, podem até ter trazido economia, no entanto, não garantiram a entrega do 

serviço prestado.  

Os dados sugerem que os atores de governança da administração pública cabo-verdiana 

estão positivamente conscientes dos diferentes impactos que uma reforma do Estado e 

administrativa pode ter no setor público cabo-verdiano no domínio da gestão e 

administração pública. No entanto, evidenciam estar um pouco mais céticos com a 

melhoria de desempenho, talvez porque a administração pública cabo-verdiana está 

conotada, há muitas décadas, com baixos índices de desempenho, se a considerarmos 

comparativamente ao contexto das informações dos indicadores nacional ou com outras 

regiões, tal como também se evidenciou na subseção 3.2.6 relativamente a alguns 

indicadores. A valorização da correta utilização e gestão dos recursos (eficiência e 

eficácia), e a melhoria de qualidade dos serviços prestados foram bastante valorizadas. Tal 

como referem Secchi (2009), Salm & Menegasso (2010) e Denhardt (2011) e múltiplas 

evidências encontradas na literatura, na área de estudos sobre a administração pública 

possui duas vertentes, uma relacional/instrumental, associada à busca pela eficiência e 

eficácia e outra política, que visa a análise de valores e promoção do interesse público, e o 

foco que será dado neste estudo na busca da compreensão de como as sociedades são 

administradas, Andion (2012), a partir das teorias propostas pelo movimento da NPM. 

Uma vez que os agentes reconhecem e estão senilizados para essa premissa, consideramos 

que a uma investida futura nas reformas as entidades competentes cabo-verdianas têm 

antecipadamente o seu trabalho facilitado. 

3.5.4. Perceção dos autores quanto à expetativa de prestação de serviços de excelente 

qualidade  

Na figura 3.3 e no gráfico 3.2 apresentam-se os resultados obtidos quanto à expetativa dos 

atores de governança sobre a importância de um conjunto de iniciativas que normalmente 

são adotadas numa estratégia de reforma administração pública, tal como referencia a 

literatura (ver capítulo 1). Globalmente, os dados revelam que todas as iniciativas foram 



consideradas muito importantes, o que demonstra que os atores inquiridos estão 

conscientes de adotar várias iniciativas que, através de uma reforma do Estado e 

administrativa, promovam a qualidade das instituições públicas e como elas se tornam 

capacitadoras dos padrões de vida dos cidadãos no país. Das iniciativas que foram objeto 

de análise, na escala de importância utilizada, a que teve um score mais elevado (77%) em 

“Concordo totalmente” diz respeito a “informações prestadas pela instituição devem ser 

efetivadas de forma precisa e clara” enquanto a que teve um score mais baixo (36%) diz 

respeito a “os prazos fixados na execução das tarefas são geralmente cumpridos”. Estes 

resultados revelam claramente a importância que os atores dão às iniciativas de ação em 

processos de reformas para uma melhor administração e gestão pública. No capítulo 1 foi 

abordado algumas temáticas do qual se refletiram algumas abordagens sobra a importância 

da disseminação de ação em processos de reformas. 

 



Figura 3.3. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão pública segundo frequências dos itens de “Prestação 
serviço de excelente qualidade”. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo Verde - África Ocidental, 2018 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018 



Gráfico 3.2. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão pública segundo frequências dos itens de “Prestação 
serviço de excelente qualidade”. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo Verde - África Ocidental, 2018 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018 

 



Os dados e informação são importante para capacitar os agentes para a se envolveram de 

forma mais comprometida e pró-ativa com os desafios do seu país. Desse modo estarão 

mais aptos a argumentar e a fazer opções que sejam positivas para as suas aspirações, tal 

como referem Bao et al., (2013) com os sistemas de governo fragmentados, com valores 

em conflito, com a fragilidade do governo em colher valores da sociedade e, ao mesmo 

tempo, promover respostas coletivas para esses valores e demandas, surge a preocupação 

com a NPM, produzindo um movimento da sociedade e dos académicos em destacar as 

obrigações, responsabilidades e valores políticos no cerne do debate sobre governança. É 

neste sentido que as Nações Unidas fomentam a partilha de conhecimento de forma 

extensiva a todos os atores da governança. O conhecimento implica capacidades e é neste 

sentido que também a OCDE e a própria Nações Unidas dinamizam e apoiam iniciativas 

para que os atores percebam as vantagens que uma administração pública eficiente implica 

para a realização de seus anseios na sociedade e, em termos gerais, para a fiel consecução 

de políticas públicas, às quais são pressupostos destinatários finais. 

Os processos de reforma do Estado e administrativa que envolvam eficazmente os atores 

são um dos pilares da governança, tal como defende enfaticamente a United Nations 

(2005) ou a OCDE (2003) e, entre outros, Abrucio (1997), Stoker (1998) e  Denhardt 

(2012). 

3.5.5. Perceção dos atores quanto à importância de garantia do controlo e a 

responsabilização na gestão 

Na figura 3.4 e no gráfico 3.3 apresentam-se os resultados obtidos quanto à opinião dos 

atores de governança sobre a garantia do controlo e a responsabilização na gestão no 

âmbito da prestação de serviço e satisfação dos utilizadores que devem estar subjacentes na 

atuação de uma entidade para uma melhor administração e gestão pública no país. O 

critério “encontram-se devidamente definidos os objetivos que se procuraram alcançar ao 

nível de cada um dos setores” é considerado sempre importante (44%), enquanto que os 

critérios “avaliação dos pontos fortes da atividade da instituição tendo em vista a sua 

otimização”, “aproveitamento de sugestões e ideias inovadoras apresentados pelos 

funcionários e cidadãos” têm score de indicação mais baixa (26%), apesar de também 

serem considerados muitas vezes importantes. Estes resultados evidenciam que os atores 

de governança inquiridos estão sensibilizados e conscientes da relevância dos princípios de 



garantia do controlo e a responsabilização na gestão, referidos na literatura e nas 

recomendações internacionais, que devem ser adotados numa estratégia de reforma para 

uma melhor prestação de serviço e satisfação dos utilizadores (cidadãos) por parte das 

entidades públicas no país.  



Figura 3.4. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão pública, segundo frequências dos itens de “Garantia do 
controlo e a responsabilização na gestão”. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo Verde - África Ocidental, 2018 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018 

 



Gráfico 3.3. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão pública, segundo frequências dos itens de “Garantia do 
controlo e a responsabilização na gestão”. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo Verde - África Ocidental, 2018 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018 

 



3.5.6. Perceção dos atores quanto à importância dos mecanismos utilizados para 

divulgar às populações os serviços prestados 

Tal como se observou nos capítulos teóricos desta tese, as organizações internacionais (Ex. 

Nações Unidas, OCDE e Banco Mundial) e vários autores Behn (1998), Stoker (1998),  

Denhardt & Denhardt (2000, 2003), Kettl (2003), Andion (2012) e Denhardt (2012) 

defendem uma efetiva participação pública dos diferentes atores que devem ser envolvidos 

numa entidade do setor público para uma nova gestão eficiente no país, Cabo Verde, a qual 

poderá ocorrer através de vários mecanismos. Os resultados obtidos, apresentados na 

figura 3.5 e no gráfico 3.4, revelam que os atores de governança atribuem bastante 

importância a todos os mecanismos identificados, destacando-se, contudo, os mecanismos 

estatísticos como os mais relevantes (34%) e os mecanismos de resultantes de contatos 

com os órgãos autárquicos como menos relevante (14%). 

Tais resultados mostram que, atualmente, as pessoas estão a exigir posturas corretas e 

profissionais por parte das entidades públicas, cobrando-as pelo que se propõem a fazer 

pelos cidadãos. Mecanismos utilizados para divulgar às populações os serviços prestados 

(controlo social), junto com outros critérios analisados neste estudo: eficiência e 

desempenho, nada mais são que fruto dessa pretendida sociedade participativa. Aquela que 

não se conforma em se fazer representar no processo de formação das decisões, mas que 

quer em concreto, nele influir. Essa a razão do destaque na temática mais atual, o que por 

si só, já justifica o suficiente no aprofundamento do seu estudo. 

 

 



Figura 3.5. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão pública segundo frequências dos itens de “Mecanismos 
utilizados para divulgar às populações os serviços prestados”. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo Verde - África Ocidental, 2018 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018 

 



Gráfico 3.4. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão pública segundo frequências dos itens de “Mecanismos 
utilizados para divulgar às populações os serviços prestados”. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo Verde - África Ocidental, 2018  

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018 
 



3.6. Síntese das discussões dos resultados 

Nesta subseção procurou-se analisar a perceção dos atores de governança da administração 

pública cabo-verdiana com responsabilidade na implementação de um processo de 

reformas do Estado e administrativa que promova a modernização da administração 

pública para uma nova gestão pública eficiente no país, Cabo Verde. Foram objeto de 

análise a importância de uma reforma do Estado e administrativa para a modernização da 

administração pública e o serviço prestado nesta instituição e/ melhoria de desempenho no 

país Cabo Verde, a perceção dos autores quanto a expetativa de prestação de serviços de 

excelente qualidade, a perceção dos atores quanto à importância de garantia do controlo e a 

responsabilização na gestão e a perceção dos atores quanto à importância dos mecanismos 

utilizados para divulgar às populações os serviços prestados. 

A análise dos dados corrobora alguns dos resultados que têm sido discutidos na literatura, 

tal como se citou ao longo da subseção. Os atores de governança da administração pública 

cabo-verdiana estão positivamente conscientes dos diferentes impactos que uma reforma 

do Estado e administrativa pode ter no setor público cabo-verdiano no domínio da gestão e 

administração pública. Todavia, revelaram estar um pouco mais céticos com a melhoria de 

desempenho, talvez porque a administração pública cabo-verdiana está conotada, há muitas 

décadas, com baixos índices de desempenho, se a considerarmos comparativamente ao 

contexto das informações dos indicadores nacional ou com outras regiões, tal como 

também se evidenciou na subseção 3.2.6 do presente capítulo relativamente a alguns 

indicadores.  

No que se refere a perceção dos atores quanto a expetativa de prestação de serviços de 

excelente qualidade, globalmente, todas as iniciativas foram consideradas muito 

importantes, o que demonstra que os atores de governança da administração pública cabo-

verdiana inquiridos estão conscientes de adotar várias iniciativas que, através de uma 

reforma do Estado e administrativa, promovam a qualidade das instituições públicas e 

como elas se tornam capacitadoras dos padrões de vida dos cidadãos no país. 

No que diz respeito a opinião dos atores de governança quanto à importância de garantia 

do controlo e a responsabilização na gestão, os resultados evidenciam alguma 

heterogeneidade de opiniões. Cerca de (44%) dos atores inquiridos considera sempre 

importante o critério “encontram-se devidamente definidos os objetivos que se procuraram 

alcançar ao nível de cada um dos setores”, enquanto cerca de (26%) refere os critérios 



“avaliação dos pontos fortes da atividade da instituição tendo em vista a sua otimização“e 

“aproveitamento de sugestões e ideias inovadoras apresentados pelos funcionários e 

cidadãos” muitas vezes importantes. Estes resultados evidenciam que os atores de 

governança da administração pública cabo-verdiana inquiridos estão sensibilizados e 

conscientes da relevância dos princípios de garantia do controlo e a responsabilização na 

gestão, referidos na literatura e nas recomendações internacionais, que devem ser adotados 

numa estratégia de reforma para uma melhor prestação de serviço e satisfação dos 

utilizadores (cidadãos) por parte das entidades públicas no país. 

Por último, e em termos de opinião quanto aos mecanismos utilizados para divulgar às 

populações os serviços prestados. A literatura enuncia um conjunto de organizações 

internacionais (Ex. Nações Unidas, OCDE e Banco Mundial) e vários autores Behn (1998); 

Stoker (1998);  Denhardt & Denhardt (2000, 2003); Kettl (2003); Andion (2012) e 

Denhardt (2012) que advogam uma efetiva participação pública dos diferentes atores que 

devem ser envolvidos numa entidade do setor público para uma nova gestão eficiente no 

país, Cabo Verde, a qual poderá ocorrer através de vários mecanismos. 

Os resultados obtidos, revelam que os atores de governança atribuem bastante importância 

a todos os mecanismos identificados, destacando-se, contudo, os mecanismos estatísticos 

como os mais relevantes (34%) e os mecanismos de resultantes de contatos com os órgãos 

autárquicos como menos relevante (14%). 

Tais resultados mostram que, atualmente, as pessoas estão a exigir posturas corretas e 

profissionais por parte das entidades públicas, cobrando-as pelo que se propõem a fazer 

pelos cidadãos. Mecanismos utilizados para divulgar às populações os serviços prestados 

(controlo social), junto com outros critérios analisados neste estudo: eficiência e 

desempenho, nada mais são que fruto dessa pretendida sociedade participativa. Aquela que 

não se conforma em se fazer representar no processo de formação das decisões, mas que 

quer em concreto, nele influir. Essa a razão do destaque na temática mais atual, o que por 

si só, já justifica o suficiente no aprofundamento do seu estudo.   



4. Conclusões 
 
O objetivo estabelecido para esta tese foi o de estudar o modelo de gestão da administração 

pública de Cabo Verde, a partir do início dos anos 90, à luz das dimensões da New Public 

Management (NPM), e da governança pública segundo a perceção dos seus atores. Para 

este estudo assumiu-se explorar a NPM e a modernização administrativa da gestão pública 

enquanto uma das dimensões do conceito de governança pública, procurando perceber 

como é que pode contribuir para a concretização das outras dimensões que integram este 

conceito. 

Abordar a governança pública enquanto um vetor facilitador da implementação de uma 

nova gestão pública revelou-se um desafio complexo, à medida que as temáticas dos 

capítulos foram sendo exploradas. O trabalho desenvolvido evidenciou que os conceitos-

chave em análise nesta tese – governança pública e modelos de gestão pública – podem 

assumir individualmente uma grande variedade de abordagens científicas, tal como se 

tentou demonstrar no capítulo da parte teórica da tese. A sua conjugação no contexto de 

implementação de uma nova gestão pública ao nível de uma administração pública 

evidenciou ser um projeto de investigação muito exigente, mas ao mesmo tempo 

desafiante. 

Em termos de organização da presente conclusão, começa-se por fazer referência às 

principais conclusões, elencadas em função dos cinco objetivos específicos apresentados 

na introdução da tese. Seguidamente referem-se as principais contribuições teóricas e 

práticas desta tese. Numa terceira seção faz-se referência aos constrangimentos que 

limitaram as abordagens metodológicas estabelecidas. Conclui-se esta seção apresentando 

algumas sugestões que podem ser consideradas numa agenda de estudos futuros nesta área. 

4.1. Principais conclusões 

Nesta seção é apresentada uma síntese das principais conclusões em função de cada um 

dos objetivos específicos estabelecidos para dar resposta ao objetivo geral, referidos na 

parte introdutória. 



i) Descrever o perfil dos atores de governança do processo de modernização da 
gestão da Administração Pública cabo-verdiana. 

O estudo desenvolvido para identificar as perceções dos atores de governança da 

administração pública cabo-verdiana quanto as premissas que são necessárias atender num 

modelo de modernização administrativa para facilitar a implementação da nova gestão 

pública na administração pública foi apresentado na subseção 3.4., referente a análise de 

resultados. Para alcançar este objetivo optou-se por desenvolver uma estratégia 

metodológica quantitativa. Neste contexto foi concebido um questionário que pretendia dar 

resposta a um conjunto diversificado de objetivos, numa análise que se reporta sempre ao 

contexto duma abordagem da NPM que facilite à implementação do novo modelo de 

gestão pública no país Cabo Verde. Conforme já dissemos, também foram recolhidas 

algumas informações para caracterizar o ator de governança da administração cabo-

verdiana inquirido, em termos de sexo, idade, habilitações e domínio de formação 

atualizado. Na tabela 2.2 no capítulo 2 acima se apresentam os resultados obtidos. 

ii) Processo de modernização da gestão da Administração Pública quanto ao serviço 
prestado 

No que diz respeito à importância que os atores de governança da administração pública 

cabo-verdiana atribuem ao papel de uma modernização administrativa, salienta-se que 

consideram que a sua implementação é muito importante para promover o 

desenvolvimento de uma nova gestão pública em todos os domínios do critério que foram 

objeto de análise. No entanto, entre os domínios, indicaram ética profissional como o mais 

importante seguido de utilização correta dos recursos existentes. Esta opção pode estar 

relacionada com o facto de em Cabo Verde a ética profissional por parte dos agentes 

públicos, e a correta utilização de recursos assumirem grande importância para a 

modernização administrativa e, também de outros setores. De todos os critérios em 

apreciação, os três que terão menos importância, na opinião dos atores inquiridos, são 

clarificação/redefinição da missão da instituição, eficácia geral e cortesia e simpatia do 

atendimento. Estes são precisamente os domínios que se relacionam com a questão de 

prestação de serviço na instituição. 



a) Frequências dos itens de melhoria de desempenho 

No que diz respeito a opinião dos atores de governança quanto à melhoria de desempenho, 

em termos globais, todas são consideradas muito importantes, à exceção de valorização de 

recursos humanos. A iniciativa referida como a mais importante de todas é a que visa 

“utilização correta dos recursos existentes”. Essa iniciativa é considerada como ponto de 

partida para qualquer estratégia de melhoria de desempenho.  

iii) Processo de reformas e gestão pública quanto à expetativas de prestação de 
serviço de excelente qualidade 

No tocante as expetativas acerca da prestação de serviço de excelente qualidade, sendo 

iniciativas de cariz transversal, que influenciam todas as etapas dos processos de reformas, 

em termos globais são todas consideradas muito importantes. Entre estas, três são 

destacadas como extremamente importante, nomeadamente a iniciativa relacionada com a 

“informações prestadas pela instituição devem ser efetivadas de forma precisa e clara”, as 

que relacionam com “os funcionários devem com prontidão demonstrar interesse e 

dedicação na resolução dos problemas dos cidadãos” e “os procedimentos da instituição 

deve ter por base a melhoria continua”. 

iv) Processo de reformas e gestão pública quanto à garantia do controlo de gestão e 
a responsabilização na gestão e quanto à prestação de serviço e satisfação 

No âmbito da questão sobre a importância que os atores de governança atribuem a garantia 

do controlo de gestão e a responsabilização na gestão e quanto à prestação de serviço e 

satisfação que podem estar subjacentes à atuação de uma entidade do setor público, todos 

são considerados muito importantes. Entre estes, o critério “encontram-se devidamente 

definidos os objetivos que se procuraram alcançar ao nível de cada um dos setores” é 

referido como sempre importante. Conforme já dissemos, estes resultados evidenciam que 

os atores inquiridos estão sensibilizados e conscientes da relevância dos princípios de 

garantia do controlo e a responsabilização na gestão, referidos na literatura e nas 

recomendações internacionais, que devem ser adotados numa estratégia de reforma para 

uma melhor prestação de serviço e satisfação dos utilizadores (cidadãos) por parte das 

entidades públicas no país. 



v) Processo de reformas e gestão pública quanto aos mecanismos utilizados para 
divulgar os serviços prestados. 

No âmbito da análise à importância que os atores atribuem a diferentes mecanismos 

utilizados para divulgar os serviços prestados, observou-se que destacam claramente a sua 

preferência pelos mecanismos de consulta estatísticos como os mais relevantes, através dos 

quais são auscultados para se pronunciaram sobre os assuntos. Pelo contrário, os que 

menos preferem são os mecanismos de resultantes de contatos com os órgãos autárquicos, 

ainda que se consideram como muitas vezes importantes. Face a estes resultados, pode 

dizer-se que há uma evidência clara de que os atores de governança da administração 

pública cabo-verdiana estão sensibilizados e reconhecem a importância que uma reforma 

do Estado e administrativa tem para a melhoria da nova gestão pública em Cabo Verde. 

Investigamos várias vertentes proeminentes da atual administração pública cabo-verdiana e 

identificámos algumas das principais tendências. Enquanto a administração pública 

tradicional, com as suas raízes no relato da burocracia de weber está, até certo ponto, 

desacreditada, as evidências empíricas deste estudo revelam que alguns desses valores 

tradicionais ainda estão de alguma forma a persistir na prática governamental atual do 

Estado Cabo-verdiano. A administração pública cabo-verdiana reorientou o panorama de 

valores e princípios para a NPM (eficiência, resultados, desempenho e o controlo de 

gastos), sem perder de vista os valores tradicionais. 

As evidências deste estudo revelaram que as reações ao NPM incluem uma reafirmação 

dos valores e princípios tradicionais e um foco tanto nos valores de serviços como nos 

valores democrático. A literatura permite nos assumir que todos esses valores e princípios 

da administração pública também são válidos para processos de modernização da 

administração pública. (Kettl, 2003; Andion, 2012 e Denhardt, 2012). Os três principais 

motores dos processos de reforma do Estado e da Administração Pública do país, Cabo 

Verde, são a eficiência administrativa, a melhoria dos serviços e o envolvimento dos 

cidadãos. 

Nesta síntese das principais conclusões desta tese, os resultados obtidos através de um 

estudo de dados em corte transversal utilizado neste estudo indicam que os atores de 

governança da Administração Pública do país Cabo Verde, mostram um forte foco na 

eficiência administrativa, apoiado pelo compromisso de melhoria de serviços, 

responsabilização na gestão e o controlo social. O seu compromisso com a configuração 



institucional (flexibilização da estrutura organizacional) é bastante menor e o envolvimento 

dos cidadãos não está de todo em foco. Disto, resulta que é evidente que a atual 

administração pública cabo-verdiana possui um modelo de gestão que combina 

caraterísticas dos dois modelos pesquisados (tradicional e/ou burocrático; NPM) com as 

novas tendências de abordagem de gestão em perspetiva (governança pública) para as 

administrações públicas. 

4.2. Contribuições teóricas e práticas 

A concretização dos objetivos desta tese requereu que fosse estudado e explorado um 

conjunto diversificado, mas complementar, de conceitos que interagem entre si de forma 

complexa, fruto do contributo que têm recebido ao longo das décadas de diversas áreas do 

conhecimento. Neste contexto, apresentam-se algumas contribuições teóricas e práticas 

desta tese. 

i) Contribuições teóricas 

O contributo principal desta tese para a ciência é o enriquecimento da discussão sobre a 

New Public Management (NPM), enquanto vetor facilitador na implementação de novo 

modelo de gestão pública à escala de um país específico, uma vez que os estudos com este 

enfoque são ainda inexistentes, tal como se fundamentou ao longo da tese. Este 

enriquecimento é a vários níveis. Um primeiro contributo, de ordem mais geral, tem a ver 

com o diálogo promovido entre três domínios de conhecimento que até hoje não tem sido 

suficientemente explorado na literatura – New Public Management (NPM), modelos de 

gestão pública e governança pública a nível específico do país, Cabo Verde. As reflexões 

desenvolvidas nesta tese permitem enriquecer este domínio de saber. Um segundo 

contributo desta tese, suportado pela revisão da literatura, é a agregação para a análise de 

diversas variáveis associadas à governança pública que habitualmente surgem tratadas 

individualmente na literatura.  

Deste modo, através de uma abordagem sistémica, construiu-se uma visão de conjunto para 

ensaiar a construção de um modelo de governança pública, que possa ser congruente na 

condução de um modelo de gestão que vise promover a implementação de uma gestão 

pública eficiente e eficaz. 

Um terceiro contributo para a evolução nesta área de conhecimento deriva do estudo 

empírico desenvolvido, nomeadamente nas seguintes vertentes: (i) aprofundou-se o 



conhecimento sobre a realidade cabo-verdiana relativamente às mudanças que as entidades 

públicas têm assumido nos seus programas e estratégias de gestão e administração pública 

a partir dos princípios da NPM e das organizações internacionais. (por Exemplo Nações 

Unidas, OCDE e Banco Mundial); (ii) aprofundou-se o conhecimento sobre a realidade da 

administração pública cabo-verdiana no que diz respeito à perceção dos atores de 

governança quanto a assuntos de reformas do Estado e administrativas que visam 

promover de forma eficaz a investida da governança de uma nova gestão pública e (iii) 

aprofundou-se o conhecimento sobre a realidade cabo-verdiana no âmbito de governança 

pública da partilha de informação sobre a gestão e administração pública através dos 

mecanismos de divulgação às populações dos serviços prestados. 

ii) Contribuições práticas 

A abordagem empírica desenvolvida ao longo da tese permite, nesta fase, sistematizar 

alguns contributos que podem ser relevantes para os responsáveis pela administração e 

gestão pública, neste caso particular da administração pública do país, Cabo Verde. 

Um primeiro contributo surge no domínio da produção de um novo conhecimento no 

campo da gestão das organizações públicas e do modelo de gestão. Nesta tese, foram 

analisados e sistematizados dados empíricos relevantes que podem ser utilizados para 

avançar nos estudos e pesquisas sobre as organizações públicas que promova o 

desenvolvimento de um novo modelo de gestão pública do país Cabo Verde. Os resultados 

apresentados podem ser objeto de análise e reflexão por parte dos atores de governança 

pública cabo-verdiana pela implementação de uma nova gestão pública, orientando as suas 

estratégias e ações. 

Um segundo contributo surge no domínio de sistematização dos modelos de gestão, 

analisados na presente tese, e a identificação das principais caraterísticas e elementos que 

configuram o modelo híbrido de gestão na administração pública cabo-verdiana. Sugere 

uma política, estratégia ou agenda para uma gestão compartilhada de políticas públicas, 

capaz de motivar e cativar os diversos atores na aquisição de conhecimentos, para que 

possam participar de forma mais ativa e efetiva nos processos de governança pública para 

uma nova e melhor gestão e administração pública. Um terceiro contributo é ao nível de 

uso de um procedimento metodológico que combina estratégia de análise quantitativa com 

a seleção de dados secundários, complementada com análise de dados primários, 

proporcionando, assim, que os dados possam ser explicados a partir de diferentes ângulos. 



Um quarto e último contributo é enriquecer o acervo em rápido crescimento de visões de 

uma sociedade democrática, que proclama para uma melhor prestação de serviço e gestão 

de coisa pública. É preciso não esquecer que os atores de governança partilham desafios, 

problemas e dúvidas comuns quanto ao processo de reformas de gestão e administração 

pública para a governança pública, pelo que se devem criar as condições que facilitem o 

seu acesso à aprendizagem, o que sobremaneira irá ampliar visões para uma sociedade 

mais democrática. 

4.3. Limitações 

Em termos da identificação dos constructos teóricos de analise, tal como se abordou no 

capitulo 1, reconhece-se que há pluralidade de literatura abrangentes, tendo em conta a 

existência de um número significativo de autores e do fato de se ter focalizado as 

abordagens para um diversificado leque de áreas temáticas. A diversidade de categorias 

encontradas foi considerável, sugerindo que a análise quantitativa se remetesse apenas para 

questões relacionadas com iniciativas de âmbito operacional focalizadas em dimensões 

específicas, tal como se abordou o estudo do capítulo 2, deixando de parte as questões 

abrangentes de governança política que devem ser tidas em contas quando se inicia um 

programa novo na administração e gestão pública. Ainda relativamente ao capítulo 2, 

refira-se o facto da taxa de resposta ao inquérito aos atores de governança da administração 

pública ter sido a quem do espetável. Facto que está relacionado com o método de 

administração utilizado e com as dificuldades com que, na maioria dos casos, os 

investigadores se deparam para envolver estes atores em projetos de investigação.  

Em termos de análise de unidades geográfica e institucional, no capítulo 3 teria sido muito 

mais pertinente analisar todas categorias de dimensões características e as atividades 

económicas e administração que os integram, tal como se sugere em estudos semelhantes 

de gestão e administração pública. Apenas se optou por analisar a atividade económica e 

mercado de trabalho, ficando por analisar de forma integrada outras atividades, tais como 

como exemplo as de natureza administrativas e sociais, de gestão de recursos humanos, 

cultural e ambiental e mais outras caraterísticas de administração e gestão pública em Cabo 

Verde. A utilização de outros indicadores relacionados com a caraterização da dimensão 

social, por exemplo, seriam importantes para valorizar, complementar e fundamentar a 

análise, uma vez que a governança surge nos instrumentos de informação e estratégicos 

articulado com um conjunto muito diversificado de áreas setoriais e contextos territoriais. 



Quanto ao estudo desenvolvido no capítulo 3 refira-se que uma das grandes limitações foi 

o facto de não se ter alcançado uma taxa de resposta maior. Para além de se saber que 

alguns atores se reclamam do excesso de solicitações que lhes são feitos para participar em 

estudos, no âmbito deste inquérito houve um constrangimento acrescido porque se 

perderam algumas respostas devido a utilização do meio de suporte eletrónico que não se 

conseguiram ultrapassar. Portanto, seria mais pertinente usar mais métodos de recolha de 

dados para sustentar e complementar a explicação de alguns resultados. Por isso no futuro 

considera-se oportuno complementar a análise, recorrendo a opinião dos atores de 

governança responsáveis para decidir e implementar reformas administrativas, assim como 

a opinião dos próprios organismos sobre a oportunidade de darem um contributo para 

disseminação de informação neste domínio. Neste quadro de análise mais completo, seria 

mais justo apresentar sugestões de melhoria aos próprios organismos. 

4.4. Sugestões para estudos futuros 

No que se refere ao desenvolvimento futuro da investigação, apresentam-se algumas 

sugestões que podem ser tidas em contas numa agenda de estudos futuros. No âmbito do 

capítulo 2, sobre modelo teórico de análise do modelo de gestão pública, NPM /dimensões 

de governança pública, observou-se que será mais interessante abordar cada uma das 

dimensões de governança pública (exemplo, New Public Management (NPM) e a 

modernização da administração pública ou interesse público e a Accountability na gestão 

pública), uma vez que a abordagem sistémica é demasiado abrangente. Também se julga 

que será interessante avaliar o impacto das políticas em cada um dos domínios de atuação.  

A título de exemplo, refira-se as seguintes atuações: potenciação das entidades públicas 

descentralizadas (exemplo, que recursos é que as entidades nacionais estão a descentralizar 

às autarquias locais para promoveram a capacitação no seu domínio de atuação?) e poderes 

aos atores de governança para promoveram a capacitação no seu domínio de atuação 

(exemplo, que instrumentos de medida normativa é que as entidades públicas nacionais 

estão a estabelecer para monitorizar os impactos da implementação das reformas?). Estas 

sugestões mais dirigidas surgem das dificuldades que foram sentidas em gerir uma 

estratégica metodológica eficaz face a um objetivo mais lato, tal como se entendeu 

explorar no capítulo 2. 

A análise dos dados do capítulo 3 também remete para várias sugestões. Uma primeira é 

analisar, por dimensão governança pública ou por domínio de intervenção de reformas, o 



nível de implementação que se encontra na administração pública cabo-verdiana, dado que 

na administração pública cabo-verdiana ainda não foi desenvolvida e implementada uma 

análise neste contexto, segundo se tem conhecimento até à data de realização deste estudo. 

Uma segunda sugestão é considerar a oportunidade de alargar o âmbito de inquirido aos 

funcionários em geral, e também os especialistas consultores estrangeiros. Uma terceira 

sugestão de investigação futura é replicar este estudo em outras realidades administrativas, 

seja a nível nacional (por exemplo, aos domínios de atuação das reformas locais, regiões 

administrativas) ou internacional (por exemplo, análises dos modelos de gestão das 

administrações públicas de países arquipelágicos, tais como ilhas Seychelles, Madagáscar, 

Madeira e Açores e ilhas Canárias. Pois, tais experiências podem servir de bases e 

subsídios para estudos comparativos sobre modelos de gestão das diversas realidades dos 

países insulares. 

Conclui-se esta tese na expetativa de ter dado um contributo válido para o 

desenvolvimento de novos trabalhos, que, respeitando o princípio cumulativo da ciência, 

possam gerar conhecimento neste domínio tão complexo, mas ao mesmo tempo 

interessante. 
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Anexos 
 

Anexo A. Questonário da pesquisa 

 
IMPORTANTE: Responda considerando, sempre, os últimos quinze anos (2001-2015) da 
organização! 
 

 
Data_____ / ___ /2017               Horas: ___ H____ 
 
 
Desde a primeira metade do período 2001-2015, vem sendo implementada a Reforma do 

Sector Público Cabo-verdiano tendo em vista a introdução de mudanças para a melhoria do 

funcionamento das instituições públicas bem como dos serviços prestados aos cidadãos. Os 

resultados almejados na segunda fase (2010-2015) têm a ver com a eficiência 

administrativa, a participação das comunidades no processo de formulação e 

implementação de políticas públicas, maior controlo e prestação de contas, atividades 

orientadas para resultados, avaliação do desempenho das instituições e a realização de 

auditorias internas e externas e a boa governança. 
 

1. Questões a serem respondidas 

Tendo em atenção o processo de modernização da gestão da administração pública e o 

serviço prestado nesta instituição, qual o grau de importância que atribui a cada uma das 

seguintes condições, assinalando: (1=nenhuma importância; 2= pouca importância; 3= 

suficiente importância; 4=bastante importante e 5= elevada importância).  ① ② ③ ④ ⑤ 
 Utilização correta dos recursos existentes       

 Qualidade global dos serviços prestados      

 Predisposição à mudança e inovação      

 Flexibilização da estrutura organizacional       

 Valorização de recursos humanos      

 Clarificação/redefinição da missão da instituição      

 Procura de soluções para os problemas existentes      

 Eficácia geral      

 Cortesia e simpatia do atendimento      

 Ética profissional      
 



2. Utilizando uma escala de 1 a 5, em que 1 significa “Discordo totalmente; 2= Discordo; 3= Nem Concordo 
nem Descordo; 4= Concordo e 5= Concordo totalmente”, gostaria que classifique as suas expetativas acerca 
da prestação de serviço de excelente qualidade. 

 ① ② ③ ④ ⑤ 
 Os funcionários devem com prontidão demonstrar interesse e 

dedicação na resolução dos problemas dos cidadãos      
 Informações prestadas pela instituição devem ser efetivadas de 

forma precisa e clara      
 Os procedimentos da instituição deve ter por base a melhoria 

contínua      
 A instituição deve procurar ser inovadora e virada para o futuro      
 Os métodos de trabalho são objeto de reflexão periódica e 

sistemática numa perspetiva de simplificação e desburocratização 
dos serviços      

 Os prazos fixados na execução das tarefas são geralmente 
cumpridos      

 O processo de avaliação dos resultados é sistemático e compara-o 
com os objetivos previamente definidos      

 A instituição deve proporcionar aos utilizadores a oportunidade de 
participar da avaliação dos serviços prestados      

 
 Outros requisitos que acha importante destacar para uma instituição prestar um serviço 

de excelente qualidade. 
 
3. Na sua opinião, a garantia do controlo de gestão e a responsabilização na gestão no 

âmbito da prestação de serviço e satisfação dos utilizadores derivam de: (1=Nunca; 2= 

Poucas vezes; 3= Suficientes vezes; 4=Muitas vezes e 5= Sempre;) 

 ① ② ③ ④ ⑤ 
 Aproveitamento de sugestões e ideias inovadoras 

apresentados pelos funcionários e cidadãos      
 Avaliação dos pontos fortes da atividade da instituição tendo 

em vista a sua otimização      
 Análise dos pontos fracos da instituição que a instituição 

apresenta a nível interno      
 Apreciação das oportunidades e ameaças da instituição 

proporcionadas pela envolvente em que se insere      
 Na instituição encontram-se devidamente definidos os 

objetivos que se procuraram alcançar ao nível de cada uma 
dos setores      

 Dos mecanismos utilizados para divulgar às populações os 
serviços prestados       

Estatísticos      

Resultados da comunicação com os órgãos autárquicos      

Resultantes da comunicação interna      

Resultantes de contatos com os cidadãos      
 

 Outros. Quais? 



 2. Perfil do Entrevistado 
 

 Qual o seu sexo: a. (   ) Feminino b. (  ) Masculino 

 

 Qual a sua faixa etária? 
 a. (   ) 18 a 25          b. (   ) 26 a 35            c. (   ) 36 a 45         d. (  ) 46 a 60      a. (   ) mais de 60 
 

 Há quanto tempo você trabalha nesta organização? 
  a. (  ) menos de 2 anos              b. (   ) entre 2 a 5 anos      c. (   ) entre 6 a 8 anos         

 d. (  ) entre 9 a 11 anos             e.  (  ) mais de 12 anos 
 

  Indique seu Nível de escolaridade  

 Ensino Básico integrado/ primário a. (   ) Incompleto b. (   ) Completo 
 Ensino Secundário a. (   ) Incompleto b. (   ) Completo 
 Curso Médio c. (   ) Incompleto d. (   ) Completo 
 Curso Superior e. (   ) Incompleto f.  (   ) Completo 
 

 Qual a sua formação Economia_______________________________________ 
 

 Especialização (Pós-graduação)   

 a. (   ) MBA 
 b. (   ) Mestrado 
 c. (   ) Doutorado 
 

d. (   ) Outro: Indique ___Licenciatura______________________ 
 

 Qual o seu cargo atual? Presidente ANMCV________________ 
 

 Qual o seu estado civil?  

 a. (  ) Solteiro 
 b. (  ) Casado 
 c. (  ) Viúvo 
 

d. (  ) Outro:__________________________ 
 

 Tem filhos?  

 a. (  ) Sim                              Quantos? _________ 
 b. (  ) Não 
  

 
José Maria Mendes Cardoso (pesquisador)  

Correio eletrónico:   mendes.cardoso@ua.pt  
 

    Doutor Filipe José Casal Teles Nunes (Orientador) Professor Auxiliar 
Telefone: + 351 234 372 501   Atribuições-Pró-Reitor 
+ 238 993 20 87 Correio eletrónico: filipe.teles@ua.pt 

Telefone: + 351 234 372 527 / 234 401 574  
Muito Obrigado pela sua colaboração! 

 
 

mailto:mendes.cardoso@ua.pt


Anexo B. Concordância do termo de consentimento 

 
 
Prezado (a) Senhor (a) 
 
Solicitamos a sua colaboração no levantamento de dados que estamos a realizar sobre 

Governança e Modelos de Gestão, com vista à elaboração da tese de doutoramento de José 

Maria Mendes Cardoso que será apresentada à Departamento de Ciências Sociais, Politicas 

e do Território da Universidade de Aveiro. A UA, com 40 anos de existência, é uma 

universidade relevante no contexto europeu e, atualmente, uma das 500 maiores melhores 

universidades do mundo. 

Este trabalho de pesquisa decorrerá em duas fases. A primeira corresponde a este 

questionário, para o qual muito agradecemos a sua colaboração. A segunda será uma 

entrevista para a qual o contactaremos muito brevemente. 

O questionário está dividido em duas partes: aprimeira é constituída por um conjunto de 

questões com o fito de avaliar a sua perceção a respeito do processo de modernização da 

Administração Pública Cabo-verdiana. Ao responder o questionário, manifeste a sua 

opinião sendo mais suscinta possível. 

A segunda parte contém questões para levantamento de dados de caracterização pessoal, 

que nos permitirão formar perfil dos entrevistados. 

Gostaríamos de ressaltar o carácter estritamente académico desta pesquisa, garantindo-lhe 

a confidencialidade absoluta das suas respostas que serão tratadas de forma consolidada 

sem distinção individual. Apenas o pesquisador terá acesso aos dados, garantindo assim a 

confidencialidade das respostas. Como pode verificar, não pede em nenhum momento a 

identificação do entrevistado pelo seu nome, justamente para lhe dar total liberdade de 

resposta. 

 
Cordialmente, 

José Maria Mendes Cardoso (Pesquisador) 
 
 



Apêndices  

Apêndice A - Análise segundo sexo e frequências dos itens de processo de modernização 

da gestão da Administração Pública e o serviço prestado - ponderação soma coluna total 

 
Tabela 3.7. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão 
pública, segundo sexo e frequências dos itens de “Processo de modernização da gestão da 
Administração Pública e o serviço prestado”. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo 
Verde - África Ocidental, 2018 
Variáveis 
 
 

Sexo 

P Feminino Masculino 
N  

(33) 
% 

100,00 
N  

(53) 
% 

100,00  
Variáveis de Modernização Administrativa  
      
Utilização correta dos recursos existentes*          0,158 

 Nenhuma importância 1 3,03 1 1,89  

 Pouca importância 2 6,06 2 3,77  

 Suficiente importância 7 21,21 3 5,66  

 Bastante importante 12 36,36 18 33,96  

 Elevada importância 11 33,33 29 54,72  

Qualidade global dos serviços prestados         0,050 

 Nenhuma importância 1 3,03 0 n.apl.  

 Pouca importância 1 3,03 1 1,89  

 Suficiente importância 7 21,21 8 15,09  

 Bastante importante 11 33,33 22 41,51  

 Elevada importância 13 39,39 22 41,51  

Predisposição à mudança e inovação         0,747 

 Nenhuma importância 1 3,03 0 n.apl.  

 Pouca importância 3 9,09 4 7,55  

 Suficiente importância 4 12,12 6 11,32  

 Bastante importante 12 36,36 23 43,40  

 Elevada importância 13 39,39 20 37,74  

Flexibilização da estrutura organizacional*         0,210 

 Nenhuma importância 0 n.apl. 1 1,89  

 Pouca importância 5 15,15 2 3,77  

 Suficiente importância 11 33,33 13 24,53  

 Bastante importante 11 33,33 27 50,94  

 Elevada importância 6 18,18 10 18,87  

Valorização de recursos humanos*         0,436 

 Nenhuma importância 1 3,03 1 1,89  

 Pouca importância 5 15,15 3 5,66  

 Suficiente importância 6 18,18 6 11,32  

 Bastante importante 9 27,27 16 30,19  

 Elevada importância 12 36,36 27 50,94  



Variáveis 
 
 

Sexo 

P Feminino Masculino 
N  

(33) 
% 

100,00 
N  

(53) 
% 

100,00  
Variáveis de Modernização Administrativa  
Clarificação/redefinição da missão da 
instituição* 

      
  0,329 

 Nenhuma importância 0 n.apl. 0 n.apl.  

 Pouca importância 7 21,21 5 9,43  

 Suficiente importância 5 15,15 5 9,43  

 Bastante importante 12 36,36 25 47,17  

 Elevada importância 9 27,27 18 33,96  
Procura de soluções para os problemas 
existentes 

      
  0,061 

 Nenhuma importância 1 3,03 0 n.apl.  

 Pouca importância 5 15,15 1 1,89  

 Suficiente importância 5 15,15 10 18,87  

 Bastante importante 8 24,24 18 33,96  

 Elevada importância 14 42,42 24 45,28  

Eficácia geral         0,170 

 Nenhuma importância 1 3,03 0 n.apl.  

 Pouca importância 3 9,09 2 3,77  

 Suficiente importância 10 30,30 8 15,09  

 Bastante importante 9 27,27 20 37,74  

 Elevada importância 10 30,30 23 43,40  

Cortesia e simpatia do atendimento         0,143 

 Nenhuma importância 3 9,09 1 1,89  

 Pouca importância 2 6,06 3 5,66  

 Suficiente importância 7 21,21 15 28,30  

 Bastante importante 7 21,21 21 39,62  

 Elevada importância 14 42,42 13 24,53  

Ética profissional         0,210 

 Nenhuma importância 1 3,03 0 n.apl.  

 Pouca importância 3 9,09 4 7,55  

 Suficiente importância 7 21,21 5 9,43  

 Bastante importante 3 9,09 12 22,64  

 Elevada importância 19 57,58 32 60,38  
° p< 0,05 significante pelo teste de qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher. n.apl. = não se aplica 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018. 
Observação: (* também são os itens da melhoria de desempenho). 

 



Apêndice B - Análise segundo sexo e frequências dos itens sobre expetativas de prestação 

de serviço de excelente qualidade - ponderação soma coluna total 
 
Tabela 3.8. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão 
pública, segundo sexo e frequências dos itens sobre “Expetativas de prestação de serviço 
de excelente qualidade”. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo Verde - África Ocidental, 
2018 

Variáveis Sexo   

  Feminino Masculino P 

  
N  

(33) 
% 

100,00 
N  

(53) 
% 

100,00 
 

Variáveis Prestação Serviço de Excelente Qualidade      

            
Os funcionários devem, com prontidão, demonstrar 
interesse e dedicação na resolução dos problemas dos 
cidadãos 

  

      0,437 

Discordo totalmente 1 3,03 0 n.apl.   

Discordo 0 n.apl. 0 n.apl.   

Nem Concordo nem Discordo 0 n.apl. 0 n.apl.   

Concordo 9 27,27 14 26,42   

Concordo totalmente 23 69,70 39 73,58   

Informações prestadas pela instituição devem ser 
efetivadas de forma precisa e clara 

  
      

 0,524 

Discordo totalmente 1 3,03 0 n.apl.   

Discordo 0 n.apl. 0 n.apl.   

Nem Concordo nem Discordo 0 n.apl. 1 1,89   

Concordo 7 21,21 11 20,75   

Concordo totalmente 25 75,76 41 77,36   

Os procedimentos da instituição deve ter por base a 
melhoria contínua 

  
      0,294 

Discordo totalmente 1 3,03 0 n.apl.   

Discordo 0 n.apl. 0 n.apl.   

Nem Concordo nem Discordo 0 n.apl. 1 1,89   

Concordo 6 18,18 16 30,19   

Concordo totalmente 26 78,79 36 67,92   
A instituição deve procurar ser inovadora e virada 
para o futuro 

  
  

  
  0,103 

Discordo totalmente 1 3,03 0 n.apl.   

Discordo 0 n.apl. 2 3,77   

Nem Concordo nem Discordo 0 n.apl. 1 1,89   

Concordo 7 21,21 22 41,51   

Concordo totalmente 25 75,76 28 52,83   

Os métodos de trabalho são objeto de reflexão 
periódica e sistemática numa perspetiva de 
simplificação e desburocratização dos serviços 

  

  

  

  0,496 

Discordo totalmente 1 3,03 0 n.apl.   

Discordo 2 6,06 3 5,66   



Variáveis Sexo   

  Feminino Masculino P 

  
N  

(33) 
% 

100,00 
N  

(53) 
% 

100,00 
 

Variáveis Prestação Serviço de Excelente Qualidade      

Nem Concordo nem Discordo 1 3,03 4 7,55   

Concordo 11 33,33 23 43,40   

Concordo totalmente 18 54,55 23 43,40   

Os prazos fixados na execução das tarefas são 
geralmente cumpridos 

  
  

  
  0,387 

Discordo totalmente 1 3,03 2 3,77   

Discordo 5 15,15 11 20,75   

Nem Concordo nem Discordo 5 15,15 8 15,09   

Concordo 6 18,18 17 32,08   

Concordo totalmente 16 48,48 15 28,30   

O processo de avaliação dos resultados é sistemático e 
compara-o com os objetivos previamente definidos 

  

  

  

  0,286 

Discordo totalmente 2 6,06 0 n.apl.   

Discordo 2 6,06 7 13,21   

Nem Concordo nem Discordo 4 12,12 10 18,87   

Concordo 11 33,33 17 32,08   

Concordo totalmente 14 42,42 19 35,85   
A instituição deve proporcionar aos utilizadores a 
oportunidade de participar da avaliação dos serviços 
prestados 

  

  

  

  0,705 

Discordo totalmente 1 3,03 0 n.apl.   

Discordo 1 3,03 1 1,89   

Nem Concordo nem Discordo 1 3,03 3 5,66   

Concordo 11 33,33 20 37,74   

Concordo totalmente 19 57,58 29 54,72   
° p< 0,05 significante pelo teste de qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher. n.apl. = não se aplica 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018. 
 
 



Apêndice C - Análise segundo sexo e frequências dos itens de garantia do controlo de 

gestão e a responsabilização na gestão - ponderação soma coluna total 

 
Tabela 3.9. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão 
pública, segundo sexo e frequências dos itens de “Garantia do controlo de gestão e a 
responsabilização na gestão” no âmbito da prestação de serviço e satisfação dos 
utilizadores. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo Verde - África Ocidental, 2018 
Variáveis Sexo  

  Feminino Masculino P 

  
N  

(33) 
% 

100,00 
N  

(53) 
% 

100,00   
Variáveis de Garantia do Controlo de Gestão e a 
responsabilização na gestão 

  
        

Aproveitamento de sugestões e ideias inovadoras 
apresentados pelos funcionários e cidadãos 

  

      0,609 

Nunca 0 n.apl. 1 1,89   

Poucas vezes 5 15,15 4 7,55   

Suficientes vezes 7 21,21 17 32,08   

Muitas vezes  12 36,36 18 33,96   

Sempre 9 27,27 13 24,53   
Avaliação dos pontos fortes da atividade da instituição 
tendo em vista a sua otimização 

  
      0,194 

Nunca 0 n.apl. 1 1,89   

Poucas vezes 5 15,15 2 3,77   

Suficientes vezes 3 9,09 12 22,64   

Muitas vezes  16 48,48 25 47,17   

Sempre 9 27,27 13 24,53   

Análise dos pontos fracos da instituição que a instituição 
apresenta a nível interno 

  
      0,385 

Nunca 6 18,18 5 9,43   

Poucas vezes 3 9,09 11 20,75   

Suficientes vezes 12 36,36 20 37,74   

Muitas vezes  12 36,36 17 32,08   

Sempre 0 n.apl. 0 n.apl.   
Apreciação das oportunidades e ameaças da instituição 
proporcionadas pela envolvente em que se insere 

  

  

  

  0,727 

Nunca 1 3,03 0 n.apl.   

Poucas vezes 5 15,15 6 11,32   

Suficientes vezes 4 12,12 7 13,21   

Muitas vezes  13 39,39 21 39,62   

Sempre 10 30,30 19 35,85   

Na instituição encontram-se devidamente definidos os 
objetivos que se procuraram alcançar ao nível de cada 
uma dos setores 

  

  

  

  0,241 

Nunca 1 3,03 1 1,89   

Poucas vezes 3 9,09 6 11,32   



Variáveis Sexo  

  Feminino Masculino P 

  
N  

(33) 
% 

100,00 
N  

(53) 
% 

100,00   
Variáveis de Garantia do Controlo de Gestão e a 
responsabilização na gestão 

  
        

Suficientes vezes 9 27,27 6 11,32   

Muitas vezes  5 15,15 17 32,08   

Sempre 15 45,45 23 43,40   
 ° p< 0,05 significante pelo teste de qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher. n.apl. = não se aplica 
 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018. 
 
 
 



Apêndice D - Análise segundo sexo e frequências dos itens dos mecanismos utilizados para 

divulgar às populações os serviços prestados – ponderação soma coluna total 

 
Tabela 3.10. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão 
pública, segundo sexo e frequências dos itens dos “Mecanismos utilizados para divulgar às 
populações os serviços prestados”. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo Verde - África 
Ocidental, 2018 

Variáveis Sexo  
  Feminino Masculino P 

  
N  

(33) 
% 

100,00 
N  

(53) 
% 

100,00   

Variáveis de Controlo Social           

Dos mecanismos utilizados para divulgar às populações 
os serviços prestados 

  

       0,853 
Estatísticas           

   Nunca 0 n.apl. 1 1,89   

   Poucas vezes 2 6,06 4 7,55   

   Suficientes vezes 7 21,21 8 15,09   

   Muitas vezes  14 42,42 21 39,62   

   Sempre 10 30,30 19 35,85   
Resultados da comunicação com os órgãos autárquicos          0,817 

 Nunca 1 3,03 4 7,55   

 Poucas vezes 8 24,24 9 16,98   

 Suficientes vezes 8 24,24 11 20,75   

 Muitas vezes  12 36,36 21 39,62   

 Sempre 4 12,12 8 15,09   
Resultantes da comunicação interna        0,155 

 Nunca 0 n.apl. 2 3,77   

 Poucas vezes 5 15,15 1 1,89   

 Suficientes vezes 7 21,21 12 22,64   

 Muitas vezes  12 36,36 23 43,40   

 Sempre 9 27,27 15 28,30   
Resultantes de contatos com os cidadãos         0,525 

 Nunca 0 n.apl. 1 1,89   

 Poucas vezes 8 24,24 9 16,98   

 Suficientes vezes 4 12,12 12 22,64   

 Muitas vezes  9 27,27 17 32,08   

 Sempre 12 36,36 14 26,42   
° p< 0,05 significante pelo teste de qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher. n.apl. = não se aplica 
 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018. 
 



Apêndice E - Análise segundo sexo e frequências dos itens de processo de modernização 

da gestão da Administração Pública e o serviço prestado – ponderação soma linha total 

 

Tabela 3.7.A1. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão 
pública, segundo sexo e frequências dos itens de “Processo de modernização da gestão da 
Administração Pública e o serviço prestado”. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo 
Verde - África Ocidental, 2018 

Variáveis   Sexo         
  Feminino   Masculino     P 

  
N  

(33) 
% 

38,4 
N  

(53) 
% 

61,6     
Variáveis de Modernização 
Administrativa 

 
     

Utilização correta dos recursos 
existentes*  

  
        0,158  

Nenhuma importância 1 50,00 1 50,00     

Pouca importância 2 50,00 2 50,00     

Suficiente importância 7 70,00 3 30,00     

Bastante importante 12 40,00 18 60,00     

Elevada importância 11 27,50 29 72,50     
Qualidade global dos serviços prestados           0,050 

Nenhuma importância 1 100,00 0 n.apl     

Pouca importância 1 50,00 1 50,00     

Suficiente importância 7 46,67 8 53,33     

Bastante importante 11 33,33 22 66,67     

Elevada importância 13 37,14 22 62,86     
Predisposição à mudança e inovação           0,747  

Nenhuma importância 1 100,00 0 n.apl     

Pouca importância 3 42,86 4 57,14     

Suficiente importância 4 40,00 6 60,00     

Bastante importante 12 34,29 23 65,71     

Elevada importância 13 39,39 20 60,61     
Flexibilização da estrutura 
organizacional* 

  
  

  
     0,210 

Nenhuma importância 0 n.apl 1 100,00     

Pouca importância 5 71,43 2 28,57     

Suficiente importância 11 45,83 13 54,17     

Bastante importante 11 28,95 27 71,05     

Elevada importância 6 37,50 10 62,50     
Valorização de recursos humanos*            0,436 

Nenhuma importância 1 50,00 1 50,00     

Pouca importância 5 62,50 3 37,50     

Suficiente importância 6 50,00 6 50,00     

Bastante importante 9 36,00 16 64,00     

Elevada importância 12 30,77 27 69,23     
Clarificação/redefinição da missão da 
instituição* 

  
  

  
      



Variáveis   Sexo         
  Feminino   Masculino     P 

  
N  

(33) 
% 

38,4 
N  

(53) 
% 

61,6     
Variáveis de Modernização 
Administrativa 

 
     

Nenhuma importância 0 n.apl 0 n.apl     

Pouca importância 7 58,33 5 41,67     

Suficiente importância 5 50,00 5 50,00     

Bastante importante 12 32,43 25 67,57     

Elevada importância 9 33,33 18 66,67     
Procura de soluções para os problemas 
existentes 

  
  

  
     0,329 

Nenhuma importância 1 100,00 0 n.apl     

Pouca importância 5 83,33 1 16,67     

Suficiente importância 5 33,33 10 66,67     

Bastante importante 8 30,77 18 69,23     

Elevada importância 14 36,84 24 63,16     
Eficácia geral          0,170 

Nenhuma importância 1 100,00 0 n.apl     

Pouca importância 3 60,00 2 40,00     

Suficiente importância 10 55,56 8 44,44     

Bastante importante 9 31,03 20 68,97     

Elevada importância 10 30,30 23 69,70     
Cortesia e simpatia do atendimento           0,143  

Nenhuma importância 3 75,00 1 25,00     

Pouca importância 2 40,00 3 60,00     

Suficiente importância 7 31,82 15 68,18     

Bastante importante 7 25,00 21 75,00     

Elevada importância 14 51,85 13 48,15     
Ética profissional           0,210  

Nenhuma importância 1 100,00 0 n.apl     

Pouca importância 3 42,86 4 57,14     

Suficiente importância 7 58,33 5 41,67     

Bastante importante 3 20,00 12 80,00     

Elevada importância 19 37,25 32 62,75     
° p< 0,05 significante pelo teste de qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher. n.apl. = não se aplica 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018. 
 

Observação: (* também são os itens da melhoria de desempenho). 



Apêndice F - Análise segundo sexo e frequências dos itens de expetativas de prestação de 

serviço de excelente qualidade – ponderação soma linha total 

 
Tabela 3.8.A1. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão 
pública, segundo sexo e frequências dos itens sobre “Expetativas de prestação de serviço 
de excelente qualidade”. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo Verde - África Ocidental, 
2018 

Variáveis                         Sexo 
Feminino Masculino P 

 N  
(33) 

% 
38,37 

N  
(53) 

% 
61,62  

Variáveis de Serviços de Qualidade           
Os funcionários devem com prontidão demonstrar 
interesse e dedicação na resolução dos problemas 
dos cidadãos         

0,437 

  Discordo totalmente 1 100,00 0 n.apl  

  Discordo 0 n.apl 0 n.apl  

  Nem Concordo hem Discordo 0 n.apl 0 n.apl  

  Concordo 9 39,13 14 60,87  

  Concordo totalmente 23 37,10 39 62,90  
Informações prestadas pela instituição devem ser 
efetivadas de forma precisa e clara         

0,524 

  Discordo totalmente 1 100,00 0 n.apl  

  Discordo 0 n.apl 0 n.apl  

  Nem Concordo nem Discordo 0 n.apl 1 100,00  

  Concordo 7 38,89 11 61,11  

  Concordo totalmente 25 37,88 41 62,12  
Os procedimentos da instituição deve ter por base a 
melhoria contínua         

0,294 

  Discordo totalmente 1 100,00 0 n.apl  

  Discordo 0 n.apl 0 n.apl  

  Nem Concordo nem Discordo 0 n.apl 1 100,00  

  Concordo 6 27,27 16 72,73  

  Concordo totalmente 26 41,94 36 58,06  
A instituição deve procurar ser inovadora e virada 
para o futuro         

0,103 

  Discordo totalmente 1 100,00 0 n.apl  

  Discordo 0 n.apl 2 100,00  

  Nem Concordo nem Discordo 0 n.apl 1 100,00  

  Concordo 7 24,14 22 75,86  

  Concordo totalmente 25 47,17 28 52,83  

Os métodos de trabalho são objeto de reflexão 
periódica e sistemática numa perspetiva de 
simplificação e desburocratização dos serviços         

0,496 

  Discordo totalmente 1 100,00 0 n.apl  

  Discordo 2 40,00 3 60,00  

  Nem Concordo nem Discordo 1 20,00 4 80,00  



Variáveis                         Sexo 
Feminino Masculino P 

 N  
(33) 

% 
38,37 

N  
(53) 

% 
61,62  

Variáveis de Serviços de Qualidade           

  Concordo 11 32,35 23 67,65  

  Concordo totalmente 18 43,90 23 56,10  
Os prazos fixados na execução das tarefas são 
geralmente cumpridos       

 
0,387 

  Discordo totalmente 1 33,33 2 66,67  

  Discordo 5 31,25 11 68,75  

  Nem Concordo nem Discordo 5 38,46 8 61,54  

  Concordo 6 26,09 17 73,91  

  Concordo totalmente 16 51,61 15 48,39  
O processo de avaliação dos resultados é sistemático 
e compara-o com os objetivos previamente definidos       

 
0,286 

  Discordo totalmente 2 100,00 0 n.apl  

  Discordo 2 22,22 7 77,78  

  Nem Concordo nem Discordo 4 28,57 10 71,43  

  Concordo 11 39,29 17 60,71  

  Concordo totalmente 14 42,42 19 57,58  
A instituição deve proporcionar aos utilizadores a 
oportunidade de participar da avaliação dos 
serviços prestados       

 
0,705 

  Discordo totalmente 1 100,00 0 n.apl  

  Discordo 1 50,00 1 50,00  

  Nem Concordo nem Discordo 1 25,00 3 75,00  

  Concordo 11 35,48 20 64,52  

  Concordo totalmente 19 39,58 29 60,42  
° p< 0,05 significante pelo teste de qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher. n.apl = não se aplica. 
 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018. 
 



Apêndice G - Análise segundo sexo e frequências dos itens de garantia do controlo de 

gestão e a responsabilização na gestão – ponderação soma linha total 

Tabela 3.9.A1. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão 
pública, segundo sexo e frequências dos itens de “Garantia do controlo de gestão e a 
responsabilização na gestão” no âmbito da prestação de serviço e satisfação dos 
utilizadores. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo Verde - África Ocidental, 2018 

Variáveis Sexo 
 

  Feminino Masculino P 

   N 
(33) 

% 
38,37 

N  
(53) 

% 
61,62  

Variáveis de Garantia do controlo de gestão e a 
responsabilização na gestão           
Aproveitamento de sugestões e ideias inovadoras 
apresentados pelos funcionários e cidadãos         

0,609 

  Nunca 0 n.apl 1 100,00  

  Poucas vezes 5 55,56 4 44,44  

  Suficientes vezes 7 29,17 17 70,83  

  Muitas vezes  12 40,00 18 60,00  

  Sempre 9 40,91 13 59,09  
Avaliação dos pontos fortes da atividade da instituição 
tendo em vista a sua otimização         

0,194 

  Nunca 0 n.apl 1 100,00  

  Poucas vezes 5 71,43 2 28,57  

  Suficientes vezes 3 20,00 12 80,00  

  Muitas vezes  16 39,02 25 60,98  

  Sempre 9 40,91 13 59,09  
 Análise dos pontos fracos da instituição que a instituição 
apresenta a nível interno         

0,385 

  Nunca 6 54,55 5 45,45  

  Poucas vezes 3 21,43 11 78,6  

  Suficientes vezes 12 37,50 20 62,50  

  Muitas vezes  12 41,38 17 58,62  

  Sempre 0 n.apl. 0 n.apl.  
 Apreciação das oportunidades e ameaças da instituição 
proporcionadas pela envolvente em que se insere 

        

0,727 

  Nunca 1 100,00 0 n.apl  

  Poucas vezes 5 45,45 6 54,55  

  Suficientes vezes 4 36,36 7 63,64  

  Muitas vezes  13 38,24 21 61,76  

  Sempre 10 34,48 19 65,52  

Na instituição encontram-se devidamente definidos os 
objetivos que se procuraram alcançar ao nível de cada uma 
dos setores         

0,241 

  Nunca 1 50,00 1 50,00  

  Poucas vezes 3 33,33 6 66,67  



Variáveis Sexo 
 

  Feminino Masculino P 

   N 
(33) 

% 
38,37 

N  
(53) 

% 
61,62  

Variáveis de Garantia do controlo de gestão e a 
responsabilização na gestão           

  Suficientes vezes 9 60,00 6 40,00  

  Muitas vezes  5 22,73 17 77,27  

  Sempre  15 39,47 23 60,53  
° p< 0,05 significante pelo teste de qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher. n.apl = não se aplica. 
 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018. 
 



 

Apêndice H - Análise segundo sexo e frequências dos itens dos mecanismos utilizados para 

divulgar às populações os serviços prestados – ponderação soma linha total 

Tabela 10.A.1. Distribuição dos atores de governança do processo de reformas e gestão 
pública, segundo sexo e frequências dos “Mecanismos utilizados para divulgar às 
populações os serviços prestados”. Ilhas de Santiago e São Vicente - Cabo Verde - África 
Ocidental, 2018 
 

Variáveis  Sexo  
  Feminino Masculino P 

 N  
(33) 

% 
38,37 N (53) 

% 
61,62 

Variáveis de Controlo Social           

Dos mecanismos utilizados para divulgar às 
populações os serviços prestados 

  
        

Estatísticas          0,853 

  Nunca 0 n.apl 1 100,00  

  Poucas vezes 2 33,33 4 66,67  

  Suficientes vezes 7 46,67 8 53,33  

  Muitas vezes  14 40,00 21 60,00  

  Sempre 10 34,48 19 65,52  
Resultados da comunicação com os órgãos 
autárquicos         

0,817 

  Nunca 0 n.apl 2 100,00  

  Poucas vezes 5 83,33 1 16,67  

  Suficientes vezes 7 36,84 12 63,16  

  Muitas vezes  12 34,29 23 65,71  

  Sempre 9 37,50 15 62,50  

Resultantes da comunicação interna          0,155 

  Nunca 1 20,00 4 80,00  

  Poucas vezes 8 47,06 9 52,9  

  Suficientes vezes 8 42,11 11 57,89  

  Muitas vezes  12 36,36 21 63,64  

  Sempre 4 33,33 8 66,67  

Resultantes de contatos com os cidadãos          0,525 

  Nunca 0 n.apl 1 100,00  

  Poucas vezes 8 47,06 9 52,94  

  Suficientes vezes 4 25,00 12 75,00  

  Muitas vezes  9 34,62 17 65,38  

  Sempre 12 46,15 14 53,85  
° p< 0,05 significante pelo teste de qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher. n.apl = não se aplica. 
 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, 2018. 
 


