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SÍSIFO 

 

Recomeça… 

Se puderes 

Sem angústia 

E sem pressa. 

E os passos que deres, 

Nesse caminho duro 

Do futuro 

Dá-os em liberdade. 

Enquanto não alcances 

Não descanses. 

De nenhum fruto queiras só metade. 

E, nunca saciado, 

Vai colhendo 

Ilusões sucessivas no pomar. 

Sempre a sonhar 

E vendo, 

Acordado, 

O logro da aventura. 

És Homem, não te esqueças! 

Só é tua a loucura 

Onde, com lucidez, te reconheças. 

 

                                                    Miguel Torga (1977) 
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resumo 
 

 

Esta investigação, de caráter exploratório e descritivo, pretende conhecer 
quais foram os impactos dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 
(FEEI) para o desenvolvimento de Portugal e o crescimento económico de 
suas regiões; se há meritocracia e eficiência na atribuição dos fundos a 
Portugal; e retratar o modus operandi da Administração Pública portuguesa, 
nomeadamente na gestão dos recursos humanos, inovação e governo 
eletrónico. A reforma da Administração Pública é um domínio transversal à 
programação do Acordo de Parceria Portugal 2020, uma vez que a absorção 
dos fundos europeus está relacionada com a capacidade institucional das 
administrações públicas dos Estados-Membros da União Europeia (EU). O 
desenho da investigação segue uma metodologia de métodos mistos. As 
técnicas de recolha dos dados qualitativos foram um focus group e nove 
entrevistas presenciais em profundidade, realizados entre abril e dezembro de 
2019, com gestores públicos de três regiões de Portugal. Os dados 
quantitativos foram recolhidos por meio de um inquérito eletrónico 
implementado no período de junho a dezembro de 2020, do qual participaram 
1.119 cidadãos portugueses, de todos os distritos de Portugal Continental e 
das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. Os resultados da 
investigação foram apresentados em formato de seis artigos publicados em 
2021 (cinco em revistas internacionais indexadas, e.g. Scopus, e um no livro 
de atas de uma conferência internacional da Universidade de Aveiro). O 
primeiro artigo, ESIF Policies and their Impact on the Development of EU 
Members: A Review and Research Agenda, é um estudo bibliométrico de uma 
amostra de 170 artigos indexados nas bases de dados Scopus e Web of 
Science, que associam os FEEI com desenvolvimento e crescimento 
económico. O principal resultado aponta para uma grande concentração de 
estudos dos países do leste europeu (66% da amostra), seguidos por países 
do sul europeu e trabalhos de cooperação transfronteiriça. O segundo artigo, 
Effectiveness of the Portugal 2020 Programme: A Study from the Citizens’ 
Perspective, retrata a perceção dos cidadãos portugueses sobre os fundos 
europeus e o programa Portugal 2020. Os principais resultados apontam para 
uma avaliação positiva dos FEEI para o desenvolvimento do país (67% dos 
inquiridos) e para o crescimento económico das regiões onde habitam (76%); 
no entanto, 53% dos inquiridos acreditam que possa haver corrupção na 
atribuição dos fundos a Portugal. O terceiro artigo, Estudo Qualitativo sobre o 
Impacto dos Fundos Europeus para o Desenvolvimento de Portugal, reflete a 
perspetiva de gestores públicos sobre a aplicação dos FEEI em Portugal. 
Apesar de ser reportado como um país vulnerável e periférico no cenário 
europeu, e de serem relatadas falhas na gestão dos fundos, os dinheiros 
europeus foram considerados fundamentais para o desenvolvimento de 
Portugal ao longo de três décadas.  O quarto artigo, Weaknesses in Motivation 
and in Establishing a Meritocratic System: A Portrait of the Portuguese Public 
Administration, avalia a perceção dos cidadãos sobre alguns aspetos da 
Administração Pública portuguesa, numa abordagem essencialmente 
quantitativa. Os principais resultados apontam para um elevado nível de 
burocracia na AP (78% dos inquiridos), uma baixa motivação dos funcionários 
públicos (apenas 5% a consideraram boa) e falta de critérios técnicos na 
nomeação dos cargos dirigentes. O quinto artigo, Perspetivas sobre o e-
Government em Portugal: Um Estudo Qualitativo, avalia a perceção de 
gestores públicos sobre o desenvolvimento do governo eletrónico em Portugal. 
Os resultados apontam para um estágio elevado de implementação do e-Gov, 
com serviços já transacionais, mas também uma lacuna na interoperabilidade 
e nas competências digitais da população. O sexto artigo, Uma Avaliação do 
Governo Eletrónico em Portugal sob a Ótica dos Utilizadores, aponta para uma 
avaliação positiva dos cidadãos portugueses acerca da qualidade de 
informações, prestação de serviços digitais e usabilidade dos portais públicos. 
No entanto, o estudo revela uma avaliação negativa sobre a interoperabilidade 
dos sistemas envolvidos no processo. 
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abstract 

 
This research, of exploratory and descriptive nature, aims to know what the 
impacts of the European Structural and Investment Funds (ESIF) have been 
for the development of Portugal and the economic growth of its regions; if there 
is meritocracy and efficiency in the allocation of funds to Portugal; and to 
portray the modus operandi of the Portuguese Public Administration, namely 
in the management of human resources, innovation and e-Government. The 
Public Administration reform is a transversal domain to the programming of 
the Portugal 2020 Partnership Agreement, since the absorption of European 
funds is related to the institutional capacity of the public administrations of the 
EU Members. The research design follows a mixed methods methodology. 
Qualitative data collection techniques were a focus group and nine face-to-
face in-depth interviews, conducted between April and December 2019, with 
public managers from three regions of Portugal. Quantitative data were 
collected through an electronic survey implemented from June to December 
2020, in which 1,119 Portuguese citizens, from all districts of mainland 
Portugal and the Autonomous Regions of Madeira and Azores, participated. 
The research results were presented in the form of six articles published in 
2021 (five in indexed international journals, e.g. Scopus, and one in the 
proceedings of an international conference of the University of Aveiro). The 
first article, ESIF Policies and their Impact on the Development of EU 
Members: A Review and Research Agenda, is a bibliometric study of a sample 
of 170 articles indexed in the Scopus and Web of Science databases, which 
associate ESIF with development and economic growth. The main result 
points to a high concentration of studies from Eastern European countries 
(66% of the sample), followed by Southern European countries and cross-
border cooperation. The second article, Effectiveness of the Portugal 2020 
Programme: A Study from the Citizens' Perspective, portrays the Portuguese 
citizens' perception of the European funds and the Portugal 2020 programme. 
The main results point to a positive evaluation of the ESIF for the country's 
development (67% of respondents) and for the economic growth of the regions 
where they live (76%); however, 53% of respondents believe that there may 
be corruption in the allocation of funds to Portugal. The third article, Qualitative 
Study on the Impact of European Funds for the Development of Portugal, 
reflects the perspective of public managers on the implementation of ESIF in 
Portugal. Despite being reported as a vulnerable and peripheral country in the 
European scenario, and in spite of the reported failures in the management of 
funds, European funds were considered fundamental to Portugal's 
development over three decades.  The fourth article, Weaknesses in 
Motivation and in Establishing a Meritocratic System: A Portrait of the 
Portuguese Public Administration, assesses citizens' perceptions of some 
aspects of the Portuguese Public Administration, in an essentially quantitative 
approach. The main results point to a high level of bureaucracy in the Public 
Administration (78% of respondents), low motivation of civil servants (only 5% 
considered it good) and a lack of technical criteria in the appointment of 
managerial positions. The fifth article, Perspectives on e-Government in 
Portugal: A Qualitative Study, assesses the perception of public managers on 
the development of e-Government in Portugal. The results point to a high 
stage of e-Gov implementation, with services already transactional, but also a 
gap in interoperability and digital skills of the population. The sixth article, An 
Evaluation of e-Government in Portugal from the Perspective of the Users, 
points to a positive assessment by Portuguese citizens regarding the quality 
of information, digital service provision and usability of public websites. 
However, it reveals a negative assessment of the interoperability of the 
systems involved in the process. 
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Resumen 
 

FEIE, fondos europeos, Portugal 2020, desarrollo, corrupción, Administración 
Pública portuguesa, burocracia, motivación, gestión de funcionarios, 
meritocracia, innovación, TIC, gobierno electrónico, interoperabilidad, 
alfabetización digital. 
 
 
Esta investigación, de carácter exploratorio y descriptivo, pretende conocer 
cuáles han sido los impactos de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (FEIE) para el desarrollo de Portugal y el crecimiento económico de 
sus regiones; si existe meritocracia y eficiencia en la asignación de fondos a 
Portugal; y retratar el modus operandi de la Administración Pública portuguesa, 
concretamente en la gestión de los recursos humanos, la innovación y lo 
gobierno electrónico. La reforma de la Administración Pública es un ámbito 
transversal de la programación del Acuerdo de Asociación Portugal 2020, ya 
que la absorción de fondos europeos está relacionada con la capacidad 
institucional de las administraciones públicas de los Estados miembros de la 
Unión Europea. El diseño de la investigación sigue una metodología de 
métodos mixtos. Las técnicas de recogida de datos cualitativos fueron un grupo 
focal y nueve entrevistas en profundidad cara a cara, realizadas entre abril y 
diciembre de 2019, con gestores públicos de tres regiones de Portugal. Los 
datos cuantitativos se recogieron a través de una encuesta electrónica aplicada 
en el período comprendido entre junio y diciembre de 2020, en la que 
participaron 1.119 ciudadanos portugueses, procedentes de todos los distritos 
de Portugal continental y de las regiones autónomas de Madeira y Azores. Los 
resultados de la investigación se presentaron en forma de seis artículos 

publicados en 2021 (cinco en revistas internacionales indexadas, e.g. Scopus, 
y uno en las actas de una conferencia internacional de la Universidad de 
Aveiro). El primer artículo, ESIF Policies and their Impact on the Development 
of EU Members: A Review and Research Agenda, es un estudio bibliométrico 
de una muestra de 170 artículos indexados en las bases de datos Scopus y 
Web of Science, que asocian los FEIE con el desarrollo y el crecimiento 
económico. El principal resultado apunta a una alta concentración de estudios 
de países de Europa del Este (66% de la muestra), seguidos por los países del 
sur de Europa y los trabajos de cooperación transfronteriza. El segundo artículo, 
Effectiveness of the Portugal 2020 Programme: A Study from the Citizens' 
Perspective, retrata la percepción de los ciudadanos portugueses sobre los 
fondos europeos y el programa Portugal 2020. Los principales resultados 
apuntan a una valoración positiva de los FEIE para el desarrollo del país (67% 
de los encuestados) y para el crecimiento económico de las regiones donde 
viven (76%); sin embargo, el 53% de los encuestados cree que puede haber 
corrupción en la asignación de fondos a Portugal. El tercer artículo, Estudio 
cualitativo sobre el impacto de los Fondos Europeos de Desarrollo en Portugal, 
refleja la perspectiva de los gestores públicos sobre la aplicación de los FEIE 
en Portugal. A pesar de ser señalado como un país vulnerable y periférico en el 
escenario europeo, y a pesar de las deficiencias señaladas en la gestión de los 
fondos, los fondos europeos fueron considerados fundamentales para el 
desarrollo de Portugal durante tres décadas.  El cuarto artículo, Weaknesses in 
Motivation and in Establishing a Meritocratic System: A Portrait of the 
Portuguese Public Administration, evalúa la percepción de los ciudadanos 
sobre algunos aspectos de la Administración Pública Portuguesa, en un 
enfoque esencialmente cuantitativo. Los principales resultados apuntan a un 
alto nivel de burocracia en la Administración Pública (78% de los encuestados), 
una baja motivación de los funcionarios (sólo el 5% la considera buena) y una 
falta de criterios técnicos en el nombramiento de los cargos directivos. El quinto 
artículo, Perspectivas de lo Gobierno Electrónico en Portugal: Un estudio 
cualitativo, evalúa la percepción de los gestores públicos sobre el desarrollo de 
lo gobierno electrónico en Portugal. Los resultados apuntan a un alto grado de 
implantación de lo gobierno electrónico, con servicios que ya son 
transaccionales, y a un desfase en la interoperabilidad y las competencias 
digitales de la población. El sexto artículo, Una Evaluación de lo Gobierno 
Electrónico en Portugal desde la Perspectiva de los Usuarios, señala una 
valoración positiva por parte de los ciudadanos portugueses en cuanto a la 
calidad de la información, la prestación de servicios digitales y la usabilidad de 
los portales públicos. Sin embargo, revela una evaluación negativa sobre la 
interoperabilidad de los sistemas que participan en el processo. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta tese de doutoramento, intitulada Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento, Portugal 2020 e a Modernização da Administração Pública, será apresentada 

em formato de uma coletânea de seis artigos publicados em 2021 (cinco deles em revistas 

internacionais cuja submissão de manuscritos é analisada por comités científicos, por meio 

de blind peer-review; e um artigo de conferência internacional organizada pela Universidade 

de Aveiro, revisado e aprovado pela Comissão Científica do evento).   

A tese está estruturada em seis capítulos: Introdução; Objetivos da Investigação; 

Procedimentos Metodológicos; Apresentação dos Artigos Publicados; Outros Resultados da 

Investigação; e Conclusões. 

Neste capítulo introdutório será apresentado o contexto da investigação – o estado atual 

de conhecimentos relevantes sobre o tópico em estudo, que ajudaram a estabelecer os 

propósitos da investigação e delinear uma metodologia adequada para atender seus objetivos.  

No segundo capítulo serão apresentados os objetivos gerais e específicos da 

investigação, as questões a que se quer responder, os possíveis contributos da investigação 

para a área científica e para o ramo de especialização do doutoramento em causa, e como 

estes contributos dialogam com os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).  

O capítulo de procedimentos metodológicos tem a função de esclarecer como a 

investigação foi delineada, apesar dos métodos já constarem nos artigos apresentados.  Dado 

ao caráter exploratório e descritivo do estudo, optou-se pela combinação de métodos 

qualitativos e quantitativos para a recolha dos dados, numa abordagem de métodos mistos.  

Na sequência, os seis artigos serão apresentados no formato em que foram publicados 

pelas revistas ou proceedings, antecedidos por uma resenha que descreve de forma sintética 

como cada estudo foi delineado e sua relevância para os objetivos da investigação. 

A seção cinco trata de alguns resultados da investigação que não foram publicados 

em artigos, podendo virem a ser oportunamente. 

Por fim, o capítulo de conclusões oferecerá uma perspetiva integradora dos 

resultados encontrados com o trabalho empírico realizado, e debatidos à luz da literatura 

estudada, em forma de artigos publicados; os contributos práticos e teóricos para o tópico da 

investigação; os elementos de inovação identificados; as principais limitações do estudo; e 

sugestões para futuras investigações. 
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1.1 Contexto da investigação 

Os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) são o principal 

instrumento da política de coesão da União Europeia (UE) para apoiar o desenvolvimento 

económico, social e territorial e a convergência dos Estados-Membros (EM), de forma 

integrada, sustentável e harmoniosa (EUR-Lex, 1957).   Os cinco principais fundos europeus 

são: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER); Fundo Social Europeu (FSE); 

Fundo de Coesão (FC); Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER); e 

Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e as Pescas (FEAMP).  

Para instrumentalizar a aplicação dos FEEI, a Comissão Europeia (CE) estabelece 

um quadro financeiro plurianual com os Estados-Membros, de longo prazo (sete anos), cujo 

orçamento é aprovado pelo Parlamento Europeu. Para o período de programação 2014-2020, 

foram destinados 454 mil M€ de fundos europeus aos EM. (Eurocid, 2018). 

No atual contexto pandêmico em que nos encontramos, responsável pela mais 

profunda recessão económica global desde a década de 1930 (OCDE, 2020), o 

financiamento da UE ganhará ainda mais relevo para a recuperação económica dos Estados-

Membros. Para além da programação plurianual dos FEEI, com recursos previstos de 

1.210,9 mil M€ para o período de 2021 a 2027, um montante adicional de 806,9 mil M€ será 

desembolsado com o Next Generation EU, um instrumento temporário de recuperação e 

resiliência (CE, 2021a), mais conhecido como “bazuca europeia” (Dedola, 2020).  

Ao longo de quatro quadros comunitários de apoio1 (entre 1989 e 2013), Portugal 

recebeu recursos dos FEEI no montante de 107,7 mil M€ (Pires, 2017). Para o Acordo de 

Parceria Portugal 2020, cuja programação vai de 2014 a 2020, e ainda se encontra em execução, 

o valor dos fundos aprovados atingiu os 29,8 mil M€. (Agência para o Desenvolvimento e 

Coesão, 2021a). Esses valores são substanciais, e via-de-regra representaram entre dois e três 

por cento do PIB português ao longo dos períodos de programação dos fundos (Pires, 2017). 

A programação do Portugal 2020 (PT 2020) alinha-se com a estratégia Europa 2020 

para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo dos Estados-Membros.  A figura 1 

apresenta as metas pactuadas por Portugal para o cumprimento da agenda da Estratégia 

Europa 2020, por meio do Programa Nacional de Reformas e do Portugal 2020. O anexo A 

apresenta as metas revisadas de todos os Estados-Membros da UE28.  

 

 
1 QCA I – 1989-1993; QCA II – 1994-1999; QCA III – 2000-2006; QREN – 2007-2013 
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Figura 1. Metas de Portugal para a Estratégia Europa 2020 

 
Fonte: Extraído de Portugal 2020: Objetivos, Desafios e Operacionalização (AD&C, 2014) 

O PT 2020 está organizado em quatro domínios temáticos: competitividade e 

internacionalização; inclusão social e emprego; capital humano; sustentabilidade e eficiência 

no uso de recursos. Os domínios territorialização das intervenções e reforma da 

Administração Pública são transversais a esses domínios. São 11 os objetivos temáticos do 

Portugal 2020 (quadro 1).  

Quadro 1. Domínios e objetivos temáticos do Portugal 2020 

Competitividade e 

internacionalização 

OT 1. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e 

a inovação 

OT 2. Melhorar o acesso, a utilização e a qualidade das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

OT 3. Reforçar a competitividade das pequenas e médias 

empresas – PME 

OT 7. Promover transportes sustentáveis e eliminar os 

estrangulamentos das infraestruturas das redes de transportes 

OT 11. Reforçar a capacidade institucional das autoridades 

públicas e a eficiência da Administração Pública 

Inclusão social e 

emprego 

OT 8. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 

OT 9. Promover a inclusão social, o combate à pobreza e a 

discriminação 

Capital humano 
OT 10. Investir na educação e na formação profissional para 

aquisição de competências 

Sustentabilidade e 

eficiência no uso de 

recursos 

OT 4. Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 

carbono em todos os setores 

OT 5. Promover as adaptações às alterações climáticas, 

prevenção e gestão de riscos 

OT 6. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização 

eficiente dos recursos 

Fonte: Adaptado do Boletim Portugal 2020 no 25 (30/06/21) – AD&C (2021a) 
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Oliveira e Leitão (2020) consideram que o Portugal 2020 constituiu uma rotura 

relativamente aos quadros comunitários anteriores (que incentivavam muito as 

infraestruturas), ao favorecer o investimento produtivo e a inovação, as qualificações e o 

emprego, a fim de promover a competitividade e a internacionalização da economia. Outra 

grande mudança foi uma ênfase nas questões de sustentabilidade, sobretudo mudanças 

climáticas, descarbonização da economia e transportes limpos.  

A nível de recursos do Portugal 2020 aprovados por domínios temáticos 

(regionalizáveis) até a data de 30/06/2021, o maior montante foi destinado ao domínio 

Competitividade e Internacionalização, com 38,8% do total aprovado, sendo os apoios às 

PMEs os mais significativos (22% do total) nesta valência, seguido pelo domínio do capital 

humano, com 17,3% do total dos fundos aprovados. 

Quanto aos recursos do PT 2020 aprovados e executados por região NUTS-22 (figura 

2), a região Norte absorveu o maior volume financeiro de fundos, no montante de 10.313 

mil M€ (o que corresponde a 35% dos fundos), seguida pela região Centro, com 7.081 mil 

M€. (AD&C, 2021a). O maior aporte de recursos deve-se ao facto destas regiões serem 

elegíveis à categoria de regiões menos desenvolvidas na política regional, quando o PIB per 

capita3 da região permanece abaixo de 75% da média da UE. Outras regiões que se 

enquadram na categoria de regiões menos desenvolvidas são o Alentejo e a Região 

Autónoma dos Açores. O Algarve classifica-se como uma região em transição (PIB per 

capita entre 75% e 90% da média da UE). Lisboa e a Região Autónoma da Madeira 

apresentam um PIB per capita superior a 90% da EU, recebendo a classificação de regiões 

mais desenvolvidas (Oliveira e Leitão, 2020). 

No tocante à execução dos fundos, as maiores taxas verificam-se nas regiões dos 

Açores e Madeira, com 69% e 68% do orçamento aprovado já executado, respetivamente, 

contrastando com Lisboa, cuja taxa de execução ronda os 38%. A nível nacional, Portugal 

atingiu uma taxa de compromisso dos projetos aprovados de 115%, e uma taxa de execução 

de 64% (AD&C, 2021a). Salienta-se que após a aprovação dos projetos financiados, há um 

prazo de dois anos para a execução dos recursos, motivo pelo qual a execução do Portugal 

2020 se sobreporá ao Acordo de Parceria Portugal 2030, cujo período de programação vai 

de 2021 a 2027). 

 
2 Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, adotada pela União Europeia 
3 O PIB é medido em paridades de poder de compra 
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Figura 2. Fundos do Portugal 2020 aprovados e executados por região (NUTS-2) 

 

      Fonte: Extraído do Boletim Portugal 2020 no 25 (30/06/21) – AD&C (2021a) 

Relativamente aos fundos do PT2020 aprovados per capita, em 30/06/2021 foi obtido 

o valor acumulado de 2.904 € por habitante, e a nível de NUTS-2, variou de 734 € (região 

de Lisboa) a 6.973 € (região dos Açores). A intensidade de apoios por superfície territorial 

variou de 84 mil €/Km2 no Alentejo a 1.147 M€/Km2 na Madeira, atingindo o montante total 

de 323 mil €/Km2 a nível nacional. (AD&C, 2021a). 

Em linhas gerais, os recursos do PT 2020 apoiaram, até 30/06/2021, 19,9 mil 

empresas nos diversos sistemas de incentivos; 6,6 mil empresas em ações de 

internacionalização; 2 milhões de ações de capacitação; 97,6 mil pessoas em apoios à 

contratação; 984 infraestruturas de educação; melhoria no consumo de energia de 9,6 mil 

agregados familiares; 6,3 mil projetos de desenvolvimento rural. Os resultados 

completos acumulados do Portugal 2020 por programas temáticos podem ser consultados 

no Anexo B. 

Apesar dos indicadores utilizados para avaliar a aplicação dos fundos europeus 

serem continuamente monitorados por entidades internas e externas de controlo, e os 

resultados de monitorização apontarem para um bom desempenho do Portugal 2020, a 

mensuração dos impactos dos FEEI nas economias da UE é complexa. Os estudos 

empíricos que avaliam a eficácia dos fundos europeus para o desenvolvimento e a 

convergência dos EM, geralmente representados por análises econométricas, não são 

consensuais sobre os efeitos dos fundos, (Oliveira e Leitão, 2020; Caldas et al., 2018, 
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Maynou et al, 2014; Nogueira, 2019; Gagliardi e Percoco, 2017; Tavares et al., 2017; 

Dall´erba e Le Gallo, 2008), o que nos leva a crer que as desigualdades regionais possam 

persistir apesar das intervenções. Malakhova et al. (2020) referem que os desequilíbrios 

económicos entre os países mais desenvolvidos (países nórdicos e da Europa central) e os 

menos desenvolvidos (países do sul e do leste europeus) dificultam o processo de 

convergência entre os países, colocando em risco o projeto de integração europeia.  

Alguns indicadores macroeconómicos situam Portugal em um patamar relativamente 

inferior à média da União Europeia. No índice PIB per capita em paridade de poder de 

compra, Portugal atingiu em 2020 uma pontuação 22.5% abaixo da média da UE27, 

representando a 19ª economia em poder de compra do bloco (Eurostat, 2021). A PPS de 

Portugal em 2020 foi de 27,9 euros/hora, ao passo que a média da UE foi de 41,8 euros/hora 

(Pordata, 2021). A percentagem da dívida pública de Portugal mais que duplicou no intervalo 

de 2002 a 2020, atingindo 135.2% do PIB, o que coloca Portugal como o terceiro país mais 

endividado da UE27. Por outro lado, houve ganhos expressivos em alguns índices de 

desenvolvimento social. A taxa de mortalidade infantil (representada pelo número de óbitos 

de crianças com menos de um ano por mil nascimentos), passou de 15,8 em 1986 para 2,4 

em 2020 (INE, 2021). A taxa de abandono escolar precoce (entre os 18 e 24 anos) baixou de 

45% em 2002 para 8,9% em 2020 (INE, 2021). 

Em Portugal, há poucos artigos sobre os impactos dos fundos europeus aplicados na 

programação de 2014 a 2020 (Portugal 2020), possivelmente pelo facto do acordo de 

parceria ainda se encontrar em execução. Alguns artigos referem-se a quadros comunitários 

financeiros anteriores ao PT 2020, como o Quadro de Referência Estratégico Nacional 

(QREN), ou mesmo antes. 

Alguns estudos realizam uma análise longitudinal sobre os efeitos dos FEEI no 

desenvolvimento socioeconómico de Portugal ao longo de três décadas de integração na UE. 

Mateus (2013) considera que os fundos representaram o maior benefício no processo de 

integração de Portugal à UE, por toda a influência que tiveram nos investimentos públicos e 

privados, para além de contribuir para a formação profissional dos portugueses.  Por outro 

lado, o autor critica a forma como os fundos foram geridos, excessivamente orientados para 

infraestruturas e a preferência por projetos individuais em detrimento de sinergias.  

Pires (2017) atribui a modernização de Portugal aos 30 anos de apoio dos fundos 

europeus, o que resultou num "progresso económico e social notável" (p. 37), 
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proporcionando uma melhor qualidade de vida em todo o país. Por outro lado, o autor 

questiona se houve investimentos dispensáveis, que se beneficiaram de elevados 

financiamentos a fundo perdido. Marques (2017), por sua vez, sustenta que apesar dos 

contributos significativos dos fundos em termos de inclusão social, o reforço da 

competitividade e a convergência da economia portuguesa para o nível dos países mais 

avançados da UE ficaram muito abaixo das expectativas. O autor atribui este fracasso à um 

défice institucional de Portugal. 

Oliveira e Leitão (2020), Tavares et al. (2017) e Simões et al. (2013) utilizaram 

análises econométricas em seus estudos, e seguem a tendência não-consensual sobre os 

efeitos positivos dos FEEI. Oliveira e Leitão (2020) encontraram efeitos multiplicadores 

significativos a médio prazo com os fundos aplicados do Programa Regional Norte 2020 

nos domínios do Capital Humano e Inclusão Social e Emprego. Tavares et al. (2017) 

estudaram os efeitos dos fundos do QCA III e do QREN na atividade produtiva e na 

empregabilidade, a nível dos municípios, e concluíram que uma maior variedade de 

programas financiados (sob diferentes rubricas) apresenta efeitos mais positivos que o 

volume total de fundos acedidos. Simões et al. (2013) estudaram a relação entre 

desigualdade e crescimento económico, e encontraram uma relação negativa entre os FEEI 

e a produtividade a nível regional, o que atribuem ao facto de os fundos estruturais terem 

sido uma fonte da “doença holandesa”4 para Portugal, resultando numa falta de 

competitividade externa da economia portuguesa devido à especialização excessiva em 

bens não transacionáveis. 

Correia e Lopo (2017) referem que muitos dos problemas que dificultam o 

crescimento económico de Portugal são transversais aos territórios portugueses: setor 

produtivo assente em atividades de reduzido valor acrescentado e de baixa intensidade 

tecnológica, forte segmentação do mercado de trabalho, emprego precário, desemprego 

estrutural, pobreza e exclusão social, abandono escolar precoce, utilização ineficiente de 

recursos naturais, vulnerabilidades em face de riscos naturais e alterações climáticas. 

Apesar disto, os autores consideram que as políticas de coesão social implementadas pela 

agenda do Portugal 2020 têm potencial para mitigar as profundas assimetrias territoriais 

existentes.  

 
4 (conceito criado pelo The Economist em 1977, segundo o qual a exploração dos recursos naturais leva a um declínio no setor 

de transformação, devido à valorização cambial tornar as exportações de bens manufaturados menos competitivas) 
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A respeito de como os cidadãos portugueses avaliam a aplicação dos fundos 

europeus no país, há uma lacuna de estudos científicos na literatura pesquisada. Os poucos 

estudos existentes são frutos de inquéritos de opinião aplicados pelo organismo de gestão 

dos FEEI em Portugal - Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C) e pela 

Comissão Europeia. No estudo da AD&C que avaliou os resultados do QREN, 88% dos 

inquiridos consideraram que os fundos da UE têm sido importantes para Portugal, 74% 

reconheceram que os fundos contribuíram para o desenvolvimento do país e 66% 

consideraram que os fundos tiveram um impacto positivo para as regiões. Por outro lado, 

43% dos inquiridos consideraram que os fundos europeus não foram bem aplicados, apenas 

29% reconheciam o QREN e apenas 13% achavam que havia informações suficientes 

sobre os fundos e sua forma de aplicação. Por este motivo, foram estabelecidos como 

objetivos estratégicos da política de Comunicação do Portugal 2020 aumentar a 

notoriedade da marca do acordo de parceria e melhorar a perceção positiva da aplicação 

dos fundos europeus por parte da sociedade (AD&C, 2020). 

O último Eurobarómetro aplicado pela CE, no início de 2021, apontou que os 

portugueses são os que mais confiam nas instituições europeias (81% de confiança, contra a 

média de 47% da UE27). Além disso, 84% dos portugueses rejeitam a ideia de que Portugal 

enfrentaria melhor o futuro se não pertencesse à UE. Por outro lado, o índice de confiança 

dos portugueses nas instituições públicas nacionais mostrou-se bastante inferior (38% para 

o Governo Central e 15% para os partidos políticos) (CE, 2021b). 

Alguns estudos defendem que uma absorção eficiente dos fundos europeus depende 

da capacidade das instituições e de uma boa governação dos Estados-Membros (Horvat, 

2005; Ederveen et al., 2006; Becker et al., 2013). Em uma comunicação sobre o alargamento 

da União Europeia, a CE refere que a reforma da Administração Pública é fundamental para 

melhorar a governação a todos os níveis (central, regional e local), o que envolve a 

profissionalização da função pública e a sua despolitização, a responsabilização da 

administração, um sistema eficaz de controlo interno para reduzir o desperdício de recursos 

e evitar a corrupção, a boa gestão das finanças públicas e a prestação de serviços de qualidade 

aos cidadãos e às empresas (CE, 2019a).  

A reforma da Administração Pública caracteriza-se por um pacote de medidas 

destinadas à modernização e à desburocratização do Estado. Lane (1995) a designou por 

substituição do “Estado administrativo” pelo “Estado managerial”, ocorrida sobretudo por 
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influências doutrinárias do New Public Management (NPM), um novo modelo de gestão 

pública fundamentado em paradigmas e práticas da gestão privada (Wright, 1997). Este 

modelo foi amplamente disseminado no Ocidente, a partir da década de 1980.   Em Portugal, 

particularmente após sua adesão para a União Europeia em 1986, os sucessivos governos 

constitucionais implementaram medidas de reforma pautadas no NPM, visando o 

enxugamento do aparelho administrativo do Estado, a redução das despesas públicas, a 

desburocratização dos processos, ganhos de eficiência e eficácia na prestação dos serviços 

públicos, dentre outros objetivos de ordem mais operacional.  

Neste contexto, a racionalização, a modernização e a capacitação da Administração 

Pública constituiu-se num dos objetivos estratégicos do Acordo de Parceria Portugal 2020, 

em linha com a Estratégia Europa 2020 e com o Programa Nacional de Reformas instituído 

pelo XXI Governo Constitucional (República Portuguesa, 2018). O Sistema de Apoio à 

Modernização e Capacitação da Administração Pública (SAMA2020), gerido pela Agência 

para a Modernização Administrativa (AMA), recebeu uma dotação financeira de 362 

milhões de euros em fundos comunitários para apoiar ações de qualificação e motivação dos 

funcionários públicos (AMA, 2021), e desde sua implementação, em 2014, mais de 300 

projetos de qualificação e motivação dos funcionários públicos foram custeados com 

recursos do PT2020. Entretanto, e apesar destes investimentos, o Conselho Económico e 

Social de Portugal (CES) alertou para a necessidade de uma valorização dos recursos 

humanos da Administração Pública em todas as suas dimensões - carreiras, formação 

profissional, condições de trabalho e salários (CES, 2019).  

Destaca-se que o Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, alinhado com a 

Estratégia Europa 2030 que vai nortear o próximo período de programação dos FEEI (2021-

2027) previu uma dotação orçamentária de 578 milhões de euros para ações de capacitação, 

digitalização, interoperabilidade e cibersegurança da Administração Pública portuguesa 

(Expresso, 2021), em linha com a Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e 

da Administração Pública 2020-2023, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.o 55/2020, de 31/07/2020 (Diário da República, 2021). O quadro 2 sintetiza esta Estratégia, 

alicerçada em quatro eixos: investir nas pessoas; desenvolver a gestão; explorar a tecnologia; 

e reforçar a proximidade.   
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Quadro 2. Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração 

Pública 2020-2023 
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Eixos Objetivos estratégicos 

1- Investir nas pessoas 1.1 desenvolver e renovar as lideranças 

1.2 mobilizar e capacitar os trabalhadores 

1.3 envolver os trabalhadores na mudança cultural 

2- Desenvolver a gestão 2.1 fortalecer a gestão do desempenho para melhorar a 

qualidade dos serviços públicos 

2.2 planear os recursos humanos de forma integrada 

2.3 investir na simplificação administrativa 

2.4 promover a inovação na gestão pública 

3- Explorar a tecnologia 3.1 reforçar a governação global das tecnologias 

3.2 melhorar a interoperabilidade e a integração de 

serviços 

3.3 gerir o ecossistema de dados com segurança e 

transparência 

4- Reforçar a proximidade 4.1 promover a integração e a inclusão no atendimento 

4.2 incentivar a participação dos cidadãos 

4.3 aprofundar a descentralização de competências para 

as autarquias locais 

4.4 fortalecer os serviços públicos de proximidade, 

através da desconcentração para o nível regional 

Fonte: Elaboração própria (dados da Resolução do Conselho de Ministros n.o 55/2020) 

Segundo dados recolhidos na Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 

(DGAEP, 2021), à data de 31/03/2021 Portugal contava com 725.777 postos de trabalho nas 

Administrações Públicas, sendo que destes, 13.513 ocupam cargos de direção superior ou 

intermédia (INE, 2021). De acordo com estudo realizado pela Comissão Europeia (CE, 

2020a) sobre a evolução do percentual de funcionários públicos sobre o total de emprego no 

período de 2000 a 2018, Portugal manteve-se como um dos países que tiveram o menor 

percentual dos Estados-Membros, de 14%, sendo a média da EU-27 de 17%. Quanto aos 

salários pagos na Administração Pública portuguesa, Rosa (2020) refere que a remuneração 

média mensal líquida dos funcionários públicos foi, em 2019, de 1095 euros na 

Administração Central, e de 767 euros na Administração Local, e que, comparativamente a 

2010, houve uma diminuição no poder de compra de -12.3% para os funcionários da 

Administração Central, e de -8.1% para os funcionários da Administração Local.  

Para além das complexidades intrínsecas da Administração Pública, representadas 

pela rigidez normativa, pouca flexibilização na organização do trabalho e dos meios, e 

hierarquização vertical das estruturas de pessoal, a Administração Pública portuguesa 

enfrenta dificuldades acrescidas na gestão de seus recursos humanos, como o congelamento 

de salários e benefícios imposto com as sucessivas reformas, falhas de ordenamento dos 
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quadros de pessoal, a utilização de um sistema de avaliação de desempenho (SIADAP) que 

é referido como pouco justo e meritocrático, a falta de prestígio e reconhecimento dos 

funcionários por parte da sociedade, diminutas chances de progressão funcional e perda 

salarial em relação ao poder de compra, nomeadamente após o memorando da troika (Rosa, 

2020, Madureira e Rodrigues, 2015, Rato, 2015). 

Neste cenário, a inovação desponta como um elemento disruptivo, uma necessidade 

a perseguir por gestores e trabalhadores na função pública. Ligado a um passado de 

programas de reforma sustentado em ideologias de gestão do já referido NPM, o desejo de 

inovar no setor público vai mais além, e oferece uma promessa de mudança radical (Bekkers 

et al. 2013), para além de incentivar um comportamento empreendedor (Gieske et al. 2016), 

o que pode agregar valor nos processos de motivação de pessoal.  

Numa década digital (assim referida na Estratégia Europa 2030), o governo eletrónico 

(também conhecido por e-Government, ou simplesmente e-Gov) assume um papel decisivo no 

processo de modernização da Administração Pública e de desmaterialização do Estado. Para 

a Comissão Europeia, o governo eletrónico é a utilização das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) na Administração Pública, combinado com a mudança organizacional e o 

desenvolvimento de novas competências, com o objetivo de melhorar os serviços públicos, os 

processos democráticos e reforçar o apoio às políticas públicas (CE, 2020b). 

Houve um grande progresso no governo eletrónico nos últimos anos.  Devido à 

crescente evolução tecnológica e à demanda de serviços públicos por parte da população, 

governos ao redor do mundo se confrontam com um desafio contínuo de transformação e 

reinvenção, a fim de prestarem serviços de uma forma eficiente, eficaz e económica aos 

cidadãos (Sá et al., 2015). 

Em Portugal, o marco legal para a construção da Sociedade da Informação e do 

Conhecimento deu-se com o Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal, de 

1997 (Gouveia, 2009). Desde então, houve uma crescente evolução das TIC e dos 

instrumentos de e-Government, dinamizada por políticas da União Europeia para a 

digitalização das administrações públicas dos Estados-Membros (Marques, 2016), bem 

como para suprir necessidades endógenas de desenvolvimento social e económico regional, 

um melhor exercício da cidadania e a integração das TIC no quotidiano dos habitantes das 

cidades (Bilhim & Neves, 2007). 
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A Comissão Europeia (CE, 2019b) realiza um estudo intitulado “e-Government 

Benchmark”, o qual avalia os progressos da UE em fatores-chave do Plano de Ação do e-

Government 2016-2020, e o acompanhamento do Mercado Único Digital Europeu. No relatório 

do último estudo, de 2019, são apresentados os avanços dos países da UE28+ nas práticas de e-

Government. Em termos de maturidade atingida, a média de Portugal se situa em torno de 75%, 

superior à média da UE28, de 65%. Em termos de disponibilização de serviços online, Portugal 

assume a segunda posição da UE, com um score de 99%, só ficando atrás de Malta. 

Por sua vez, a performance do e-Government é medida por dois indicadores: 

digitalização (nível de digitalização dos serviços e infraestruturas tecnológicas) e penetração 

(nível de utilização dos serviços online). A figura 3 demonstra os quartis em que os países 

da EU28+ se enquadram no benchmark de e-Gov. Portugal situa-se entre os países em 

expansão, pois apresenta um nível relativamente alto de digitalização (80%), combinado 

com uma média penetração (53%). 

Figura 3. Performance do e-Government na UE28+

 

Fonte: Extraído do “e-Government Benchmark Report” - CE (2019b) 

Um outro índice utilizado pela Comissão Europeia (CE, 2020b) é o Índice de 

Digitalidade da Economia e da Sociedade (IDES), o qual monitoriza o desempenho e a 

competitividade digital dos EM em cinco domínios: conectividade, capital humano, 

utilização de serviços pela internet, integração das tecnologias digitais e serviços públicos 

digitais. No relatório de 2020, Portugal ocupava o 19º lugar entre os países da UE 28, 

destacando-se nos domínios conectividade e serviços públicos digitais, e apresentando um 

desempenho fraco nos indicadores de competências digitais. O relatório também ressalta o 

vasto conjunto de medidas do domínio digital que Portugal tomou para fazer face à crise 

com a pandemia da COVID-19, como a ampliação na oferta de serviços digitais aos 
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cidadãos; e o desenvolvimento de plataformas para apoiar o Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), o ensino à distância, e plataformas de apoio para as PMEs em atividade (CE, 2020b).  

O modelo de governo eletrónico da ONU (Aquino, 2015) compreende cinco estágios 

de implementação e maturidade: 1) surgimento; 2) aprimoramento; 3) interação; 4) 

transação; e 5) conexão. Por este modelo, Portugal está em vias de consolidar-se no estágio 

transacional, quando todas as transações de serviços passam a ser realizadas online. Batista 

(2017), que mapeou 32 modelos de maturidade de e-Gov, refere que a nomenclatura utilizada 

para classificar as fases de maturidade são bem semelhantes, e tendem a seguir uma ordem 

crescente de desenvolvimento tecnológico para sua instrumentalização: começam pela 

interação com o cidadão, passam pela transação de serviços seguros, integração vertical e 

horizontal na perspetiva de interoperabilidade, e via de regra, culminam com a oferta de 

ferramentas de participação eletrónica (e-participação). 

Apesar do governo eletrónico em Portugal ter atingido um grau elevado de 

maturidade, muito tem se debatido na literatura sobre as dificuldades e limitações 

encontradas, sobretudo quanto às questões de interoperabilidade (levando em conta os custos 

de implementação de sistemas que implicam a partilha de informação entre diferentes 

entidades governamentais, a privacidade de dados, a manutenção e a integração de sistemas, 

dentre outros); à falta de literacia digital dos cidadãos; aos problemas com qualificação dos 

agentes públicos; a resistência à mudança presente na cultura organizacional; a diminuta 

participação online da sociedade nos processos decisórios (Bilhim & Neves, 2007; Mateus, 

2008; Gouveia, 2009; Polónia et al. 2014; Dias, 2016; CE, 2020b). 
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2. OBJETIVOS E CONTRIBUTOS DA INVESTIGAÇÃO 

2.1 Problema de investigação 

Esta investigação parte da premissa (evidenciada na literatura) de que os Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) são relevantes para o desenvolvimento 

económico e social dos Estados-Membros (EM), e fomentam os objetivos da política de 

coesão da União Europeia. Por outro lado, a literatura não é consensual sobre a eficiência 

dos FEEI para a convergência entre as regiões, sendo que as economias onde prevalecem 

regiões menos desenvolvidas (à partida, os países do sul e do leste europeu, como é o caso 

de Portugal), continuam a apresentar desequilíbrios apesar dos investimentos dos fundos, 

não atingindo uma convergência ascendente aos países mais desenvolvidos da UE.  A 

absorção dos fundos europeus parece associar-se positivamente à capacidade das instituições 

e da governação dos países, motivo pelo qual a União Europeia estabelece com os EM 

Programas Nacionais de Reforma, visando a modernização e a capacitação das 

administrações públicas, a nível central, regional e local. A implementação do governo 

eletrónico vem suprir as demandas de aplicação das tecnologias para a digitalização e a 

inovação das economias, fundamentais para a competitividade do Mercado Único Digital 

Europeu.  Neste cenário, é desejável (e expectável) que haja transparência na atribuição dos 

FEEI, meritocracia na aprovação dos projetos e confiança nas instituições públicas que 

gerem os recursos e prestam serviços aos cidadãos. 

2.2 Objetivos da investigação 

 Esta investigação, de caráter exploratório e descritivo, tem o objetivo geral de 

conhecer os impactos da aplicação dos FEEI para o desenvolvimento de Portugal e seu 

relacionamento com a modernização da Administração Pública portuguesa (domínio 

transversal ao Acordo de Parceria Portugal 2020), sob a perspetiva de gestores públicos e 

cidadãos portugueses.  

Os objetivos específicos da investigação compreendem conhecer a perceção de 

gestores públicos e cidadãos portugueses acerca das seguintes questões: 

- Os fundos europeus contribuem para o desenvolvimento de Portugal e para o 

crescimento económico das regiões? 

- Há idoneidade na atribuição dos FEEI a Portugal e meritocracia na aprovação dos 

projetos financiados? Os fundos europeus são bem aplicados? Pode haver corrupção? 
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- Qual a importância dos objetivos temáticos do Portugal 2020, para o cumprimento 

da agenda Europa 2020? Quais fatores impactam negativamente no futuro de Portugal e da 

UE? 

- Como se caracteriza o modus operandi da Administração Pública portuguesa? 

Quais foram as reformas implementadas e que necessidades persistem para a modernização 

da AP? (em gestão de recursos humanos, inovação, TIC, etc.) 

- Qual é o estágio de desenvolvimento do governo eletrónico em Portugal? Quais são 

as funcionalidades implementadas e os desafios existentes? 

2.3 Delimitação da investigação 

O universo do trabalho empírico da investigação delimita-se à perspetiva de gestores 

públicos e especialistas nos tópicos em estudo (abordagem qualitativa) e à opinião de 

cidadãos portugueses (abordagem quanti-qualitativa).  

2.4 Contributos da investigação para a área científica e para o ramo de especialização 

 O objeto desta investigação é interdisciplinar às áreas de Gestão, Economia, 

Administração Pública, Políticas Públicas e Sistemas da Informação. Primeiramente, a 

investigação pretende contribuir para a sistematização de conhecimento num tema atual e 

relevante, tendo em vista que as agendas de financiamento da União Europeia são 

programadas para apoiarem estratégias com impactos socioeconómicos nos Estados-

Membros, no bloco europeu, e mesmo a nível global. Por exemplo, a Estratégia Europa 2020 

(que orientou o período de programação 2014-2020) alicerçou-se no crescimento 

sustentável, inteligente e inclusivo dos Estados-Membros. A Estratégia Europa 2030 

(referente ao período de programação 2021-2027 e ao Plano de Recuperação e Resiliência) 

atende aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, e pauta-se nos pilares: 

demografia e inclusão; inovação e transição digital; transição climática e sustentabilidade 

dos recursos; e competitividade externa e coesão interna. 

 Os contributos da investigação para a área de Economia estão mais no campo teórico, 

com a revisão da literatura enfocada em estudos (maioritariamente econométricos) sobre os 

efeitos dos FEEI no desenvolvimento económico e na convergência dos Estados-Membros, 

e a análise bibliométrica realizada, para identificar a produção relevante de artigos 

publicados sobre a aplicação dos FEEI, associada com os termos desenvolvimento e 

crescimento económico. O estudo também traz contribuições práticas para a área, mas 
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trabalhos que analisam os impactos dos FEEI para as economias da UE são tipicamente 

representados por análises econométricas, que utilizam indicadores como PIB per capita, 

emprego, valor acrescentado bruto (VAB) dentre outros, diferentemente desta investigação, 

que lida com fontes de dados qualitativos e com a opinião pública.  

Para o campo da Administração Pública e das Políticas Públicas, esta investigação 

propõe-se a apresentar contributos interessantes, a nível prático e teórico, ao abordar aspetos 

da Administração Pública portuguesa tais como: nível de burocratização, motivação dos 

funcionários públicos, sistema de avaliação de desempenho, organização dos recursos 

humanos, inovação, utilização das TIC.  Um ponto a destacar, e que será apresentado adiante 

nos artigos publicados e nas conclusões, a perceção de corrupção por parte dos gestores 

públicos e dos cidadãos foi transversal a vários domínios – na atribuição dos fundos 

europeus, na aprovação dos projetos financiados, na politização das nomeações para os 

cargos públicos, nas progressões de pessoal. Talvez este seja o contributo mais importante 

da investigação, a nível das instituições, das políticas públicas e da sociedade. Se a existência 

da corrupção e de práticas mais “brandas” como lobbies e favoritismos são percecionados, 

é relevante identificar mecanismos e soluções para que não aconteçam, ou pelo menos, sejam 

minorados (o processo de mudança é mais difícil quando envolve o fator cultural).  Segundo 

Viegas (2018), a pressão da opinião pública é essencial para impulsionar uma agenda política 

com medidas de combate à impunidade. 

Quanto ao ramo de especialização do doutoramento – Gestão, a investigação contribui 

no domínio da Gestão Pública, aplicando-se à gestão dos recursos públicos, direcionados para 

determinados objetivos de ordem social e governamental (Brito, 2015); à gestão dos recursos 

humanos, que envolve práticas de recrutamento, avaliação de desempenho, liderança, motivação 

de pessoal; à gestão das TIC, envolvidas sobretudo na instrumentalização do governo eletrónico, 

na integração de sistemas operacionais e na oferta de serviços online; e na gestão da inovação, 

que consiste na incorporação de novas práticas que promovam a melhoria de processos e 

serviços no setor público. No domínio da gestão empresarial, a investigação traz contributos no 

sentido de debater a programação do Portugal 2020 destinada à competitividade e à 

internacionalização das PMEs e aos investimentos em inovação e desenvolvimento tecnológico, 

com vistas a dinamizar a produtividade da economia portuguesa. 

2.5 Relação da investigação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

Apesar da investigação relacionar-se praticamente com todos os 17 objetivos de 
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desenvolvimento sustentável (ODS)5, da ONU (figura 4), há quatro deles que estão mais 

diretamente relacionados com os tópicos em estudo:  

8) Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e 

produtivo e o trabalho digno para todos 

9) Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação 

10) Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países 

16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis a todos os níveis 

Figura 4. Objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) 

                                                                   

Fonte: ONU – Centro Regional de Informação para a Europa Ocidental  

A União Europeia apoia a implementação da Agenda 2030 em coordenação com os 

Estados-Membros. A lista de indicadores ODS da UE está alinhada com a lista de 

indicadores ODS da ONU, o que permite uma concentração na monitorização das políticas 

da UE (Pordata, 2021). No Anexo C, pode ser consultada uma avaliação comparativa de 

alguns indicadores macroeconómicos e sociais de Portugal e da UE-27, com efeito 

longitudinal, tais como PIB per capita (PPS), desemprego de longa duração, investimento 

em I&D, taxa de abandono escolar precoce, diplomados no ensino superior, taxa de 

endividamento da Administração Pública, índice de confiança nas instituições europeias. 

 
5 A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável foi adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro 

de 2015 (resolução A/RES/70/1), e estabelece um conjunto de 17 objetivos – os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - e de 

metas a serem alcançadas, por todos os países, a nível global, até 2030. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Pressupostos ontológicos, epistemológicos e axiológicos  

As Ciências Empresariais enquanto disciplina que emergiu no século XX absorveu 

um leque de filosofias das Ciências Sociais, Ciências Naturais, Artes e Humanidades. A 

multiplicidade de filosofias de investigação, paradigmas e metodologias que coexistem no 

campo favorecem uma perspetiva pluralista, representada por maneiras distintas de 

“enxergar” as realidades organizacionais (segundo Morgan, 2006, citado em Saunders et al., 

2019).  

Para a definição das metodologias mais adequadas à investigação, é importante 

analisar os pressupostos ontológicos, epistemológicos e axiológicos, que estarão presentes 

em cada etapa da investigação.  Os pressupostos ontológicos referem-se a suposições sobre 

a natureza da realidade, e moldam a forma como o investigador vê e estuda os seus objetos 

de investigação (Saunders et al., 2019). Os pressupostos epistemológicos referem-se a 

suposições sobre o conhecimento, o que constitui o conhecimento aceitável, válido e 

legítimo numa investigação, e como pode-se comunicar o conhecimento aos outros (segundo 

Burrell e Morgan 2016, citado por Saunders et al., 2019). Os pressupostos axiológicos 

referem-se à extensão e às formas como os próprios valores e ética do investigador 

influenciam o processo de investigação (Saunders et al., 2019). 

A tabela 1 apresenta as questões que o investigador continuamente se defronta quanto 

aos pressupostos filosóficos da investigação. 

Tabela 1. Questões sobre os pressupostos filosóficos da investigação 

Pressupostos filosóficos  Questões 

Ontológicos 

Qual é a natureza da realidade? 

Como o mundo se apresenta?  

Exemplificando, no campo da gestão: como são as organizações?  

Como é estar nas organizações? Como é ser um líder ou ser liderado?  

Epistemológicos 

Como podemos saber o que sabemos? 

O que pode ser considerado conhecimento aceitável? 

O que constitui dados de boa qualidade? 

Que tipos de contributos ao conhecimento podem ser feitos? 

Axiológicos 

Qual é o papel dos valores na investigação?  

Deve-se tentar uma neutralidade moral ou os valores devem moldar a 

investigação? 

Como lidar com os valores morais dos participantes da investigação? 

Fonte: Adaptado de Saunders et al. (2019) 
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3.2 Delineamento da investigação 

A metodologia de investigação aborda a parte teórica sobre como deve ser conduzida 

a investigação - incluindo as assunções filosóficas e as suas implicações (Saunders et al., 

2019). O método de investigação consiste na seleção das técnicas e procedimentos de 

investigação para recolher os dados e que sejam os mais adequados para atingir os objetivos 

delineados (Sousa e Baptista, 2011; Saunders et al., 2019).  

A abordagem deste estudo é indutiva, significando que o desenvolvimento de teoria 

resulta da observação de dados empíricos (Saunders et al., 2019). A pesquisa é também 

cross-sectional (Saunders e Lewis, 2018) pois resultou da recolha de dados de participantes 

num dado período de tempo (não sendo por isso um estudo longitudinal), embora tenham 

estado envolvidos vários grupos e tipos de pessoas (Saunders e Lewis, 2018).  

Em termos de objetivos da metodologia desta investigação, trata-se igualmente de 

um estudo exploratório e descritivo, pois interessa explorar e descrever os variados aspetos 

envolvidos com um fenómeno e descobrir a existência de associações entre variáveis (Gil, 

2017). 

Quanto à tipologia dos métodos escolhidos, esta classifica-se como pesquisa de 

métodos mistos (diagrama 1), uma vez que combina elementos de abordagem qualitativa 

(qualitativa multi-método – focus group mais entrevistas em profundidade) e quantitativa 

(com um único método de recolha de dados quantitativo – inquérito por questionário) 

(Saunders e Lewis, 2018), com a finalidade de expandir e aprofundar a compreensão dos 

dados recolhidos na investigação (Johnson et al., 2007). De acordo com Gil (2017), o 

delineamento de métodos mistos permite aliar as vantagens dos métodos qualitativos (e.g. 

pequenas amostras, profundidade) com as vantagens dos métodos quantitativos 

(quantificação, amostragem representativa, generalização, entre outros).  

Não se pode afirmar que um método tenha tido prioridade sobre o outro, tendo havido 

igual importância atribuída ao método qualitativo e quantitativo. A pesquisa qualitativa 

ocorreu primeiro (focus group e entrevistas em profundidade), no entanto, e levou ao 

refinamento da ferramenta de recolha de dados quantitativos (inquérito por questionário). 

Este procedimento, da pesquisa qualitativa preparar a pesquisa quantitativa, é bastante 

comum em pesquisa de métodos mistos (Bryman e Bell, 2015).  

A triangulação de dados, definida por Yin (2013) como a utilização de várias fontes 

num estudo, permite que os resultados da investigação sejam corroborados (ou não). Uma 
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das vantagens na utilização de métodos mistos, segundo Saunders e Lewis (2018), é 

neutralizar os vieses inerentes a qualquer fonte de dados específica, ao investigador e ao 

próprio método utilizado, uma vez que a triangulação de métodos leva a uma convergência 

sobre a verdade acerca de um fenómeno social. Na aceção de Morgan (2019), a triangulação 

de métodos depende da comparação dos resultados dos estudos qualitativos e quantitativos 

que tentam responder às mesmas questões de investigação, havendo três resultados possíveis 

neste processo: convergência, complementaridade e divergência. 

Esta investigação, de métodos mistos, seguiu, então, um delineamento sequencial 

exploratório, uma vez que primeiramente foram recolhidos e analisados os dados 

qualitativos, seguidos pela recolha e análise dos dados quantitativos. Segundo Gil (2017), o 

propósito deste delineamento é explorar um fenómeno, e pode ser utilizado, por exemplo 

para desenvolver um instrumento de recolha de dados e generalizar resultados qualitativos.   

Diagrama 1. Delineamento da metodologia de investigação  

 
Fonte: Elaboração própria 

3.2 Métodos qualitativos  

A pesquisa qualitativa foca-se na compreensão dos problemas, na análise de 

comportamentos, atitudes e valores dos indivíduos e das organizações (Creswell, 2009), e 

constitui uma prática moral (Mason, 2002). Os métodos qualitativos proporcionam uma 

compreensão mais profunda dos fenómenos sociais em relação aos métodos puramente 

quantitativos, tais como questionários (Silverman, 2000). O propósito da pesquisa 

qualitativa, que tem uma abordagem essencialmente construtivista e interpretativa, não é 

testar hipóteses pré-determinadas - embora o possa fazer, segundo Chigbu (2019) - nem 

produzir resultados generalizáveis  - que o poderão ser, de alguma forma, apesar de tudo, 

segundo Mason (2002); ou, pelo menos, ter uma ressonância mais abrangente e alargada, 

devido à capacidade de iluminar determinado problema com argumentos específicos mas 

não idiossincráticos no sentido de valerem somente para uma situação em particular (Mason, 
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2002). Reconhece-se, no entanto, que, com o nosso estudo, o objetivo é iluminar e 

compreender um assunto acima de tudo complexo (Marshall, 1996). 

De acordo com Sousa e Baptista (2011), as características da pesquisa qualitativa 

permitem: valorizar o próprio processo de investigação e não só os resultados; flexibilizar o 

plano de investigação; utilizar procedimentos interpretativos; desenvolver conceitos e 

compreender os fenómenos (investigação dedutiva), conferir maior protagonismo ao papel 

do investigador; descrever de forma rigorosa e precisa os resultados obtidos com os dados 

recolhidos. Acima de tudo, a pesquisa qualitativa permite a recolha de dados ricos, 

complexos e importantes, do mundo social, de forma sistemática e onde a subjetividade da 

informação é uma falsa questão, pois mesmo na recolha de dados quantitativos há lugar a 

possível enviesamento, devido a disposições do ser humano que variam ao longo do tempo 

(Mason, 2002).  

Nesta investigação, o trabalho empírico de abordagem qualitativa foi desenvolvido 

com a utilização de duas técnicas distintas, mas complementares: o grupo focal (focus group, 

como referimos aqui) e entrevistas em profundidade. Ambas as técnicas permanecem como 

os métodos mais comuns de recolha de dados na pesquisa qualitativa (Gill et al., 2008). 

Segundo Remenyi (2013), a técnica do focus group possibilita ao investigador a 

oportunidade de ouvir múltiplas opiniões interagindo entre si, sobre um assunto específico, 

de maneira rápida, fácil, prática e económica. Opiniões múltiplas fornecem uma 

compreensão mais enriquecedora do que uma única opinião da pessoa mais informada sobre 

o assunto. O focus group é conduzido por um moderador, que também tem o papel de 

observador participante. O número ideal de participantes de um focus group deve ser entre 

quatro e seis pessoas, e a duração ideal é entre 45 e 90 minutos (Remenyi, 2014). 

As entrevistas em profundidade ou semiestruturadas são adequadas em estudos 

exploratórios, quando se adota uma abordagem interpretativa acerca de um fenómeno em 

investigação. Saunders et al. (2019) referem que uma característica importante das 

entrevistas é permitir que cada entrevistado tenha a oportunidade de se ouvir a si próprio 

sobre um assunto, que às vezes nem sequer tenha pensado anteriormente. Esta 

espontaneidade poderá resultar num conjunto rico e detalhado de dados.  

Tanto o focus group como as entrevistas beneficiaram do desenho prévio de um 

guião, onde as perguntas feitas aos participantes resultaram da prévia análise da literatura 

publicada sobre o tema. A experiência anterior da equipa de investigação também 
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influenciou o guião de entrevista criado, conforme refere Mason (2002). Isto é, houve um 

auto-escrutínio crítico e construtivo, pela equipa de investigação, de forma ativa, sabendo-

se que não será neutro nem separado do processo de investigação, mais a mais tendo 

experiência de trabalho significativa na área em estudo. A pesquisa foi assim reflexiva, mas 

ao mesmo tempo objetiva e estruturada (Mason, 2002).  

3.2.1 Caracterização das Amostras 

As amostras nos estudos qualitativos são tipicamente pequenas, mas não há um 

consenso de como deve ser estabelecido o tamanho de uma amostra num estudo de 

abordagem qualitativa. Remenyi et al. (1998) defendem que a recolha de dados deve ser 

suficiente para o investigador compreender um fenómeno de forma satisfatória.  Quando a 

técnica de escolha for a entrevista em profundidade, Creswell (1998) sugere uma amostra de 

até dez participantes. Sanders (1982) refere que informações podem ser obtidas mesmo com 

um número pequeno de entrevistados (entre três e seis). Por sua vez, segundo Bertaux, 1981, 

citado em Remenyi, 2013, a amostra mais pequena possível (e aceitável) na pesquisa 

qualitativa é de 15 fontes de dados; ou entre 12 a 20 fontes de dados (de acordo com Kuzel, 

1992, citado em Remenyi, 2013), quando se procura atingir a máxima variação.  

Nesta investigação, constatou-se a saturação temática (quando os entrevistados 

repetem as mesmas ideias sobre um tema) quando foi realizada a triangulação dos dados 

obtidos no focus group com os dados recolhidos de nove entrevistas em profundidade. 

A amostra nesta pesquisa qualitativa tem um elemento de conveniência (como existe 

em grande parte dos estudos qualitativos), mas é essencialmente uma amostra proposital 

(purposive sample), não probabilística (Saunders e Lewis, 2018). Isto é, escolhe-se um 

conjunto de pessoas que tenham os conhecimentos mais específicos sobre o problema, no 

sentido de responderem às questões de pesquisa com criticidade, ao que Marshall (1996) 

denomina “judgement sample and critical case sample”.  

Em ambas as técnicas de recolha de dados (focus group e entrevistas em 

profundidade) os participantes foram escolhidos por serem especialistas na sua área 

(formação académica e/ou experiência profissional) e por, presumidamente, apresentarem 

perspetivas relevantes sobre o tema em análise. À partida os participantes selecionados 

estavam também, direta ou indiretamente, envolvidos com a gestão de projetos financiados 

com recursos europeus. 

A tabela 2 apresenta a caracterização dos participantes do focus group. 
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Tabela 2. Caracterização dos participantes do focus group 

Identificação Idade Género Região de 

Portugal 

Área do 

conhecimento 

Profissão 

Participante 1 50 Masculino Norte  Gestão e Sistemas 

da Informação 

Gestor público num organismo 

intermunicipal 

Participante 2 47 Masculino Norte  Sistemas da 

Informação 

Gestor na indústria na área de SI 

Participante 3 34 Masculino Norte  Sistemas da 

Informação 

Investigador sénior num 

organismo público e antigo 

consultor na área de SI 

Participante 4 49 Masculino Centro  Gestão e Sistemas 

de Informação 

Gestor público 

Participante 5 60 Masculino Espanha Sistemas da 

Informação 

Coordenador de uma unidade de 

investigação numa instituição 

pública 

Fonte: Elaboração própria 

 

  Por sua vez, a tabela 3 apresenta a caracterização dos entrevistados em profundidade.  
 

Tabela 3. Caracterização dos entrevistados  

Identificação Idade Género Região de 

Portugal 

Área do 

conhecimento 

Profissão 

Entrevistado 1 49 Masculino Centro Engenharia Técnico superior. Foi gestor de 

transferência tecnológica numa 

instituição pública 

Entrevistado 2 48 Masculino Lisboa Gestão Esteve 20 anos ligado à 

Administração Pública Central 

Entrevistado 3 53 Masculino Norte Sistemas da 

Informação 

 

Professor catedrático, foi docente 

universitário também no Reino 

Unido 

Entrevistado 4 45 Masculino Lisboa Economia Exerce cargo de direção numa 

instituição pública 

Entrevistado 5 45 Feminino Centro Gestão Coordenadora numa unidade de 

investigação numa instituição 

pública 

Entrevistado 6 44 Masculino Lisboa Economia Gestor autárquico e docente 

universitário. Foi consultor no 

setor privado 

Entrevistado 7 43 Feminino Centro Economia Técnica superior e gestora 

pública. Exerce um cargo de 

coordenação numa instituição 

pública 

Entrevistado 8 70 Feminino Centro Economia Investigadora sénior, exerceu 

cargos de direção na 

Administração Pública 

Entrevistado 9 43 Masculino Centro Economia Exerce cargos de gestão numa 

instituição pública 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.2.2 Instrumento 

 Devido à natureza exploratória da investigação, foi elaborado um guião de entrevista, 

conforme foi referido acima, com perguntas semiestruturadas, concebidas com base em 

pesquisa bibliográfica sobre o tema (FEEI, Acordo de Parceria Portugal 2020, 
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Administração Pública portuguesa e governo eletrónico), em análise documental (relatórios 

da Comissão Europeia e do Acordo de Parceria Portugal 2020), bem como na experiência 

da investigadora e de seu orientador do doutoramento. 

 O guião de entrevistas foi utilizado tanto para o focus group quanto para as 

entrevistas em profundidade. No caso das entrevistas, as perguntas foram adaptadas e/ou 

suprimidas a cada entrevistado, tendo em conta serem pessoas muito especializadas num 

determinado assunto, e com experiências, vivências e conhecimento aprofundado distinto 

em cada caso. A pesquisa qualitativa, tratando temas contemporâneos, e envolvendo pessoas, 

deve ser mais flexível, criativa e adequada a cada momento da recolha de dados (Mason, 

2002). No Apêndice A pode ser consultado o guião de entrevistas padrão.  

3.2.3 Procedimento 

 A sessão do focus group foi realizada em abril de 2019, tendo se aproveitado uma 

conferência internacional onde os cinco participantes se encontravam, além do moderador. 

A sessão teve duas horas de duração. 

 As entrevistas em profundidade (n=9) foram realizadas entre os meses de outubro a 

dezembro de 2019, presencialmente, após agendamento prévio, deslocando-se a 

investigadora aos locais de trabalho dos participantes. O tempo médio de duração das 

entrevistas foi de uma hora, sendo o tempo mínimo de 30 minutos e o máximo de duas horas.  

Tanto a sessão do focus group como todas as entrevistas foram gravadas em áudio, sempre 

com a permissão dos participantes, mediante um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice B), o qual estabelecia as regras para participação na investigação (garantia de 

anonimato; confidencialidade dos dados recolhidos; divulgação científica dos resultados da 

investigação no âmbito do doutoramento).  

3.2.4 Tratamento dos dados 

As gravações do focus group e das entrevistas foram transcritas na sua totalidade, com 

o auxílio do software MAXQDA Analytics Pro18. A sessão do focus group contabilizou 

mais de 1000 falas intercaladas distintas, o que demandou maior tempo de transcrição (50 

horas). O tempo de transcrição das entrevistas variou conforme a qualidade do áudio, e 

envolveu um total de 100 horas de trabalho. 

De seguida, o material transcrito foi editado, de forma a selecionar os conteúdos mais 

relevantes para os objetivos do estudo, mas sem alterar o significado original. Optou-se por 
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não encaminhar o texto transcrito das entrevistas e do focus group para verificação dos 

participantes, acompanhando a recomendação de Saunders et al. (2019), de que deve-se 

pensar cuidadosamente antes de oferecer a cópia da transcrição para os entrevistados, uma 

vez que frequentemente tendem a alterar a própria gramática e a linguagem, pelo facto de 

que a linguagem oral é bastante diferente da linguagem escrita. 

 Posteriormente, foram aplicadas técnicas de análise de conteúdo - para identificar os 

principais conceitos ou questões discutidas, e a contagem do número de ocorrência destes 

(Remenyi, 2014). 

Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo designa um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que avalia sistematicamente o conteúdo simbólico das mensagens, 

gerando indicadores que permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção e receção destas mensagens. 

A análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa que é sistemática, objetiva e 

quantitativa em relação ao conteúdo da comunicação (Bryman e Bell, 2015). O conceito 

central consiste na contagem de certas palavras ou a procura de certas ideias. Este método 

consegue atribuir um caráter mais quantitativo à pesquisa qualitativa. 

3.3 Métodos quantitativos  

A investigação quantitativa examina as relações entre variáveis, que são medidas 

numericamente e analisadas utilizando uma gama de técnicas estatísticas e gráficas. Esta 

metodologia geralmente utiliza técnicas de amostragem de probabilidade para garantir a 

generalização. Diferentemente da pesquisa qualitativa, o investigador num método 

quantitativo tem um papel independente dos que estão a ser investigados - os respondentes 

(Saunders et al., 2019). 

Segundo Saunders et al. (2019), a investigação quantitativa está geralmente 

associada a uma abordagem positivista e dedutiva, em que os dados são recolhidos e 

analisados para testar teorias. No entanto, o método quantitativo pode também incorporar 

uma abordagem indutiva, em que os dados recolhidos são utilizados para desenvolver 

teorias. Exemplificando, pode ser que as hipóteses originais estejam mal-elaboradas ou 

mesmo ausentes na investigação. Neste caso, a análise inicial de dados quantitativos é 

necessária para clarificar estes dados de forma indutiva antes de uma análise mais 

aprofundada, ao que Walsh et al. (2015b: 621) citado por Saunders et al. (2019) referem 

como abordagem '"Harking" - hipótese após os resultados serem conhecidos". 



27 
 

Em métodos quantitativos, esta investigação utilizou uma única técnica de recolha 

de dados, o inquérito por survey, que se constitui no meio mais prático, rápido e económico 

de obtenção de informações, para além de garantir o anonimato, aplicar-se a segmentos 

diversos da população, e os dados recolhidos serem facilmente tabuláveis e quantificáveis 

Gil, 2017). 

3.3.1 Caracterização da Amostra 

A população do inquérito delimitou-se a cidadãos portugueses (incluindo 

estrangeiros com residência em Portugal), maiores de 18 anos, residentes em todos os 

distritos de Portugal e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.  A amostragem do 

inquérito foi não probabilística, de conveniência e intencional, de tipologia snowball 

(Trochim, 2000; Bryman e Bell, 2015). 

Segundo Gil (2017), para uma população acima de 100.000 elementos ao infinito 

(∞), a amplitude da amostra obtida (n=1119) é significativa para uma de margem de erro de 

±3%, considerando um nível de confiança de 95% (p=0,5).   

3.2.2 Instrumento 

 O questionário “Financiamento com Fundos Europeus e a Administração Pública em 

Portugal” foi composto por 30 perguntas (28 fechadas e 2 semiestruturadas), sobre os 

seguintes tópicos de investigação: 

- Consentimento para participação no estudo (pergunta 1) 

- Dados sociodemográficos (perguntas 2 a 7) 

- Fundos europeus e sua aplicação em Portugal (perguntas 8 a 15) 

- Administração Pública portuguesa e a gestão da função pública (perguntas 16 a 23) 

- Governo Eletrónico português (perguntas 24 a 30) 

As interações com o focus group, os insights das entrevistas em profundidade com 

os especialistas e a revisão bibliográfica nos tópicos do estudo levaram ao desenvolvimento 

das perguntas do inquérito. Anteriormente à aplicação do inquérito, foi realizado um pré-

teste com algumas pessoas da comunidade académica. Os apontamentos dos colaboradores 

que avaliaram o questionário foram essenciais para o aperfeiçoamento do instrumento.  

O diagrama 2 ilustra como foi elaborado o instrumento do questionário.  
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Diagrama 2. Desenvolvimento do instrumento - questionário   

 
Fonte: Elaboração própria 

O questionário na íntegra, em versão extraída do FormsUA (formato como o 

instrumento foi acedido pelos respondentes), pode ser visualizado no Apêndice C. 

3.3.3 Procedimento 

No preâmbulo do questionário “Financiamento com Fundos Europeus e a 

Administração Pública em Portugal” referiu-se ao objetivo da investigação, ao anonimato e 

à confidencialidade no tratamento dos dados, bem como à futura publicação científica dos 

resultados obtidos. A idade mínima para participação no estudo era de 18 anos, e foi obtido 

consentimento explícito de todos os participantes. 

O questionário foi aplicado online, por meio de recursos informáticos da 

Universidade de Aveiro (FormsUA, plataforma Lime Survey), após aprovação do 

Encarregado de Proteção de Dados da universidade. As respostas foram recolhidas no 

período de 08 de junho a 09 de dezembro de 2020.  

O inquérito foi divulgado em universidades e institutos politécnicos públicos e 

privados, estabelecimentos de ensino básico, empresas, associações de classe, órgãos da 

Administração Pública, Câmaras Municipais e juntas de freguesia, de todos os distritos de 

Portugal Continental, e das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. O questionário 

foi acedido por 8.041 pessoas no período, e foram obtidas 1.119 respostas completas. O 

tempo médio das respostas foi de 9 min e 40 seg.; o tempo mínimo foi de 2 min e 5 seg.; e 

o tempo máximo foi de 2 h 7 min e 51 seg.  

3.3.4 Tratamento dos dados 

Os dados recolhidos com o inquérito foram tratados com o software IBM SPSS 

Statistics 25 e 27. Foram aplicadas estatísticas descritivas e análises inferenciais (teste de 
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qui-quadrado e testes não paramétricos de Mann-Whitney U e Coeficiente de correlação de 

Spearman) em algumas questões fechadas do questionário (para maiores detalhes, consultar 

as resenhas dos artigos 4.2, 4.4 e 4.6, na seção subsequente).  

As questões semiestruturadas do questionário foram tratadas com recursos dos 

softwares MAXQDA Analytics Pro 18 e 20 e Microsoft Excel 2019. 

3.4 Análise documental 

Uma técnica complementar de recolha de dados, que apoiou a abordagem 

exploratória da investigação consistiu na análise documental de fontes secundárias, 

representada pela leitura em profundidade de documentos produzidos pela Comissão 

Europeia e pela Agência de Desenvolvimento e Coesão, dentre outros, tais como relatórios 

de execução e boletins de monitorização do Acordo de Parceria Portugal 2020. 

Segundo Roesch (2009), uma das fontes mais utilizadas em pesquisas de 

Administração, tanto de natureza quantitativa como qualitativa, é representada por 

documentos como relatórios anuais das instituições, e outros documentos legais, sendo 

comumente utilizadas para complementar entrevistas ou outros métodos de recolha de dados. 

Foster (1994) refere que a análise documental permite o entendimento de situações, a 

conceptualização das organizações com base numa visão de dentro, de forma diferente de 

outros métodos de recolha de dados estruturados em conceitos externos.  
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4. ARTIGOS PUBLICADOS 

4.1 ESIF Policies and their Impact on the Development of EU Members: A Review and 

Research Agenda 

O artigo ESIF policies and their impact on the development of EU members: A review 

and research agenda, publicado na revista Quality Access to Success em outubro de 2021, 

trata de um estudo de análise bibliométrica sobre os impactos dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento (FEEI) para o desenvolvimento dos Estados-Membros da UE. 

Os dados foram recolhidos em outubro de 2020, e o corpus da análise consistiu em artigos 

publicados entre 2011 e 2020, e indexados na Scopus e na Web of Science (WoS), duas das 

principais bases de dados científicas mundiais.  

A pesquisa das expressões escolhidas, aplicadas com operadores booleanos (fundos 

europeus estruturais e de investimento OU ESIF OU fundos europeus E desenvolvimento 

OU crescimento económico OU impactos económicos) resultou em 124 artigos indexados 

na Scopus e 104 artigos indexados na WoS. As categorias de análise bibliométrica aplicadas 

no estudo foram: ano de publicação; autoria; fonte (revista); país; afiliação; área de 

conhecimento; patrocínio; idioma; open access; fatores de impacto; keywords; e agenda de 

investigação e tendências. 

A utilidade de um estudo bibliométrico reside em fornecer um conjunto de conceitos 

ou trabalhos publicados em determinada linha de pesquisa, identificando os mais relevantes 

de acordo com métricas já estabelecidas, tais como país, ano de publicação, fatores de 

impacto, agendas de investigação. Estas informações são úteis para um investigador, 

previamente na etapa de revisão de literatura, pois ajudam a direcionar a pesquisa de uma 

forma mais objetiva, livre dos enviesamentos comuns do investigador no processo de seleção 

do material que sustentará sua linha de investigação. 

Os principais contributos do estudo foram identificar que a maior parte da aplicação 

dos trabalhos se concentra nos países do leste europeu (nomeadamente a Roménia, seguida 

pela Polónia), com 66% dos estudos, e países do sul da Europa (Espanha em primeiro lugar, 

seguida pela Itália, e Portugal) com 18% dos trabalhos no total. Este achado permite inferir 

que o facto dos países do leste e do sul europeu serem mais dependentes do financiamento 

da União Europeia leva a um maior interesse em debater cientificamente a aplicação dos 

fundos para o desenvolvimento das regiões mais carenciadas da UE. Por outro lado, se 

examinarmos o fator de impacto desta produção, veremos que quase metade dos artigos 
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nunca foram citados, e o percentual dos artigos que receberam mais de dez citações é baixo 

(< 8%), o que nos leva a questionar a qualidade e a relevância da totalidade dos artigos da 

amostra. No entanto, o número de citações aumenta progressivamente ao longo dos anos, 

sobretudo a partir de 2017. 90% das citações dos artigos da Scopus e 89% das citações dos 

artigos da WoS se concentram no período de 2017 a 2020. 

As palavras-chaves mais encontradas nos artigos foram ESIF e suas variações para 

fundos europeus, seguida por Política de Coesão, desenvolvimento regional, 

desenvolvimento sustentável e União Europeia. 

Quanto à agenda de investigação dos artigos, os principais temas incluem o impacto 

dos fundos europeus para o desenvolvimento regional, a política de coesão da UE, as 

plataformas de inovação para uma especialização inteligente (RIS3), a capacidade 

institucional para absorver os fundos europeus, o desenvolvimento sustentável e rural, o 

impacto económico das crises globais para os Estados-Membros. A partir de 2017, alguns 

temas ganharam mais interesse, como os incentivos para a competitividade e a inovação das 

pequenas e médias empresas (PME); as alterações climáticas; a investigação e o 

desenvolvimento no ensino superior (com destaque para o Programa H2020); as cooperações 

transfronteiriças. Estes temas são centrais da estratégia Europa 2020 para um crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo. 

A revista Quality Access-to-Access é idexada nas bases de dados Web of Science, 

Scopus, EBSCO e ProQest. Obteve um H-Index 21, e foi classificada como Q3 no SJC 

(Scimago Journal & Country Rank) em 2020. 

A candidata ao doutoramento foi a autora principal de todas as seções do manuscrito,  

sob a supervisão e revisão da equipa de orientação (Prof. Manuel Au-Yong Oliveira, UA; e 

prof. Maria José Sousa, ISCTE). 
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4.2 Effectiveness of the Portugal 2020 Programme: A Study from the Citizens’ 

Perspective 

O artigo Effectiveness of the Portugal 2020 Programme: A Study from the Citizens’ 

Perspective, publicado na revista Sustainability em maio de 2021, configura um estudo teórico-

empírico com a proposta de conhecer as perceções dos cidadãos portugueses sobre: a informação 

existente sobre o Programa PT2020 e seu reconhecimento como marca; a credibilidade dos 

programas financiados pelos fundos europeus para o desenvolvimento de Portugal e o 

crescimento económico das regiões; o grau de confiança na transparência da atribuição dos FEEI 

a Portugal e a possibilidade de corrupção neste processo; a avaliação dos objetivos da Estratégia 

Europa 2020; os fatores que podem impactar negativamente no futuro de Portugal e da UE. 

Para a fundamentação teórica do artigo, foi realizada uma revisão aprofundada da 

literatura sobre a eficiência dos FEEI para o desenvolvimento e a convergência dos Estados- 

Membros da UE, e de Portugal, que resultou num quadro-síntese de estudos econométricos, 

útil para os académicos que estudam os impactos socioeconómicos dos fundos europeus. O 

trabalho empírico do estudo consistiu nos resultados do inquérito, respondido por 1119 

cidadãos residentes em Portugal, entre junho e dezembro de 2020. Foram utilizadas as 

questões de dados sociodemográficos (2 a 7), bem como o conjunto de sete questões sobre 

os fundos europeus e sua aplicação em Portugal (8 a 14).  

Adicionalmente, a fim de testar relações entre algumas variáveis, foi desenvolvido 

um breve modelo conceptual, segundo o qual a perceção dos efeitos positivos dos FEEI 

relaciona-se com o facto de as pessoas reconhecerem a marca do Acordo de Parceria (neste 

caso, o Portugal 2020), identificando-o desde logo como um programa da UE. Por sua vez, 

a perceção dos efeitos positivos dos FEEI para o país também deve associar-se positivamente 

à crença de que estes contribuem para o crescimento económico das regiões. Quanto à 

meritocracia na aplicação dos FEEI, a perceção de que possa haver corrupção na atribuição 

dos fundos estaria relacionada com uma menor confiança na transparência dos projetos 

europeus aprovados. Foi aplicado um teste de hipóteses, com estatística inferencial (teste de 

qui-quadrado), que validou este modelo.  

Os principais resultados deste estudo revelam:   

- Os participantes efetivamente conhecem o Programa comunitário (79%), corroborando o 

pressuposto de que a marca Portugal 2020 é mais fácil de identificar do que a marca do 

quadro comunitário anterior – QREN; 
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- Foram encontrados níveis elevados de apreciação positiva acerca da importância dos 

fundos europeus para o desenvolvimento de Portugal (67%) e para o crescimento económico 

das regiões e distritos (76%); 

- Por outro lado, o grau de confiança na idoneidade e transparência na aprovação dos projetos 

financiados foi apenas mediano (53%). Este mesmo percentual acredita haver corrupção na 

atribuição dos fundos europeus a Portugal; 

- Contrariamente às expetativas da investigação, a sociedade não atribuiu grande importância aos 

objetivos de “reforçar a capacidade institucional das autoridades públicas e a eficiência da 

Administração Pública” e “melhorar o acesso, a utilização e a qualidade das tecnologias de 

informação e comunicação” da agenda do Portugal 2020, sendo estes os objetivos de última escolha 

dos inquiridos, com cerca de 13% e 15% de preferência, respetivamente. O objetivo de primeira 

escolha foi “reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação” (40,5%), seguido 

por “aumentar a competitividade das pequenas e médias empresas – PMEs” (38%), ambos do 

domínio temático “Competitividade e Internacionalização”, e o objetivo “investir na educação e na 

formação profissional para aquisição de competências”, do domínio temático “Capital Humano”. 

- Como era de se esperar, a pandemia da Covid-19 foi apontada como o principal fator 

negativo para o futuro de Portugal e da União Europeia (58% de escolha dos inquiridos), 

seguido pelo endividamento público (53%) e o envelhecimento da população (52%); as 

ideologias extremistas e o desemprego (ambos com aproximadamente 44%). Em outros 

fatores (respostas espontâneas), destacam-se as alterações climáticas e a corrupção. 

 A revista Sustainability é indexada nas bases de dados Scopus, Web of Science, 

RePEc, EBSCO, ProQuest, dentre outras. Possui um H-Index 85, e atualmente classifica-se 

como Q1 no SJC (Scimago Journal & Country Rank) na área de “Geography, Planning and 

Development”, onde o artigo foi classificado. Desde 21/05/2021 (data de publicação),  o 

artigo recebeu 911 acessos, uma citação e foi destacado numa matéria de capa da revista 

Exame de agosto de 2021 sobre os apoios europeus para o Plano de Recuperação e 

Resiliência (bazuca), conforme Anexo D. Esta matéria foi reportada pelo UA Notícias 

(Anexo E), e disseminada nas redes sociais da universidade (Facebook, Linkedin). 

 A candidata ao doutoramento foi a autora principal de todas as seções do manuscrito,  

sob a supervisão e revisão da equipa de orientação (Prof. Manuel Au-Yong Oliveira, UA; e 

prof. Maria José Sousa, ISCTE). O artigo também contou com a colaboração da Prof. Ana 

Moreira (ISPA). 
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4.3 Estudo Qualitativo sobre o Impacto dos Fundos Europeus para o Desenvolvimento 

de Portugal 

O artigo Estudo qualitativo sobre o impacto dos fundos europeus para o 

desenvolvimento de Portugal, é fruto de um trabalho apresentado na Conferência 

Internacional “Comunidades e Redes para a Inovação Territorial”, organizada pela 

Universidade de Aveiro, em novembro de 2020. Alguns trabalhos foram selecionados para 

comporem o Livro de Atas da conferência, publicado em junho de 2021.  

A técnica de recolha de dados deste estudo foi de abordagem qualitativa, com a 

utilização de material transcrito de nove entrevistas presenciais em profundidade e um focus 

group com cinco participantes, em ambos os casos com gestores públicos ou especialistas 

ligados, direta ou indiretamente, com a gestão de projetos aprovados com fundos europeus. 

Ressalta-se nestas amostras, anonimizadas mediante Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, a participação de um técnico dos quadros superiores da autoridade de gestão do 

Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN); um presidente de Comunidade 

Intermunicipal de região  NUTS-3; um representante para internacionalização de uma 

universidade; um participante de redes de investigação ligadas à União Europeia, um gestor 

que presta consultorias sobre Administração Pública à Comissão Europeia, um assessor da 

Presidência de uma Câmara Municipal na região de Lisboa.  

As perguntas selecionadas do Guião de Entrevista para este estudo foram: 1) Qual o 

impacto dos fundos europeus para o desenvolvimento de Portugal?; 2) Os fundos europeus 

são bem geridos?; 3) Como perspetiva o futuro de Portugal?  

Técnicas de análise de conteúdo foram aplicadas para o tratamento dos dados 

recolhidos. 

Os resultados obtidos com as entrevistas e com o focus group são semelhantes, sendo 

indiscutível a relevância dos fundos europeus para o desenvolvimento económico, social, 

territorial e cultural de Portugal. Foi praticamente consensual a perspetiva de que Portugal 

ainda enfrenta dificuldades nestes domínios, mas que estaria pior se não recebesse os 

financiamentos europeus. Alguns indicadores reportados como positivos com os dinheiros 

europeus foram a redução da mortalidade infantil e do número de natimortos; o aumento das 

taxas de escolaridade nos diversos ciclos de ensino; a diminuição dos níveis de pobreza; a 

ampliação das infraestruturas de transporte; a construção de escolas, hospitais, equipamentos 

desportivos, cineteatros; a universalidade dos serviços prestados pelo Sistema Nacional de 
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Saúde; a ampliação das Lojas do Cidadão; a prestação de serviços eletrónicos, com destaque 

para a Autoridade Tributária, os Registos e Notariado, entre outros. 

A preocupação com a competitividade das empresas foi reportada como bastante 

transversal aos fundos, relatando-se que as empresas necessitam de apoio nos fatores 

dinâmicos de competitividade, para que possam dar resposta à concorrência internacional e 

gerar maior valor acrescentado na cadeia de produção: a qualificação de seu tecido 

produtivo, a inovação, o investimento em tecnologia e conhecimento, o incentivo à 

exportação.  

Também foram reportadas falhas na gestão e atribuição indevida dos fundos 

europeus, como a fraude com as ações de capacitação, ocorrida sobretudo na década de 1990; 

algumas distorções em investimentos de infraestrutura para solucionar as desigualdades 

entre o litoral e o interior, sem que fossem adotadas políticas públicas para fixação das 

pessoas no interior; ineficiência dos instrumentos de avaliação dos programas financiados. 

Quanto ao futuro de Portugal, os entrevistados e os participantes não foram muito 

otimistas, apesar de reconhecerem algumas potencialidades, como a inovação tecnológica, a 

capacidade de superação nas crises e o turismo. Os constrangimentos identificados a uma 

maior convergência de Portugal com os países mais desenvolvidos da UE foram, dentre 

outros: o alto endividamento público, o envelhecimento da população, a forte concorrência 

internacional, a dependência de capital externo e a estrutura produtiva assente em setores de 

baixo valor acrescentado.  

Sobre a relação dos fundos europeus com a Administração Pública portuguesa, 

algumas perceções dos gestores oferecem contributos neste sentido: o reconhecimento de 

que houve ganhos em termos de capacitação da Administração Pública e na disciplina para 

gerir os fundos, e o desenvolvimento de boas práticas de governação em Portugal (resultante 

das exigências da Comissão Europeia). Porém, a elevada carga burocrática envolvida com a 

operacionalização dos projetos financiados com os fundos dificulta sua execução. 

A candidata ao doutoramento foi a autora principal de todas as seções do manuscrito,  

sob a supervisão e revisão do orientador (Prof. Manuel Au-Yong Oliveira, da Universidade 

de Aveiro). 
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4.4 Weaknesses in Motivation and in Establishing a Meritocratic System: A Portrait of 

the Portuguese Public Administration 

O artigo Weaknesses in Motivation and in Establishing a Meritocratic System: A 

Portrait of the Portuguese Public Administration, foi publicado na revista Administrative 

Sciences em agosto de 2021. Trata-se de um estudo teórico-empírico, de abordagem 

essencialmente quantitativa, com o propósito de conhecer como os cidadãos portugueses 

avaliam a Administração Pública portuguesa nos seguintes aspetos: nível de burocracia dos 

órgãos da Administração Pública (AP); organização e distribuição dos recursos humanos; 

eficiência e qualidade dos serviços públicos; competências e atitudes dos funcionários 

públicos; reconhecimento dos funcionários públicos e inovação na Administração Pública. 

Adicionalmente, o estudo também se propõe a verificar se existem diferenças de opinião entre 

os inquiridos que trabalham no setor público e os inquiridos de outros setores de atividade. 

O referencial teórico do artigo alcança a literatura sobre a evolução dos modelos de 

Administração Pública; os preceitos do New Public Management e as reformas no Portugal pós-

revolucionário; o panorama do emprego público em Portugal; as teorias comportamentais e 

motivacionais que afetam a gestão de pessoas; e a inovação na Administração Pública portuguesa.   

A aplicação empírica deste estudo consiste nos dados do inquérito Financiamento com 

Fundos Europeus e a Administração Pública em Portugal, nomeadamente as questões sobre os 

dados sociodemográficos (2 a 7), bem como um conjunto de sete questões sobre o modus 

operandi da Administração Pública portuguesa, gestão de pessoas, prestação de serviços e 

inovação (16 a 23), sendo seis questões fechadas e uma semiestruturada, de resposta opcional. 

O inquérito foi respondido por 1119 cidadãos residentes em todos os distritos de 

Portugal, entre os meses de junho e dezembro de 2020. Para o tratamento estatístico dos 

dados foi utilizado o software IBM SPSS Statistics 25 para as análises descritivas e as 

estatísticas inferenciais (testes não-paramétricos de Mann-Whitney U para as questões com 

escala ordinal e o teste de qui-quadrado para uma questão de escala nominal). Cinco 

hipóteses foram testadas para verificar diferenças de opinião entre trabalhadores do setor 

público (29,4% da amostra) e trabalhadores de outros setores (61,6% da amostra), sobre a 

perceção de burocracia na Administração Pública, o quantitativo e a distribuição dos 

funcionários públicos, competências e atitudes dos funcionários públicos, reconhecimento 

dos funcionários públicos e qualidade da prestação de serviços na Loja do Cidadão. A 
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pergunta semiestruturada “o que mudaria na Administração Pública se pudesse?” foi tratada 

com recursos aos softwares MAXQDA Analytics Pro20 e Microsoft Excel. 

Os principais resultados do estudo sinalizam um nível elevado de perceção de 

burocracia na Administração Pública portuguesa (78% dos inquiridos consideraram a AP 

bastante ou muito burocrática), e o comentário mais recorrente à pergunta “o que mudaria 

na AP se pudesse” foi reduzir a burocracia (n=83). A perceção de burocracia foi maior nos 

respondentes que exercem suas atividades em outros setores que não o público. Quanto ao 

quantitativo de funcionários públicos nas administrações públicas, a maioria dos 

respondentes (65%) é da opinião de que não estão bem distribuídos, havendo escassez e 

excesso em diferentes áreas. Esta perceção é ainda maior nos respondentes que exercem 

função pública (77%). Já a apreciação de que há demasiados funcionários públicos na AP 

foi 3,5 vezes maior entre os inquiridos de outros setores que não o público. 

A imagem dos funcionários públicos foi avaliada predominantemente num ponto 

mediano para as variáveis eficiência e qualificação (ambas com 47%), ética (48%) e 

comprometimento (45%).  Todas estas variáveis receberam uma avaliação melhor pelos 

inquiridos que exercem função pública. Por sua vez, a variável motivação recebeu a pior 

avaliação, sendo mensurada como ruim ou péssima por 59% dos inquiridos, e não houve 

diferenças estatisticamente significativas entre os funcionários do setor público e de outros 

setores, ou seja, mesmo os funcionários públicos reconhecem-se como desmotivados. 

Quanto ao reconhecimento dos funcionários públicos através de prémios monetários e 

diplomas de mérito, 59% dos inquiridos são bastante favoráveis, sendo esta apreciação mais 

elevada nos inquiridos do setor público. Também foi surpreendentemente positiva a avaliação 

da qualidade dos serviços prestados na Loja do Cidadão (48% avaliou como boa ou excelente, 

percentagem superior à avaliação mediana, de 42%). Também aqui a apreciação do grupo do 

setor público mostrou-se mais positiva do que a do grupo de outros setores. Foi praticamente 

consensual a perceção de que é possível inovar na Administração Pública (93% de respostas 

positivas). 

Nos demais comentários à pergunta “o que mudaria na AP se pudesse” sobressaem 

a instituição da meritocracia na AP, com um sistema de avaliação de desempenho justo, que 

recompense ou penalize os funcionários de acordo com sua produtividade; a eliminação da 

partidarização dos cargos públicos; o combate à corrupção e práticas como “amiguismos” e 
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influências; a formação contínua de pessoal; promoção de políticas para motivar os 

funcionários públicos. 

A revista Administrative Sciences é indexada nas bases de dados Scopus, Web of 

Science, RePEc, EBSCO, ProQuest, dentre outras. Possui JCI (Journal Citation Index) 0.57, 

e integra a coleção Emerging Sources Citation Index (ESCI), da WoS. Desde sua publicação 

(em 24/08/2021), o artigo foi acedido por 1003 leitores, recebeu uma citação em revista 

indexada e foi elegível para ser destacado na página principal da revista.  

A candidata ao doutoramento foi a autora principal de todas as seções do manuscrito,  

sob a supervisão e revisão da equipa de orientação (Prof. Manuel Au-Yong Oliveira, UA; e 

prof. Maria José Sousa, ISCTE). O artigo também contou com a colaboração da Prof. Ana 

Moreira (ISPA). 
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4.5 Perspetivas sobre o e-Government em Portugal: Um Estudo Qualitativo 

O artigo Perspetivas sobre o e-Government em Portugal: Um Estudo Qualitativo, 

foi publicado na Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação (RISTI) em 

fevereiro de 2021. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, com a proposta de 

debater a implementação e o desempenho do governo eletrónico em Portugal, o grau de 

maturidade de e-Gov atingido e os desafios ainda existentes; sob a ótica de gestores públicos 

e especialistas na área.  

O interesse do estudo para a investigação assenta no facto de que a digitalização dos 

serviços e as melhorias de TIC parece ser a dimensão onde a Administração Pública 

portuguesa mais avançou em sua estratégia de modernização e inovação tecnológica, o que 

ficou ainda mais evidenciado na altura da pandemia da Covid-19, com os grandes esforços 

realizados para a prestação de serviços digitais aos cidadãos e empresas, o teletrabalho nas 

administrações públicas, o desenvolvimento de ferramentas informáticas para o Serviço 

Nacional de Saúde, e o ensino à distância.  A nível europeu, há um compromisso dos 

Estados-Membros da UE para garantir serviços públicos digitais transfronteiriços e 

estabelecer um Mercado Único Digital Europeu, e a Comissão Europeia (CE, 2019b) 

classificou o desempenho do governo eletrónico de Portugal acima do expectável, pois 

apresenta um nível relativamente alto de digitalização (80%), sendo apontado como o ponto 

mais crítico o baixo nível de competências digitais da população. 

Os dados foram recolhidos com duas técnicas complementares de abordagem qualitativa: 

um focus group com cinco participantes, realizado em abril de 2019, e nove entrevistas presenciais 

em profundidade, realizadas entre os meses de outubro e dezembro de 2019. Para este estudo foi 

utilizada uma questão semiestruturada do guião de entrevista: “Qual a sua perceção do Governo 

Eletrónico em Portugal?”. Para o tratamento dos dados, foram empregadas técnicas de análise de 

conteúdo, com a identificação de 12 categorias de análise: desempenho do governo eletrónico 

português; maturidade do governo eletrónico;  interoperabilidade dos sistemas; literacia digital e 

inclusão social; sistemas de informação e tecnologias; modernização da Administração Pública; 

qualificação e capacitação dos trabalhadores; governo eletrónico local; redes de governo 

eletrónico; sistemas de informação e tomada de decisão; sociedade da informação e do 

conhecimento; e exemplos de boas práticas de e-Gov. 

Os resultados do estudo apontam que Portugal assume uma liderança em termos de 

governo eletrónico, mesmo a nível mundial. Na perspetiva do modelo de maturidade de e-
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Gov da ONU (que admite cinco estágios), Portugal atingiu os três primeiros estágios e se 

encontra em consolidação do quarto estágio - transacional, quando os serviços são realizados 

totalmente de forma digital. Entretanto o país encontra-se ainda longe de atingir o quinto 

estágio, de e-participação. Este resultado está em linha com o estudo da Universidade do 

Minho, que para o critério de e-participação atribui um índice baixo (0,252, num intervalo 

de 0 a 1) da Presença da Internet nas Câmaras Municipais portuguesas (Soares et al., 2019).  

A principal barreira apontada para o e-Gov de Portugal não atingir um nível de 

maturidade mais pleno, segundo alguns entrevistados, diz respeito às questões de 

interoperabilidade. Há desafios tecnológicos e regulatórios (que incluem cibersegurança e 

proteção de dados) para se atingir um grau maior de partilha de dados entre os diversos 

sistemas informáticos existentes nas organizações públicas. Esta questão parece agravada 

por um fator cultural: as administrações públicas, a nível central e local, têm receio de perder 

o seu poder e o seu controlo sobre os processos, e fecham-se em seu “território”. É possível 

que as pressões da Comissão Europeia para se atingir uma interoperabilidade transfronteiriça 

entre os Estados-Membros (o que foi ainda mais destacado no Mecanismo de Recuperação 

e Resiliência pós-Covid da União Europeia) compensem este fator cultural e estimulem a 

quebra de barreiras para tornar os sistemas intercomunicáveis entre si. 

Um outro contributo relevante deste estudo diz respeito ao nível insuficiente de 

literacia digital em Portugal, que é agravado por fatores sociodemográficos, sobretudo o 

envelhecimento da população e a localização geográfica (litoral vs. interior desertificado). 

A desfasagem de competências digitais é um obstáculo para a sociedade comunicar-se com 

o Estado e usufruir dos serviços digitais em maior escala. Tanto é verdade, que o estudo “e-

Government Benchmark”, da CE (2019b), refere que Portugal assume a segunda posição da 

UE no quesito disponibilização de serviços online (score de 99%), mas o nível de utilização 

dos serviços online é apenas médio (score de 53%).  

A revista RISTI é idexada nas bases de dados Web of Science, Scopus, EBSCO e 

ProQest, SciELO, dentre outras. Possui um H-ìndex 14, e foi classificada como Q4 no SJC 

(Scimago Journal & Country Rank) de 2020. O artigo recebeu uma citação em revista 

indexada. 

A candidata ao doutoramento foi a autora principal de todas as seções do manuscrito,  

sob a supervisão e revisão do orientador (Prof. Manuel Au-Yong Oliveira, da Universidade 

de Aveiro). 
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4.6 Uma Avaliação do Governo Eletrónico em Portugal sob a Ótica dos Utilizadores 

O artigo Uma Avaliação do Governo Eletrónico em Portugal sob a Ótica dos 

Utilizadores foi publicado na Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação 

(RISTI) em fevereiro de 2021. O estudo, de abordagem quantitativa, teve como proposta 

debater o estado atual de desenvolvimento do governo eletrónico em Portugal, sob a ótica 

dos cidadãos portugueses. O instrumento de recolha de dados consistiu no survey por 

questionário. Para este estudo, foram consideradas as questões sociodemográficas 

(perguntas 2 a 7) e o conjunto de questões específicas sobre o governo eletrónico em Portugal 

(questões 24 a 30). Note-se que para este estudo, foram utilizados os dados recolhidos no 

período de 08/06/2020 a 25/08/2020, o que totalizou 632 respondentes, de todos os distritos 

de Portugal.  

Importa conhecer a opinião pública acerca do governo eletrónico, uma vez que os 

cidadãos são os “consumidores” dos serviços públicos prestados pelo Estado, ou seja, os 

principais stakeholders neste processo, que busca a eficiência e a qualidade dos serviços com 

recursos ao aprimoramento das TIC. As perguntas sobre o governo eletrónico abordaram as 

seguintes questões: liderança de Portugal em termos de e-Gov; frequência na busca por 

informações de órgãos e serviços públicos por meio da internet; páginas de serviços públicos 

mais acedidas; qualidade das informações disponibilizadas nos portais públicos; usabilidade 

(facilidade de uso) das páginas; satisfação com os serviços públicos prestados; e 

interoperabilidade (diversos sistemas comunicarem-se entre si) dos portais públicos. 

Os resultados do estudo apontaram para uma baixa perceção de que Portugal é um país 

à frente em termos de governo eletrónico (apenas 38% acreditam que sim), resultado este que 

se mostrou contraditório à boa avaliação em geral obtida nas dimensões de e-Gov investigadas 

no estudo (exceto pela interoperabilidade), possivelmente devido ao facto de Portugal ser um 

país pouco etnocêntrico (os portugueses não se consideram superiores a outras 

nacionalidades). 53% dos inquiridos frequentemente obtém informações de órgãos e serviços 

públicos pela internet, sendo as páginas mais acedidas o Portal das Finanças (94% dos 

inquiridos), a Segurança Social (64%) e o Serviço Nacional de Saúde (63%). A qualidade das 

informações disponibilizadas foi avaliada como boa ou excelente por 59% dos inquiridos. 

A satisfação com os serviços públicos prestados pela internet também foi avaliada 

positivamente (52,5% encontram-se satisfeitos ou muito satisfeitos). A usabilidade das 

páginas de serviços públicos foi avaliada como boa ou excelente por 47% dos inquiridos. E 
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a dimensão interoperabilidade dos sistemas recebeu mais avaliações negativas (33%) que 

positivas (23%), corroborando a literatura que refere ser esta a maior lacuna para o governo 

eletrónico de Portugal (e do Mercado Digital Único Europeu) atingirem um grau maior de 

maturidade. 

A fim de analisar correlações entre as dimensões de e-Gov do estudo, foi aplicado 

um teste não paramétrico nas variáveis com escala ordinal - o coeficiente de correlação de 

Spearman. Foi encontrada uma correlação moderada positiva entre as dimensões qualidade 

das informações, usabilidade, satisfação com os serviços e interoperabilidade.  A dimensão 

frequência de utilização, por sua vez, apresentou uma baixa correção com as demais 

dimensões avaliadas. 

O apêndice D apresenta uma comparação entre os resultados parciais obtidos até o 

dia 25 de agosto de 2020 (utilizados neste estudo) e os resultados obtidos ao término da 

recolha de dados da investigação, em 09 de dezembro de 2020. Não foram encontradas 

diferenças muito significativas nos resultados entre os dois períodos (houve pequenas 

variações pela positiva), mantendo-se a mesma tendência de avaliação por parte dos 

respondentes. A variação mais expressiva foi um aumento na frequência de obtenção de 

informações de serviços públicos pela internet, superior a 10%.  

A revista RISTI é idexada nas bases de dados Web of Science, Scopus, EBSCO e 

ProQest, SciELO, dentre outras. Possui um H-ìndex 14, e foi classificada como Q4 no SJC 

(Scimago Journal & Country Rank) de 2020. 

A candidata ao doutoramento foi a autora principal de todas as seções do manuscrito,  

sob a supervisão e revisão do orientador (Prof. Manuel Au-Yong Oliveira, da Universidade 

de Aveiro). O artigo também contou com a colaboração de Cícero Eduardo Walter 

(Universidade de Aveiro) na revisão. 
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5 OUTROS RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO  

Esta seção retrata outros resultados da investigação, que não foram publicitados por 

meio da coletânea dos artigos científicos apresentados nesta tese. Estes resultados referem-

se às técnicas de metodologia qualitativa empregadas na investigação (focus group e 

entrevistas em profundidade), e serão publicados oportunamente. 

5.1 Inquérito - Pergunta 15 

 A pergunta 15 do questionário “Atribua três características ou adjetivos que melhor 

caracterizem Portugal (respostas opcionais)” foi respondida por 476 inquiridos (43% da 

amostra), e gerou 1430 comentários.  Os dados foram tratados com recurso aos softwares 

MAXQDA Analytics PRO 20 e Microsoft Excel 2019.  

As respostas geraram um total de 3119 palavras, sendo 1148 palavras não repetidas. 

Estas palavras foram então restringidas a substantivos, adjetivos, verbos (exceto os modais) 

e advérbios, e agrupadas pela mesma raiz (por exemplo, as palavras resiliente e resiliência 

foram agrupadas em resiliência, corrupção e corrupto foram agrupadas em corrupção), 

gerando 744 palavras distintas. A figura 5 apresenta uma nuvem de palavras com as 100 

palavras mais frequentes. 

Figura 5. Nuvem de palavras das características e adjetivos de Portugal mais frequentes 

                                                     
Fonte: Elaboração própria (ferramenta MAXQDA)  

 

 A tabela 4 apresenta as 50 palavras mais frequentes. Observa-se que a corrupção 

lidera a lista das características e adjetivos associados a Portugal. Porém, há um predomínio 

de palavras francamente positivas, que associam Portugal a um país seguro, acolhedor, 

hospitaleiro, pacífico, simpático, de boa gastronomia, rico em história e cultura, com boas 
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condições climáticas, diversidade natural e localização geográfica. Todas estas 

características favorecem o turismo.  

 Outras características podem ser associadas à competitividade, como a capacidade 

de resiliência e resistência, a inovação, a criatividade, a adaptabilidade, o 

empreendedorismo, a cultura do “desenrasca” (fazer com relativa facilidade e improvisação, 

geralmente sem os meios adequados, segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa). 

Por outro lado, algumas características citadas representam entraves à competitividade e ao 

desenvolvimento, como a burocracia, a fraca produtividade, os baixos salários e 

qualificações, uma forte dependência externa, a população envelhecida. 

Tabela 4. Características e adjetivos de Portugal mais frequentes 

Palavra Frequência % 

corrupção 69 6.43 

país 48 4.47 

segurança 47 4.38 

turismo 44 4.10 

bom 38 3.54 

resiliência 38 3.54 

capacidades 34 3.17 

acolhedor 32 2.98 

burocrático 32 2.98 

clima 32 2.98 

inovação 29 2.70 

baixos 28 2.61 

pobre 26 2.42 

falta 25 2.33 

muitos 25 2.33 

cultura 24 2.24 

hospitaleiro 24 2.24 

gastronomia 23 2.14 

pouco 23 2.14 

dependente 22 2.05 

adaptável 20 1.86 

envelhecido 20 1.86 

pacífico 20 1.86 

trabalho 20 1.86 

políticos 17 1.58 

qualidade 17 1.58 

diversidade 16 1.49 

estratégias 15 1.40 

população 15 1.40 

potencialidades 15 1.40 

social 15 1.40 
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criativo 14 1.30 

desenrascado 14 1.30 

empreendedorismo 14 1.30 

natureza 14 1.30 

pequeno 14 1.30 

produtividade 14 1.30 

desenvolvimento 13 1.21 

economia 13 1.21 

povo 13 1.21 

tranquilidade 13 1.21 

desigualdades 12 1.12 

empresarial 12 1.12 

geográfica 12 1.12 

localização 12 1.12 

pessoas 12 1.12 

qualificações 12 1.12 

simpático 12 1.12 

fracos 11 1.03 

história 11 1.03 

Fonte: elaboração própria (ferramenta Max Dictio – MAXQDA) 

 A quase totalidade dos comentários foram expressos em uma palavra. Alguns 

comentários utilizaram duas palavras, como “baixos salários” e “brandos costumes”, três 

palavras, como “baixo capital humano” e “bom relacionamento humano” ou mais palavras. 

Determinados comentários mais extensos são particularmente relevantes no contexto da 

investigação, tais como: 

- "Bom aluno" da Europa sem grandes resultados. 

- A necessidade de mostrarmos que apesar de sermos um país pequeno temos valor na União 

Europeia e no mundo acaba por incentivar a inovação de vários setores, desde o turístico ao 

tecnológico, etc. 

- Aprisionado/espoliado (pela partidocracia, clientelas políticas, empresariais, pelo "estado 

paralelo" (cfr. conceito de Boaventura Sousa Santos). 

- Corrupção endémica com origem numa história de pobreza e autocracia. 

- Demasiada dependência europeia. 

- Desequilíbrio e desigualdades territoriais (litoral vs interior). 

- Empresários/Serviços Públicos interessados em aplicar corretamente os financiamentos 

obtidos, e apostar na inovação e melhor eficiência de equipamentos e na modernização de 

processos. 

- Falta de competência dos governantes e da Administração Pública. 
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- Falta de planeamento, sendo certo que as bazucas apressadamente serão utilizadas, muitas 

vezes sem ser em setores ditos prioritários. 

- Muita utilização da chamada cunha. 

- O dinheiro dos fundos comunitários é mal distribuído. 

- Os portugueses tentam sempre contornar as regras e por isso precisa de mais controlo na 

aplicação dos fundos. 

- País com grandes assimetrias regionais. 

- País que falha na fiscalização da utilização dos apoios económicos. 

- Permeável (a alterações económicas/sociais/políticas nos parceiros comunitários e outros). 

- Portugal é um país onde os cidadãos não têm confiança nas instituições e governantes. 

- Pouca exigência no funcionalismo público. 

- Quadros dirigentes escolhidos pela afiliação partidária mais do que pela competência. 

- Reduzida valorização do mérito. 

- Setor industrial dependente (ausência de produtos intermédios, ex: produz uma bolacha, 

mas importa todos os ingredientes base dessa bolacha, desde o trigo até aos agentes 

emulsionantes e conservantes). 

- Só Porto e Lisboa é que são Portugal. 

- Solução externa dos problemas seculares. 

- Subsídio dependência da UE. 

 Outros comentários são emblemáticos do ponto de vista sociocultural: 

- "A galinha da vizinha é sempre melhor que a minha" 

- "Deixa para amanhã o que podes fazer hoje" 

- Bipolaridade (fatalismo/triunfalismo). 

- Fronteiras abertas e devida aceitação geral dos imigrantes. 

- Incapacidade atávica para acreditar e apostar em si mesmo. 

- Mania que lá fora é melhor. 

- Nostalgia (saudade de algo do passado). 

- Pais à beira-mar plantado. 

- País que vive das glórias passadas. 

- Povo indignado, mas inoperante do ponto de vista cívico. 

- Ser esperto é ser trafulha. 
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5.2 Focus Group 

Os dados não publicados do focus group dizem respeito à perceção de 

corrupção/lobbies na atribuição dos fundos europeus a Portugal, e à Administração Pública 

portuguesa, e estão dispostos na tabela 5. 

Tabela 5. Resultados do focus group não publicados em artigos 
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Categoria Conteúdo resumido com excertos do focus group (em parênteses) 

Corrupção 

Existe corrupção (“eu acredito sempre que há corrupção, mas não é 

generalizada. Há corrupção em tudo”; “outra coisa é tu, estás numa 

função em que geres dinheiro que é de todos, e deliberadamente constrói 

esquemas para favorecer uns em detrimento dos outros”), mas é 

relativizada quando se pensa em práticas como o lobby, informação 

privilegiada e tráficos de influência (“às vezes nem é corrupção, porque 

corrupção pressupõe que a pessoa ganhe uma vantagem daquilo que está 

a fazer”; “teve um lobby e vantagem relativa”; “o lobby é proibido, mas 

consentido”; “agora uma pequena zona de influência, toda a gente faz 

isso”). Há um escrutínio público e dos media quando a corrupção é 

muito visível (“toda a gente vai olhar para aqueles números deles”), 

evitando que se repitam. 

Lobbies 

O efeito “lobby” nas negociações dos envelopes financeiros e na 

aprovação dos projetos pode ser forte e fruto de relações privilegiadas e 

influências, promovendo uma fuga antecipada de informação que 

beneficia certas regiões (“a decisão de onde se atribui dinheiro tá tudo 

novamente a ver com lobbies, com relações, com pessoas”), a nível local 

(Portugal), ou ao nível dos países da UE (“mas a nível europeu é tudo 

assim… é ter tudo influência, os pacotes que vem ou não, decorrem, na 

maior parte dos casos, das negociações”). É importante ter na equipa de 

gestão uma estrutura de lobby qualificada para discutir critérios de 

submissão de projetos (“o que tens a fazer…teres na tua equipa estrutura 

de lobby para ir discutir coisas”). Há uma meritocracia técnica na 

aprovação dos projetos (“há sempre avaliação de mérito”; “o mérito 

conta”), mas há critérios subjetivos na avaliação das candidaturas.  
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Centralização 

do Estado 

O Estado português é muito centralizador (“esse é o maior problema 

que temos na administração em Portugal, o Estado é muito 

centralizador…quem decide as coisas, decide em Lisboa”) e não há 

descentralização orçamentária (“Portugal tem 100% tudo centralizado”; 

“Portugal é o mais centralizador de toda a Europa”) 

Reforma da 

Administração 

Pública  

As reformas na Administração Pública são contínuas (“reformar, é 

sempre possível reformar, todos os dias faz-se qualquer coisa, existe a 

vontade”; “a reforma é a junção dessas pequenas leis e decretos que 

saem todos os dias”), mas não há uma reforma estrutural na AP (“uma 

reforma estrutural, acho que é uma figura de discurso mediático, todos 

os dias saem leis novas, eu não acredito em mudanças”; “mudanças 

radicais, isto não existe, é impossível de implementar”), e o poder 

político sobrepõe-se às medidas de reformas (“sobretudo quando tentas 

legislar ao sabor do populismo”; “os governos tendem a pensar nos 

títulos eleitorais”) 

Mudanças na 

Administração 

Pública  

As mudanças na AP, apesar de contínuas, são lentas (“devia mudar mais 

rapidamente, devia”), e não há flexibilização normativa na organização 

de pessoal, que permita, por exemplo, despedimentos e contratações (“é 

impossível gerir uma organização onde as pessoas não podem ser 

despedidas”; “a nossa Administração Pública no geral torna quase 

impossível mandar alguém embora”; “devia permitir que eu contratasse 



166 
 

as pessoas que eu preciso e mandasse embora as que eu não preciso”), 

mas há muita resistência à mudança, dos próprios funcionários (“quem 

é que protege mais a Administração Pública para que ela seja inflexível? 

Quem trabalha lá. Porque eles querem ter a garantia de, eu não posso 

ser despedido”) 

Motivação 

dos 

funcionários 

públicos 

Há um desafio operacional de gestão de pessoas na AP portuguesa 

(“como em todas as organizações, há pessoas motivadas, há pessoas 

desmotivadas”). O dinheiro não é único fator que motiva as pessoas (“o 

dinheiro é importante até um certo valor”; “não me dê mais dinheiro, 

dá-me mais qualidade”), há outros fatores como a liderança 

participativa (“envolverem as pessoas nas decisões”; “as pessoas 

ajudam a construir o processo”), flexibilização de horários (“o principal 

é ter flexibilidade de horário”), o desafio (“eu estou lá pelo desafio”) e 

outras recompensas não monetárias (“dar a algumas pessoas alguns dias 

de férias extras porque tiveram um bom desempenho”)  

Setor público 

vs setor 

privado 

A Administração Pública não consegue oferecer os benefícios e salários 

do setor privado (“nas empresas existe flexibilidade, na administração 

pública isso é mais difícil, porque não há este tipo de flexibilidade”, e 

as dotações orçamentárias são muito distintas (“numa empresa, é o 

orçamento anual da universidade, 30 milhões”). O processo de 

contratação no privado é diferente da Administração Pública (“qualquer 

empresa no mundo te contrataria e pagava o que tu quisesses”). A 

corrupção também acontece no setor privado (“aí é muito pior, não há 

escrutínio nenhum, é dinheiro, puro e duro”) 

Acesso aos 

serviços 

públicos 

Não há uma boa distribuição de serviços públicos pelo país (“onde se 

coloca uma grande parte dos serviços públicos é nas antigas capitais de 

distrito”) 

Inovação na 

Administração 

Pública 

Há muito espaço para inovar na Administração Pública (“total”, “todos 

os dias”, “aos poucos e poucos está a se modernizar”), mas é preciso 

desenvolver competências para a inovação (“uma pessoa competente 

pode mudar as coisas”) e haver motivação para inovar (“mas tem que 

ter as garras”; “há muita gente que diz só, não faz”) 

Meritocracia 

nas 

contratações  

A meritocracia nem sempre está presente nas contratações públicas (“na 

maior parte dos casos, não”), e há critérios subjetivos nos concursos, 

como entrevistas (“pessoas que estão no júri podem escolher pessoas 

que lhes dá jeito”), e as regras por vezes limitam a participação, por 

exemplo (“faz-se uma seriação em que só contabilizam coisas do teu 

currículo que tenham a ver com instituições de ensino superior”) 

 

5.3 Entrevistas presenciais  

Alguns resultados das entrevistas presenciais em profundidade não foram publicados 

em artigos, e assim como no focus group, referem-se à perceção de corrupção/lobbies na 

atribuição dos FEEI, e à Administração Pública portuguesa.  

5.3.1 Corrupção na atribuição dos FEEI  

A tabela 6 apresenta os resultados sobre a perceção de corrupção ou outras práticas 

congêneres. 
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Tabela 6. Perceção de corrupção na atribuição dos FEEI entre os entrevistados  
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Excertos das entrevistas (editados) Entrevista 

Dizer que há corrupção é muito forte. Indubitavelmente existem lobbies, e desde que 

sejam assumidos, coerentes e explícitos, tanto o País como a universidade poderiam 

tirar melhor proveito disso para ter seus projetos aprovados. É fundamental 

estabelecer uma presença forte junto às autoridades que decidem sobre os 

financiamentos. Trata-se de ir de encontro aos interesses da instituição, estar no lugar 

certo e na hora certa para receber informações fundamentais para a submissão dos 

projetos. Esta informação tem valor, e potencia a aprovação dos projetos.   

1 

Por conhecer a dinâmica social, económica e cultural de Portugal, um país pequeno, 

acredito que haja uma cultura de compadrio e influências informais que condicionem 

para onde os fundos são destinados, e como são aplicados. Minha ideia genérica é 

que haverá sempre pequenos ou maiores tráficos de influência, lobby seguramente. 

Não sei se do ponto de vista jurídico pode-se falar em crime e corrupção, ou se são 

pequenos favorecimentos.  

2 

Quanto a haver informação privilegiada para a submissão dos projetos, pode 

acontecer, mas é completamente inaceitável que exista. Trata-se de uma questão de 

ética e da natureza humana. O mais importante é questionar se temos mecanismos 

para mitigar, minimizar e regular uma situação eticamente indesejável, e a resposta 

é não, mas devíamos ter. 

3 

Com relação às atribuições dos fundos, os lobbies existem sempre. Ao nível da 

arbitrariedade da distribuição dos fundos entre países a nível europeu é relativamente 

reduzido. No que respeita ao caso nacional, ao longo dos tempos foi trilhado um 

caminho para haver melhor objetividade e transparência na atribuição dos fundos, 

mas como em qualquer parte do mundo, não deixa de estar sujeita à questão dos 

grupos de interesse. 

4 

Eu não falaria em corrupção, mas às vezes algum favorecimento é capaz de ter lugar. 

Entendo que haja lobby. Há alguma atribuição que é competitiva, mas também há 

alguma política de rateio, obedecendo a princípios de equidade e desenvolvimento 

do território. As universidades têm oportunidades de financiamento do Portugal 

2020 através das Comissões de Coordenação Regionais, e as coisas são negociadas 

com as próprias comissões, e é capaz de ter lugar a algum favorecimento, mesmo 

que seja bem-intencionado. No geral o poder de lobby é maior a nível dos projetos 

nacionais que ao nível europeu, supostamente por Portugal ter uma cultura de 

relacionamento, onde é importante estar presente em Lisboa não apenas para receber 

esclarecimentos técnicos e melhorar as candidaturas, mas também obter um ganho 

de capital social. Em termos europeus, é importante participar de associações que 

têm escritório em Bruxelas, mas acima de tudo, perceber a lógica utilizada pelos 

avaliadores das candidaturas. 

5 

Quanto à meritocracia na atribuição dos fundos, ao nível da União Europeia para 

Portugal, que neste momento está a negociar o próximo quadro comunitário, há um 

orçamento central que é distribuído aos países em função das regras de coesão, aí 

não acredito que haja corrupção. Internamente, há uma série de controlos aos 

gestores do programa, e entidades que controlam e validam a atribuição dos fundos, 

como o Instituto de Gestão Financeira – IGF, e a Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas. Os mecanismos de controlo não estão mal desenhados, e até são demasiado 

burocráticos. Depois, a execução dos projetos não é controlada pela rentabilidade, aí 

sim pode se criar uma cadeia, não é só nos fundos, é no Estado todo. Corrupção há 

sempre, o português é sensível, até porque quem gere estes fundos ganha um salário 

baixo face ao montante que gere. Há meritocracia na aprovação dos projetos, o que 

falta é verificar se as despesas, para além da execução, geraram valor. 

6 

Não é possível afirmar que haja meritocracia na aprovação de todos os projetos. Em 

termos de Comissão Europeia, acredito que haja, e Bruxelas acompanha os projetos 

muito de perto. O espectro de avaliadores é muito abrangente, há a contratação de 

peritos externos para compor o painel de avaliação. Já a nível nacional, a aprovação 

7 
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às vezes é política, ocasionalmente têm a ver com cumprir metas das políticas 

implementadas pelo Governo 

Na área de formação profissional, desbaratamos dinheiro até dizer chega, em cursos 

que não foram ministrados, e o pior, houve creditação. As empresas contratadas 

embolsavam o dinheiro, geravam listas de presença assinadas, e não davam a 

formação. Desperdiçou-se muito dinheiro do Fundo Social Europeu ao longo dos 

anos 90, no governo de Cavaco Silva.  

8 

Não tenho razões para acreditar que haja um grande problema na atribuição dos 

fundos. Ao nível da máquina do Estado em Portugal, há algumas empresas que 

vivem à volta de oportunidades de financiamentos para empreendedorismo, e nem 

sempre são produtivas. Os fundos estruturais também criaram uma indústria de 

formação, onde pode haver algum tipo de favorecimento. 

9 

Fonte: elaboração própria 

5.3.2 Administração Pública portuguesa  

Os resultados sobre as perspetivas da Administração Pública portuguesa nas diversas 

dimensões são apresentados na tabela 7, por categorias. 

Tabela 7. Perspetivas sobre a Administração Pública entre os entrevistados, por categorias  

Reforma da Administração Pública Entrevista 

Já tivemos efetivamente políticos e governos que conseguiram inovar e renovar a 

Administração Pública por iniciativa própria. Com os fatores exógenos, como a questão 

da troika e pressões externas, não acredito que tenham promovido uma remodelação ou 

reestruturação na Administração Pública, parece-me estarem mais diretamente 

relacionados com um fracionamento de despesas, com uma gestão focada em minimizar 

o desperdício de recursos. 

 

1 

Acredito que nunca houve uma reforma na Administração Pública portuguesa, no 

sentido mais literal, pensada em todos os domínios. A Administração Pública é uma 

constelação de organizações com configurações jurídicas diferentes, e uma reforma 

estrutural pressupõe mexer na organização, nas tecnologias, nos recursos humanos, mas 

também na forma como estas três variáveis se articulam umas com as outras. O que 

houve foram medidas avulsas de reforma, que advêm do New Public Management. 

Todos os dias há coisas novas, decretos novos, mas que funcionam mais como remendos, 

para tentar consertar algo que não funciona bem. E uma reforma não é coisa de 

cosmética.  

2 

As reformas na Administração Pública são não ao nível de operação, mas ao nível de 

concessão, e isso entra no campo da ideologia, que é mais complicado. Estamos numa 

fase de transição a uma confrontação entre aquilo que é o pensamento político e aquilo 

que se avizinha de uma organização. As unidades de comando e controlo têm que ser 

redefinidas. Temos aqui um problema de espaço vacante, que acaba por ser preenchido 

de uma forma menos correta. 

3 

Os principais desafios da Administração Pública portuguesa em termos de reforma e 

modernização tem a ver com carreiras, com reestruturação da Administração, com 

processos de recrutamento, com a avaliação de desempenho.  

 

4 

Impactos dos fundos europeus na reforma da Administração Pública Entrevista 

Não acho que a aplicação deste domínio seja visível para já. Os académicos estudiosos 

da Administração Pública conhecem pouco o programa Portugal 2020, e talvez o 

programa não seja tão fundamental para a Administração Pública, a ponto de instigar o 

interesse dos académicos de estudá-lo melhor. Uma reforma do Estado e da 

Administração Pública é um trabalho muito grande, que implica muita coisa, como uma 

revolução, que envolve mudar as bases e as estruturas. E isso não se consegue com 

programas 2020, nem que haja vontade política. 

2 
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Os fundos europeus dão um contributo importante em termos de capacitação, 

qualificação dos técnicos e dirigentes da Administração Pública, e na aplicação de novas 

tecnologias, seja no back office ou na relação com os cidadãos. No entanto, boa parte da 

modernização do Estado não tem a ver com financiamento, tem a ver com a 

reestruturação da Administração Pública, em dimensões regulamentares que os fundos 

não tocam. 

4 

No Portugal 2020 há uma parte que se chama Assistência Técnica, que é para as próprias 

organizações, o percentual é entre 10 e 15%, que permite fazer a renovação na 

Administração Pública. A AMA recebe fundos para apoiar a modernização da AP, é 

mais concentrado no governo central, no Ministério, para o desenvolvimento de 

tecnologias em vários serviços. Nas Câmaras é mais complicado, é uma coisa mais 

pequenina.  

6 

Há tanta coisa nova a acontecer para os próprios técnicos e funcionários da 

Administração Pública no âmbito da estratégia Europa 2020, e depois eles têm um 

SIADAP para serem avaliados. Nós estamos num processo de rapidez da alteração de 

projetos e programas, qualquer setor da Administração Pública tem que estar presente 

em todos os processos europeus. 

8 

Mudanças na Administração Pública Entrevista 

Em primeiro lugar, é preciso conhecer a Administração Pública. As pessoas entram nas 

funções públicas sem conhecimento da instituição e trazem ideias pré-concebidas, 

erradas em sua maioria. Tradicionalmente há uma visão dos gestores de que o que está 

para trás está sempre mau e errado, e o que vem pela frente será o bom e o certo. E há a 

noção de que o que vem de fora é bom, e as pessoas de dentro “não prestam”. São 

desperdiçados muito tempo e recursos para se perceber que as coisas não estavam tão 

mal, ou então a anular ou mudar nomes do que estava implementado, sem promover uma 

mudança que de facto renove a instituição, de uma forma positiva. É preciso que os 

gestores responsáveis pelas mudanças sejam mais humildes, e olhem para a história, o 

valor do passado. 

1 

É importante alguma flexibilidade que não existe, pois qualquer coisa que seja 

completamente rígida é impeditivo de qualquer evolução. É preciso avançar mais em 

termos não só da organização como de resultados do trabalho que se faz. Alguma 

informalidade também ajuda, sempre se mantiver um nível de educação. Outro ponto a 

destacar, que é problemático, fiz muitos trabalhos que envolveram pessoas de 

ministérios diferentes, investimento de tempo e dinheiro, e depois foram parar à gaveta. 

É comum que os governos pensem que o governo anterior não fez nada de jeito, fosse lá 

qual fosse. Há muita coisa para mudar, mas a coisa mais importante a mudar são as 

mentalidades. Somos diferentes dos anglo-saxónicos, que têm mais flexibilidade do que 

nós, que somos muito rígidos e fechados. Nós portugueses cumprimos muitas coisas, 

mas muito por desenrascanço, esta capacidade de improvisar e depois sair-se bem, o que 

é uma coisa péssima. Falta-nos organização e planeamento. Muitas vezes atropelamos 

as normas, e por isso é que se tem pequenas corrupções, porque acabas a improvisar em 

coisas que não devias. 

8 

Burocracia Entrevista 

Ao querer ser moderna à força, a Administração Pública portuguesa adotou preceitos da 

gestão privada, mas manteve suas características de uma organização muito 

burocratizada. 

2 

Os processos na Administração Pública são muito burocráticos, não tem muito por onde 

fugir, mas tem havido uma grande evolução em soluções em algumas áreas. 
6 

Há muita carga burocrática nos processos e na execução dos projetos financiados.  7 

As estruturas de incentivo e remuneração das carreiras hoje são muito burocratizadas. 

Precisamos tornar a uma máquina de Estado mais flexível. 
9 

Organograma Entrevista 

O organograma da Administração Pública ainda é pautado por rígidas hierarquias 

verticais, e não permite que os funcionários participem da tomada de decisões. 
2 
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Há muitos níveis hierárquicos na Administração Pública, às vezes há hierarquias que 

nunca mais acabam, julgo importante existir dois, três níveis hierárquicos, senão também 

não há equipas de dirigentes capazes de trabalhar, tem que haver níveis intermédios.  
8 

Normatividade da Administração Pública Entrevista 

A Administração Pública é normativa, e as normas têm de existir, o que elas não podem 

ser é muros absolutos. A normatividade é importante, mas não pode ser impeditiva do 

funcionário ver que pode fazer de outra maneira se seguir as regras e os regulamentos. 

É levada a um exagero que impede qualquer criatividade, e deve haver flexibilidade.  

8 

Contratação pública Entrevista                                                                                                                                    

O processo de contratação pública envolve muitos trâmites legais e tem que haver 

pessoas nas equipas que conheçam todos os procedimentos. Atualmente um concurso 

público leva de seis meses a um ano para avançar, o que atrasa a execução de projetos 

financiados, por exemplo. 

1 

Há regras muito burocráticas no processo de contratação pública. Mesmo se quisermos 

fazer uma formação ou contratar uma empresa de tecnologia, perde-se um ano. Um 

processo de compra de um software, por exemplo, demora seis, oito meses, tem que fazer 

concurso público, criar um júri, são muitos obstáculos. 

6 

Orçamento público Entrevista                                                                                                                                    

O primeiro desafio que as instituições confrontam é ter um orçamento para poder 

executar suas atividades diárias, o que envolve o pagamento de despesas e compras. 

Como envolve valores consideráveis, não se pode fazer ajustes diretos, partindo-se para 

a contratação. 

1 

Estamos numa altura de crescimento, temos até mais receitas, os municípios e o Estado,  

mas depois temos uma grande dificuldade de gastar, de executar, porque demora tempo, 

é burocrático. 

6 

Inovação na Administração Pública Entrevista 

Não é só perfeitamente possível inovar na Administração Pública, mas também 

fundamental, intrínseco e mandatório. O processo, porém, é trabalhoso, complexo e pode 

gerar desavenças e problemas. Mas acredito que numa Administração Pública que se 

diga saudável, há inúmeros fatores em que se possa aplicar a inovação. A própria 

imagem que o cidadão faz da Administração Pública e o seu valor para a sociedade já 

constitui um espaço para a inovação. 

 

1 

A dimensão tecnológica da inovação tem corrido muito bem. O governo eletrónico é 

onde que a Administração Pública portuguesa tem se saído melhor. No tocante à 

inovação na gestão das pessoas, o resultado tem sido desastroso. Não creio que a 

Administração Pública tenha ganho com as iniciativas superficiais e mal dirigidas de 

inovação no seio dos recursos humanos (nomeadamente o SIADAP).  

2 

A inovação difere da criatividade porque representa uma possibilidade de mercado livre 

de produção de vivência, é como instanciamos um conjunto de ideias a fim de concretizar 

a mudança. Logo a inovação na Administração Pública é claramente possível, mas 

precisa de uma liderança estratégica, cursos, tempo, e espaço político. A inovação é uma 

das poucas áreas onde parece haver um pacto de regime tacitamente levado à sério por 

nossos governos. Para haver risco, tem que haver confiança. 

3 

Na área pública acho que não se deve inovar por inovar. Há oportunidades de inovação 

interessantes, há outras que não acrescentam muito. Já quando falamos em empresas, a 

inovação é uma necessidade absoluta para lidarem com a concorrência.  
4 

É possível e preciso inovar na Administração Pública. Mas o tipo de inovação mais fácil 

de promover é de processos, mudar a forma como otimizar procedimentos, e há 

instrumentos efetivos para isso. Está toda esta vaga de digitalização, substituição do 

papel, simplificação de processos, aceleração, proximidade ao utente. Também temos 

parcerias pró-impacto, de inovação social, que medem ganhos nas mudanças que são 

feitas em processos administrativos, em termos de tempo poupado, recursos gastos e 

conveniência para o utilizador. 

 

5 
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O setor público demora mais tempo para inovar e se renovar, mas vai evoluindo. Agora 

há um esforço dos governos com o Ministério da Modernização Administrativa e a AMA 

- Agência para a Modernização Administrativa, que tem inovado muito, no SIMPLEX, 

no portal da Autoridade Tributária etc. Os fundos comunitários também apoiam as 

iniciativas de inovação. 

6 

É possível inovar na Administração Pública, mas não é fácil. Em termos de tecnologias 

será eventualmente mais fácil. Os serviços informáticos da universidade têm imensos 

projetos que estão em curso, que tem a ver com a modernização da Administração 

Pública, com o programa SAMA (Sistema de Apoio à Transformação Digital da 

Administração Pública). Depois é preciso inovar na gestão de pessoas, e isso é sempre 

mais complicado, e faltam recursos humanos. 

7 

Uma boa parte da inovação na gestão de pessoas não é inovação nenhuma, corresponde 

a bom senso, aliado à ética. Quanto à parte tecnológica, obviamente temos meios 

tecnológicos que não tínhamos, há imensas possibilidades, mas nenhuma delas até hoje 

substitui o contato direto com as pessoas que temos que gerir. 

8 

A inovação nas organizações públicas é um dos principais desafios do país, há muito 

trabalho a ser feito com vistas a tornar a máquina do Estado mais dinâmica e mais 

responsiva aos cidadãos, no sentido de ser mais sensível às suas necessidades. É preciso 

criar mecanismos de flexibilidade no setor público, mexer nas estruturas de incentivo e 

remuneração das carreiras, que hoje são muito burocratizadas. Há uma área de 

experimentação de inovação nos serviços públicos, uma das iniciativas é o LAB-X 

(Laboratório de Experimentação para a Inovação no Setor Público). Há um trabalho de 

colaboração a ser feito a nível de redes, com empresas privadas e agências não 

governamentais, e Portugal tem boas condições para fazer isso. 

9 

Setor publico versus setor privado Entrevista 

Numa empresa pode-se fazer alguma coisa de um dia pro outro, aqui leva-se anos. 1 

A lógica do setor público é bastante diferente do setor privado, no qual uma pessoa que 

tenha um bom desempenho pode ter uma progressão de um ano para o outro 

absolutamente fantástica, sendo que no setor público, se a progressão estivesse normal 

(e não está), representaria 50 ou 100 euros a mais no salário. Os funcionários públicos 

efetivamente perderam muito de seu poder de compra, têm os mesmos dias de férias que 

os trabalhadores do setor privado, e a ADSE custa-lhes 3,5% do salário. 

2 

Na Administração Pública há menos flexibilidade para a gestão de despedimentos ou se 

renovar os quadros. Não disponho de dados para dizer se a proporção de pessoas que 

trabalham abaixo de seu nível desejado de desempenho na Administração Pública é 

maior ou menor do que nas empresas privadas. 

5 

Nas empresas os gestores ganham muito mais que no público. O gestor público 

português não é muito bem pago, o mercado paga mais se for um grande técnico. Os 

organismos do Estado, ao contrário das empresas, não têm aquela mão invisível, que 

depois a rentabilidade faz mexer as coisas. Mas o setor público tem uma vantagem que 

as empresas não têm, que é concastar 200, 400 anos. Demora mais tempo para renovar, 

mas vai evoluindo. É mais fácil inovar no setor privado. Num processo de compra, a 

empresa quer comprar ou atualizar um software, é só chegar ao administrador e ter o 

OK, em uma semana. Na Administração Pública leva seis, oito meses. Na área pública 

não se consegue ser competitivo, nem é a questão só dos recursos, é o poder de decisão. 

No privado posso decidir em dois ou três dias, no público demoro seis meses. 

6 

A gestão no setor público é muito diferente do setor privado. Numa instituição privada 

o processo de passar dos objetivos estratégicos para os objetivos individuais de 

desempenho é bem mais simples do que numa organização pública, porque as métricas 

de lucratividade e eficiência de uma empresa privada são mais fáceis de passar aos 

trabalhadores. Já numa universidade, é muito difícil de se criar métricas. 

9 

Gestão de pessoas Entrevista                                                                                                                                    

Os serviços de recursos humanos das instituições no geral tratam de aspetos meramente 

operacionais, como processamento de salários e impostos, e não se preocupam em 

potenciar os recursos humanos, em olhar para cada pessoa e tirar o melhor partido dela 

1 
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dentro de suas potencialidades e capacidades, em ter equipas motivadas pelos diversos 

setores, com capacidades para dar o seu melhor para a instituição. 

Os desafios continuam a ser os mesmos que já eram em 95, com a reengenharia e as 

preocupações com a capacitação das pessoas para a mudança. Precisamos que as pessoas 

saibam não só mais autonomia, mas também tenham a capacidade de simplificar e de 

tomar iniciativas, de contribuir para trabalhar em conjunto, de forma colaborativa e com 

simpatia. É preciso haver uma orientação mais voltada a resultados e menos aos 

processos, o que em si parece um contrassenso com a questão da qualidade. A 

capacitação é muito importante nesta questão, mas precisa ser estratégica.  

3 

O maior desafio hoje é o facto de que há 20 anos a função pública está a perder poder de 

compra em termos reais, e não existem progressões salariais. Outro desafio tem a ver 

com o facto de em geral as organizações em Portugal, sejam públicas sejam privadas, 

historicamente apostarem pouco na gestão de pessoas. A preparação dos gestores para 

gerir pessoas é um problema geral da sociedade portuguesa, que precisa de desenvolver 

estas competências.  

4 

Temos um desafio muito grande, que é um número reduzido de recursos humanos, e 

temos uma dificuldade em renovar nosso estoque de pessoas. A falta de pessoas em 

alguns serviços faz com que o bom desempenho de um serviço tenha uma grande 

variabilidade associada à pessoa que está à frente, e isto não deveria acontecer, o serviço 

deveria estar equipado com pessoas e procedimentos num nível que qualquer média 

trabalhasse bem. 

5 

Não é possível renovar e despedir os recursos humanos na Administração Pública. Eu 

faria uma diferenciação salarial pela positiva, primeiramente não prejudicaria quem está 

mal, mas daria um prémio a quem trabalhar melhor. Depois mais tarde eu tentaria 

resolver pela negativa também.  

6 

Faltam recursos humanos, vamos crescer a equipa, mas até agora tem sido pouca gente. 

A contratação dos doutorados a termo incerto e precário para cada projeto não é de todo 

sustentável. Não sei ao certo o que vai acontecer com todas essas pessoas, as 

universidades não têm como absorver tanta gente. Deveriam promover políticas públicas 

de integrar os doutorados na indústria e na sociedade, não só na universidade. 

7 

Uma das questões mais importantes na gestão de pessoas é estar atento às pessoas, ser 

capaz de dialogar e de transmitir o que nos é exigido, e a ética. A ética está um bocado 

para baixo, mas é fundamental, é o que faz ser capaz de trabalhar com seriedade. 

8 

Motivação dos funcionários públicos Entrevista                                                                                                                                    

Há pessoas extremamente qualificadas que são colocadas “entre quatro paredes”, 

desperdiçando todo o investimento empregado em sua formação. Há uma dicotomia 

entre gerar satisfação pessoal e profissional às pessoas e ao mesmo tempo haver pessoas 

altamente capacitadas que não são aproveitadas. Quando isto ocorre em simultâneo, 

demonstra-se que a instituição não sabe gerir e motivar seus recursos humanos. 

1 

Os trabalhadores em funções públicas ganham mal e sentem que são permanentemente 

enganados e maltratados pelo seu patrão (o Estado). O grande desafio na Administração 

Pública é perceber o que pode ser feito para motivar as pessoas além das questões 

remuneratórias, como incluir dias de férias, repensar os modelos da organização do 

trabalho, fomentar a flexibilidade dos horários de trabalho, o teletrabalho e a 

responsabilização das pessoas. Já nem quero entrar em outro tipo de considerações como 

as competências das lideranças, já está aí por terrenos mais pantanosos. 

2 

Não é possível motivar as pessoas se não houver uma liderança que dê uma visão clara 

e consequente.  O problema é se acreditar mais no capital do que no trabalho, se acreditar 

mais na opção política que no trabalho, se acreditar mais no que é de fora do que é 

endógeno, se confundir a estrutura de governação - o Governo, com a estrutura da 

Administração Pública, se fazer com que as vias da Administração Pública sejam cargos 

de confiança política. Isto destrói qualquer motivação e qualquer ideal por confiança.  

3 

Há um problema de desmotivação geral humano na Administração Pública portuguesa, 

causado pela perda do poder de compra da função pública, desprestígio na sociedade e 

também por não investirem no desenvolvimento de competências dos gestores, para 

estarem aptos a gerir recursos humanos. 

4 
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É preciso envolver as pessoas, e elas também têm de querer. Mas ganham mal, para o 

nível de qualidade exigido, e depois querem sair cedo. Como é difícil motivar as pessoas, 

porque não temos os salários e os prémios, temos dificuldade em criar alguma eficiência 

no setor público. 

6 

A avaliação de desempenho atual (SIADAP) não motiva ninguém, o que seria essencial. 

As pessoas já não ganham muito, não têm a capacidade de ser promovidas facilmente, 

ficam anos e anos na mesma posição remuneratória. 

7 

Sempre fui uma servidora pública com muita honra, tive muitos convites para o privado 

ao longo de minha carreira de 48 anos como dirigente na Administração Pública e 

docente, e não aceitei. Podia ter ganho muito dinheiro. Fiz uma opção, comecei a 

trabalhar antes do 25 de abril, e queria ajudar a transformar este país. E depois é uma 

questão de ética, num lugar de gestão e direção, eu não estou para servir a mim mesma 

ou a direção do serviço, estou para servir o sistema. Sempre entendi que são deveres 

primeiro, direitos depois, mas nunca prescindi dos direitos. 

8 

Imagem do funcionário público  

Os governos e os média passam uma imagem à sociedade civil de que os trabalhadores 

públicos são privilegiados, o que não é verdade, há funcionários a ganhar 700, 800 euros 

por mês. Fazem da função pública o bode expiatório de todos os males, e a sociedade 

está muito envenenada, vão às repartições públicas com a ideia pré-feita de que aquilo 

não vai funcionar. Ser funcionário público há trinta anos era uma profissão de grande 

dignidade, e hoje os funcionários públicos são desprestigiados. 

2 

Há um discurso público de alguma culpabilização dos funcionários públicos pelos 

problemas do país.  
4 

Em Portugal há uma opinião pública que é tradicionalmente negativa com relação à 

Administração Pública, o que não é de todo verdade, há muita gente a trabalhar muito 

bem. Este descrédito tradicional, de que o funcionário público é quase uma vergonha, 

cria uma carga, diz logo um desafio, pois parte do princípio de que as pessoas não são 

de boa qualidade. 

5 

Reconhecimento dos funcionários públicos Entrevista                                                                                                                                    

Outra prática tem a ver com os estímulos positivos que o gestor dá ao trabalhador. Eu 

adotava esta prática em minha unidade, pelo menos uma vez ao ano, de reconhecer os 

esforços dos trabalhadores da equipa que executaram um excelente trabalho. Mas não é 

uma prática recorrente em todas as unidades de minha instituição. 

1 

Gostamos de reconhecimento, e quanto melhor as pessoas forem tratadas e melhor for a 

expectativa, responderemos melhor. Quanto menos esperarmos das pessoas, menos as 

pessoas fazem. Portanto nós somos tão bons quanto mais acreditarem em nós.  

5 

Eu só tenho como benefício a minha satisfação pessoal, e o reconhecimento dos colegas 

ao longo do tempo, e isto é muito importante para os pares. 
8 

Incentivos formais e prémios Entrevista                                                                                                                                    

Deveria haver incentivos que premiassem o bom contributo de um funcionário à 

instituição, isto é meritório. É difícil de implementar, cá na universidade não 

conseguimos, mas uma outra universidade conseguiu. Para a implementação deste 

incentivo é preciso seguir alguns cuidados, como definir as regras de participação e não 

misturar as diferentes carreiras existentes.  

1 

Os incentivos monetários não existem, é proibido por lei. A forma de se premiar é a 

promoção na carreira, mudando de categoria, mas também não muda muito. No setor 

público é mais a questão do reconhecimento do que as questões salariais. Ser um diretor 

dá estatuto, há a satisfação por trabalhar para o bem público, poder decidir, mudar a 

legislação, é gratificante.  

6 

Não recebemos nenhum prémio por desempenho. Somos avaliados pelo SIADAP. O IST 

(Instituto Superior Técnico) implementou alguns incentivos, que tinham a ver com a 

performance dos técnicos, eles trabalhavam mais horas e ganhavam mais. Mas o tribunal 

de contas depois veio e proibiu. 

7 
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Não há prémios e incentivos na Administração Pública. Já recebi dois ou três louvores 

publicados no Diário da República. Não há uma cerimónia para entrega, é algo 

impessoal. Agora claro que gostava de ter visto recompensada a dedicação de outra 

maneira. Nunca trabalhei menos de 10, 12 horas, até cinco anos atrás. Devia haver 

incentivos de outros tipos, não exijo que sejam só monetários, mas pelo menos tempo 

para estudar. Acho que merecíamos ganhar bastante melhor, pois assim não vais buscar 

os melhores, que vão para as empresas. 

8 

Na Administração Pública, creio que o maior e mais importante desafio seja a gestão de 

incentivos. Ao nível de universidade a dificuldade está em alinhar a missão e os objetivos 

estratégicos da instituição com os incentivos criados para a gestão de pessoal. 
9 

Avaliação de desempenho Entrevista     

Existe a avaliação formal aplicada a todos os funcionários da Administração Pública, em 

que é aplicada uma matriz fixa, e se o indivíduo cumprir ou ultrapassar certos 

parâmetros, irá progredir para o nível seguinte na carreira. Do ponto de vista 

remuneratório, vai ganhar um bocadinho mais. 

1 

O SIADAP (sistema de avaliação de desempenho dos trabalhadores públicos) foi muito 

pouco sério desde o início, foi concebido para conter a massa salarial, e é mal conduzido. 

Se a progressão dos funcionários neste sistema estivesse normal (e não está), 

representaria um aumento salarial de 50 ou 100 euros no mês. 

2 

O sistema de avaliação (SIADAP) é horrível, não promove certamente o empenho das 

pessoas e não motiva ninguém, o que é essencial. Um sistema que nos obriga a ficar anos 

e anos na mesma posição remuneratória porque existem cotas, certamente não é 

motivador. 

7 

Quando olhamos para essa coisa que se chama SIADAP, é de uma estupidez do tamanho 

de uma casa. Por um lado, descredibiliza o próprio dirigente, que tem que definir os 

objetivos, e alguns deles não são quantificáveis. Como é que se avalia um secretariado, 

pelo número de pessoas que recebe ou pela satisfação das pessoas? O SIADAP para mim 

foi das coisas que mais me irritou fazer, tem que ter uma forma de avaliar sem ser 

quantitativa. Há coisas subjetivas para avaliar. 

8 

O sistema de avaliação de desempenho adotado para os docentes enfatiza aspetos mais 

facilmente mensuráveis, como número de publicações, orientações, citações. O sistema 

ainda é muito quantitativo, procura por outputs visíveis ao número, sem avaliar a 

qualidade destes outputs. O sistema é pouco sensível para aspetos mais invisíveis e 

qualitativos. 

9 

Meritocracia e ética na Administração Pública Entrevista 

No setor público o Normen é político. Pode até executar um bom trabalho, mas se 

desagradar o chefe ou os colegas do chefe, perde-se a confiança política e estratégica. 

Para as nomeações, não é só o mérito que interessa, eu diria que conta 40% o técnico e 

60% de relação de amizade e de confiança com o chefe. Há uma cultura de relação. Acho 

que no privado também acontece isso, principalmente nas empresas familiares. Quem 

manda é o chefe da família, depois os filhos, que podem saber menos que os técnicos. 

Nas grandes consultorias internacionais pesa mais o mérito (80 a 90%).  

6 

Quanto mais se sobre na hierarquia, mais importante a ética se torna. Mas às vezes olho 

para alguns sítios em que a ética vai desaparecendo conforme as pessoas vão subindo na 

hierarquia. Nós temos políticos convictos, não acho que sejam todos. Há pessoas que 

levam seu papel muito a sério e há pessoas da pior espécie e desonestas. 

8 

Qualificação e capacitação dos trabalhadores públicos Entrevista 

Temos pessoas que supostamente são qualificadas em determinadas áreas, investimos 

anos na formação de um indivíduo, e depois são colocadas de lado, desperdiçando todo 

o investimento empregado em sua formação. 

1 

A qualificação dos trabalhadores em funções públicas é cada vez melhor, e hoje a 

maioria das pessoas é pelo menos licenciada, embora ainda existam muitos assistentes e 

auxiliares com pouca aprendizagem formal. A questão da qualificação é fundamental 

para que haja inovação e para que as pessoas sejam mais exigentes consigo próprias em 

seu trabalho. Mas não acho que temos que ser todos doutores ou licenciados. 

2 
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Atualmente a Administração Pública portuguesa é bastante qualificada, o problema tem 

a ver com a preparação das pessoas, quer dizer, ter pessoas aptas para gerir pessoas, 

ainda mais em contextos adversos. 

4 

Temos de investir, fazer alguns updates nas competências digitais. A maneira como 

utilizamos as tecnologias pode simplificar o nosso trabalho, sermos mais eficientes nos 

procedimentos e levitar a carga para poder fazer outras coisas. Estamos muito abaixo do 

ótimo daquilo que podíamos fazer com as tecnologias. 

5 

O setor público tem envelhecido, e possui poucas habilitações informáticas, sobretudo 

nas autarquias do interior. 
6 

A Administração Pública precisa de ser capaz de atrair bons recursos humanos, capacitá-

los e garantir uma boa remuneração para retê-los. Um desafio nesta dimensão tem a ver 

com a contratação de empresas privadas para o fornecimento dos serviços, uma vez que 

após o término dos contratos não deixam o conhecimento para o pessoal interno das 

repartições. 

9 

Prestação de serviços públicos  

No governo de José Sócrates surgiram a empresa na hora, as lojas do cidadão, o cartão 

do cidadão, o passaporte digital eletrónico, o acesso ao Portal das Finanças, as certidões 

permanentes para as empresas, e estas novas funcionalidades foram muito importantes 

para a economia de Portugal. Com as mudanças de governo (PSD, PS) alguns serviços 

foram desvirtualizados, como a loja do cidadão, que se transformou mais em um espaço 

do cidadão, deixando de prestar alguns serviços de sua origem. 

1 

Acho que o Estado tem que ser prestador de serviços em determinadas atividades, 

nomeadamente a saúde, a educação e a justiça, e tem que ser prestador a sério, não é 

termos uma saúde pública onde vão só os mendigos e os sem abrigo; ou uma escola que 

virou um gueto para se mandar os pobres. 

2 

Tem havido um grande esforço, de muita gente, para informatizar uma série de serviços 

públicos. 
6 

Troika Entrevista                                                                                                                                    

O período pós-troika (um período de “vacas magras”) foi complicado para Portugal, 

sequer podíamos fazer contratações públicas. 
1 

As medidas implementadas na altura da troika atarracaram o setor público, um setor com 

o qual nunca podemos deixar de contar. O governo não teve bom senso nenhum no meio 

da crise. 

2 

Julgo que a nível europeu a troika foi o maior desastre que nos aconteceu. Mas eles já 

assumiram os disparates que fizeram. Provavelmente as troikas que vão existir não serão 

na mesma linha económica ou financeira de austeridade que nós tivemos 

8 

Fonte: elaboração própria 

5.4 Outros trabalhos realizados e em andamento 

 Há outros trabalhos finalizados e em andamento no âmbito do doutoramento, a saber: 

a) O trabalho Students Helping out Fellow Students: Peer-to-peer Instruction on 

Research Methods in Portugal, em coautoria com uma equipa de investigação, 

recebeu a segunda colocação no The Innovation in Teaching of Research 

Methodology Excellence Awards ACPI (2021), e foi publicado no livro Innovation 

in the Teaching of Research Methodology Excellence Awards 2021: An Anthology of 

Case Histories (Anexo F). 

b) O abstract do trabalho The Focus Group Revisited: Simply Practical or a Bearer of 

the Truth? foi submetido para a 21st European Conference on Research Methodology 

for Business and Management Studies – ECRM 22 (Apêndice E). 

c) O artigo de aplicação Validation of a Scale for the Perception of Competencies and 

Attitudes in the Context of Public Administration, em coautoria, encontra-se em 

revisão pelos autores. O abstract pode ser consultado no Apêndice F.  
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6 CONCLUSÕES 

Esta investigação do doutoramento em Ciências Económicas e Empresariais 

procurou oferecer um contributo original ao debate sobre os impactos dos fundos europeus 

para Portugal, numa perspetiva de que a modernização da Administração Pública é um fator 

essencial para que o Estado e suas instituições estejam capacitadas para absorverem os FEEI, 

os quais, pressupostamente, potencializam o desenvolvimento e o crescimento económico 

dos Estados-Membros da UE e das regiões, levando-os a um estágio mais elevado de 

convergência com os países mais desenvolvidos do bloco europeu.  

Numa abordagem exploratória e descritiva, a investigação lançou mão de diferentes 

metodologias (qualitativas e quantitativas), que se mostraram complementares entre si para 

dar respostas as nossas questões de investigação. Um caráter inovador foi agregar as perceções 

de gestores públicos e dos cidadãos portugueses sobre os tópicos em debate, dentre eles um de 

particular interesse para a sociedade – a corrupção. Neste sentido, nosso estudo foge aos 

tradicionais estudos econométricos que avaliam a eficiência dos FEEI, apesar de tê-los 

utilizado para embasar nosso referencial teórico, e aplicarmos algumas análises 

macroeconómicas para corroborar nossos resultados da investigação, como veremos adiante. 

 As considerações gerais sobre os resultados da investigação serão apresentadas 

separadamente por cada objetivo da investigação. De seguida será dado a conhecer um quadro de 

triangulação dos métodos utilizados. Complementam a seção os contributos teóricos e práticos da 

investigação, as dificuldades e limitações encontradas, e sugestões para futuras investigações.  

6.1 Considerações Gerais 

6.1.1 Contribuição dos FEEI para o desenvolvimento de Portugal e para o crescimento 

económico das regiões 

Os resultados empíricos deste tópico da investigação foram divulgados por meio dos 

artigos 4.1, 4.2 e 4.3. O estudo qualitativo apresentou um consenso entre os participantes do 

focus group e os entrevistados de que o financiamento com os FEEI (seja através do Portugal 

2020 ou dos quadros financeiros anteriores) têm sido fundamentais para o desenvolvimento de 

Portugal, nos diversos domínios (social, económico, cultural e territorial) de aplicação das 

política públicas, e foram dados variados exemplos de melhorias conseguidas com os fundos, na 

forma de indicadores como a redução da mortalidade infantil e do número de natimortos; o 

aumento das taxas de escolaridade nos diversos ciclos de ensino; a diminuição dos níveis de 
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pobreza; a ampliação das infraestruturas de transporte; a construção de escolas, hospitais, 

pavilhões desportivos, cineteatros; a ampliação na prestação de serviços eletrónicos.  

O estudo quantitativo, por sua vez, evidenciou que os cidadãos portugueses 

conhecem o Acordo de Parceria Portugal 2020 (79% afirmaram que sim), e apreciam 

positivamente a contribuição dos fundos para o desenvolvimento de Portugal (67% dos 

inquiridos) e para o crescimento económico das regiões onde habitam (76% dos inquiridos). 

Estes resultados podem corroborar os objetivos da Política de Coesão europeia, de promover 

um desenvolvimento mais equilibrado entre as regiões mais desfavorecidas do bloco, de 

forma a convergir com os países mais desenvolvidos. O estudo bibliométrico sobre os 

impactos dos FEEI sustenta esta alegação, vez que identifica uma expressiva quantidade de 

artigos científicos publicados nos países do leste e do sul europeu, categorias de países que 

historicamente têm uma situação mais vulnerável e periférica no cenário europeu, motivo 

pelo qual os financiamentos – que representam um percentual grande no PIB destes países, 

capturam a atenção dos investigadores.  

A fim de sustentar de forma mais abrangente estes resultados, analisamos 

documentos oficiais do Acordo de Parceria Portugal 2020.  Os indicadores físicos de 

monitorização do PT 2020 (Anexo B) revelam números expressivos de ações apoiadas desde 

o início do Acordo de Parceria, nos diversos domínios de aplicação dos FEEI. No entanto, 

estes indicadores não são suficientes para estimar seus impactos no desempenho da 

economia de Portugal, nem avaliar o efeito multiplicador dos fundos no médio e no longo 

prazo. Fomos procurar estas evidências no Relatório de Avaliação do Impacto 

Macroeconómico do Portugal 2020, de autoria de uma equipa de economistas da Faculdade 

de Economia da Universidade do Porto, em conjunto com a Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão. Este relatório foi publicado em 31.08.2021 (AD&C, 2021b).  

A nível nacional, estima-se um impacto médio dos FEEI de +1.3% do PIB nos anos 

de 2014 a 2023 e +1.6% do PIB num período de 20 anos. O efeito multiplicador de longo 

prazo (50 anos após o final da intervenção) foi estimado em 3 euros de PIB para cada euro 

de despesa pública cofinanciada pelos FEEI. Os impactos observados ao nível do PIB, 

Emprego, Salários Reais e Produtividade são fortemente impulsionados pelos investimentos 

no domínio do Capital Humano, com o maior efeito multiplicador no PIB (superior a 7 

euros). Os instrumentos vocacionados para o apoio à I&D e à inovação e competitividade 

apresentam efeitos multiplicadores mais modestos. O Portugal 2020 mostra-se um indutor 
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do emprego, nomeadamente de trabalhadores mais qualificados no setor da tecnologia, que 

regista um adicional médio de 8,8% durante a execução dos FEEI. Sobre o emprego global, 

o efeito é bastante mais baixo, e ocorre apenas durante o período de programação dos fundos, 

atingindo um pico de 0,24% em 2020 (AD&C, 2021b).  

A nível regional (NUTS-2), são as regiões menos desenvolvidas que evidenciam 

maiores efeitos sobre o PIB quando comparados com os efeitos registados a nível nacional.  

O maior impacto é observado na região dos Açores (rácio de 2,2 vezes), seguido pelo 

Alentejo (1,8), Norte (1,4) e Centro (1,3). A região da Madeira, apesar de ser mais 

desenvolvida, apresenta rácio de 1,3. Nas regiões do Algarve e da Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), os impactos situam-se bem abaixo da média nacional, com 0,7 e 0,4, 

respetivamente. Outro resultado desta avaliação que permite uma associação positiva dos 

fundos do PT 2020 para Portugal, é a mitigação dos impactos de choques exógenos adversos 

na economia (como por exemplo os resultantes da pandemia de Coronavírus), a curto e a 

longo prazo.  A presença dos FEEI tende a amortecer, no mínimo, cerca de 36% do impacto 

do choque externo. Nas notas finais do relatório, os autores salientam que “os efeitos 

macroeconómicos da intervenção dos FEEI são necessariamente indiretos e de natureza 

eminentemente não observável”. (AD&C, 2021b, p.122). 

Sobre a associação dos fundos europeus com a Administração Pública, os resultados, 

tanto do focus group quanto das entrevistas, apontam como sendo um dos benefícios dos 

FEEI, desde a adesão de Portugal à UE, com ganhos em termos de capacitação e qualificação 

da Administração Pública, disciplina para gerir os fundos e boas práticas de governação. Por 

sua vez, os respondentes do estudo quantitativo deram pouca importância aos objetivos de 

“reforçar a capacidade institucional das autoridades públicas e a eficiência da Administração 

Pública” e “melhorar o acesso, a utilização e a qualidade das tecnologias de informação e 

comunicação” da agenda do Portugal 2020 (13 % e 15% de preferência, respetivamente). No 

estudo bibliométrico foram encontrados alguns artigos que tratam da temática da capacidade 

institucional para absorver os fundos europeus. 

6.1.2 Aplicação dos FEEI, idoneidade e corrupção na atribuição dos fundos, 

meritocracia na aprovação dos projetos 

Os resultados empíricos deste tópico da investigação foram divulgados por meio dos 

artigos 4.2 e 4.3. 
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No tocante à aplicação dos fundos europeus, os participantes do estudo qualitativo (4.3) 

reportaram falhas na gestão e episódios de atribuição indevida dos recursos, como contratação de 

empresas de formação fraudulentas; construções de infraestruturas em territórios de baixa 

densidade sem um planeamento adequado e falta de políticas públicas adequadas para fixação de 

pessoas no interior; ineficiência dos instrumentos de avaliação dos programas europeus. 

Quanto à existência de corrupção na atribuição dos fundos, os gestores públicos foram 

quase consensuais em admitir que corrupção é um termo forte, e que as práticas que mais 

ocorrem são no espectro de lobbying, relacionamentos, favoritismos, tráfico de influência, e 

informação privilegiada para a submissão de candidaturas. Inclusive a prática dos lobbies foi 

referida como bastante usual, uma vantagem competitiva no processo decisório da aprovação 

dos projetos. No artigo quantitativo, a perceção de corrupção na atribuição dos fundos a 

Portugal foi relativamente alta (53% acreditam que haja). E apenas 30,6% dos inquiridos 

possui um grau de confiança alto ou elevado na transparência dos projetos aprovados. Boa 

parte dos inquiridos (51,6%) apresenta um grau de confiança médio. Outras práticas apontadas 

em respostas espontâneas foram o lobby, os favoritismos, o tráfico de influência, as 

preferências partidárias, dentre outras. Curiosamente, o último Eurobarómetro aplicado na 

primavera de 2021 (CE, 2021b) apontou que o povo português é o que mais confia nas 

instituições europeias (81% de confiança, contra a média de 47% da UE27). Levando em 

consideração que o índice de confiança dos portugueses nas instituições públicas nacionais 

mostrou-se bastante inferior (38% para o Governo Central e 15% para os partidos políticos), 

pode-se inferir que a perceção da corrupção e outras práticas “mais aceitáveis” se dá mais ao 

nível interno (Portugal), do que a nível europeu. Este resultado é corroborado por alguns 

gestores entrevistados, que referem que a União Europeia dispõe de rígidos sistemas de 

controlo que reduzem a arbitrariedade na distribuição dos fundos para os EM. 

Sobre estes controlos, Viegas (2018) refere que os esforços da Comissão Europeia para 

fortalecer as defesas da UE contra a fraude e a evasão fiscal assentam em três pilares: a 

transparência fiscal, a tributação justa e eficaz e uma boa governação fiscal a nível mundial, 

que envolve impedir que os fundos europeus sejam canalizados através de paraísos fiscais. 

O Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), instituído pela Comissão 

Europeia para detetar e combater o uso fraudulento dos fundos europeus pelos Estados-

Membros da UE, publicou um relatório referente ao período de 2016 a 2020 , segundo o qual 

as tendências de atividade fraudulenta em 2020 (OLAF, 2021), são, para além de 
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equipamentos médicos e equipamentos de proteção individual ligados à pandemia de 

COVID-19; conflitos de interesses e conluio entre beneficiários e contratantes, em especial 

no domínio dos contratos públicos; emissão de faturas falsas ou inflacionadas, corrupção 

muitas vezes associada ao branqueamento de capitais; fraudes no financiamento orientado 

para a atividade de investigação;  fraudes que afetam o ambiente e a biodiversidade; e 

contrabando de cigarros e tabaco. Segundo este relatório, Portugal é um dos países que não 

registam muitos casos de fraude relacionados com fundos europeus – fica abaixo da média 

europeia, de 0,75%. Ainda assim, foram detetados cerca de 2.464 irregularidades em 

Portugal (entre 2016-2020), que representam um impacto financeiro de 1,47% do total de 

pagamentos efetuados (OLAF, 2021). Embora o relatório da OLAF e a Transparência 

Internacional não apontem Portugal como um dos países mais corruptos da UE, as 

irregularidades com os fundos comunitários representaram 2,3 M€ dos pagamentos efetuados 

a Portugal no período de 2016-2020.  

6.1.3 Agenda da Estratégia Europa 2020, ODS e impactos negativos ao futuro de 

Portugal e da UE 

Os resultados empíricos deste tópico da investigação foram divulgados por meio dos 

artigos 4.1, 4.2 e 4.3. O estudo bibliométrico aponta para uma tendência crescente de 

publicações enfocadas na Agenda da Estratégia Europa 2020, sendo temas comuns a partir 

de 2017 os incentivos para a competitividade e a inovação das pequenas e médias empresas 

(PME); as alterações climáticas; a investigação e o desenvolvimento no ensino superior (com 

destaque para o Programa H2020); as plataformas de inovação para uma especialização 

inteligente (RIS3), as cooperações transfronteiriças. 

No estudo quantitativo, os inquiridos elegeram até 3 prioridades nos objetivos temáticos 

do Portugal 2020. As respostas foram randomizadas para evitar o enviesamento típico deste tipo 

de questão seletiva. Os objetivos mais escolhidos foram “reforçar a investigação, o 

desenvolvimento tecnológico e a inovação” (40,5% de preferência), e “aumentar a 

competitividade das pequenas e médias empresas – PMEs” (38%), ambos do domínio temático 

“Competitividade e Internacionalização”. Foi dada uma importância abaixo do esperado aos 

objetivos ambientais do programa, como “promover as adaptações às alterações climáticas, 

prevenção e gestão de riscos” (18% de preferência) e “apoiar a transição para uma economia de 

baixo teor de carbono em todos os setores” (15%). Conforme já referido acima, os respondentes 

deram pouca importância aos objetivos de “reforçar a capacidade institucional das autoridades 
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públicas e a eficiência da Administração Pública” e “melhorar o acesso, a utilização e a qualidade 

das tecnologias de informação e comunicação” da agenda do Portugal 2020 (com 13 % e 15% 

de preferência, respetivamente). De certa forma, estes resultados contradizem o estudo sobre as 

fragilidades da Administração Pública portuguesa (artigo 4.4), em que a mesma amostra de 

respondentes aponta como muito necessárias a desburocratização e a digitalização das 

administrações públicas e dos serviços prestados; bem como a capacitação contínua dos 

funcionários públicos. 

Quanto ao cumprimento das metas da Estratégia Europa 2020 para um crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo dos Estados-Membros (alguns destes objetivos também se 

associam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU para 2030), o 

quadro 3 apresenta a síntese das metas pactuadas e atingidas por Portugal, o percentual de 

cumprimento das metas, e uma comparação da posição de Portugal em face dos demais Estados-

Membros que integram a UE27, no ano em que a série estatística passou a ser mensurada, e no 

ano mais recente de avaliação (2019 ou 2020, a depender da série). 

Quadro 3. Cumprimento das metas da Estratégia Europa 2020 por Portugal 

Indicador Meta 

pactuada 

Resultado  

atingido 

Alcance da 

meta (%) 

Posição PT 

na UE27* 

Emprego  

Taxa de emprego, 20-64 anos (%) 75% 74,7% 

(2020) 

     99,6%  

(residual) 

   15º (2019) 

     5º (2003) 

I&D  

Despesas em I&D em % do PIB 2,7% 1,4% (2019)    51,9%    14º (2019) 

   19º (2004) 

Alterações climáticas e energia  

Emissão de gases com efeito de 

estufa (MtCO2eq) 

Até 49,08 41,6 (2019)    118%    14º (2019) 

   12º (2005) 

Consumo de energias renováveis 

em % do consumo de energia final 

31% 30,6% 

(2019) 

     98,7%  

(residual) 

     7º (2019) 

     6º (2004) 

Consumo de energia primária 

(Mtep) 

Até 22,5 22,1 (2019)     101,8%  

 

15º (2019) 

15º (2000) 

Consumo de energia final (Mtep) Até 17,4 17,1 (2019)     101,8% 

 

14º (2019) 

   14º (2000) 

Educação  

Taxa de abandono precoce de 

educação e formação 18-24 anos 

(%) 

10,0% 8,9% (2020)    112,4%     10º  (2020) 

    2º   (2002) 

População entre 30-34 anos, com 

ensino superior (%) 

40,0% 39,6% 

(2020) 

     99%  

(residual) 

   21º  (2020) 

   25º  (2004) 

Pobreza e exclusão social  

Diferença ao ano 2008 da 

população em risco de pobreza e 

exclusão social (em milhares) 

- 200 mil - 661 mil 

(2019) 

   330,5%     10º  (2019) 

     5º  (2004) 

*O primeiro período de comparação no ranking diz respeito ao ano 1 em que a série estatística apresenta dados para todos 

os países da atual configuração da UE27. 

Fonte: elaboração própria (dados do Pordata, 2021) 
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Da análise do quadro 3, pode-se inferir que as metas onde Portugal apresentou 

melhor desempenho na Estratégia Europa 2020 foram às que dizem respeito à inclusão social 

e capital humano. A taxa de abandono precoce de educação entre os 18 e 24 anos retrocedeu 

de 45% em 2002 (na altura, a segunda pior na UE), para 8,9% em 2020, num desempenho 

acima da média da UE27, de 10,1%, e acima da meta ODS para 2030, de 9%. A população 

adulta entre 30 e 34 com ensino superior, apesar de ainda ser uma das mais baixas da Europa, 

aumentou de 16,3% em 2004 para 39,6% em 2020. A média da UE27 foi de 40,9% (que 

também não é alta). Se fizermos um contraponto com a meta ODS para 2030 (45% da 

população da faixa etária entre 25 e 34 anos com ensino superior), Portugal atingiu em 2020 

o percentual de 41,9%, acima da média da UE27, de 40,5%. Outro indicador com expressiva 

melhoria foi a diminuição da população em risco de pobreza ou exclusão social, Portugal 

conseguiu retirar 660 mil pessoas do limiar do risco de pobreza, mais de 3 vezes a meta 

pactuada de 200 mil pessoas, passando do quinto lugar em 2004 para o décimo lugar em 

2020 no ranking de países com a população mais pobre da UE27.  

No tocante ao emprego, Portugal praticamente atingiu a meta de 75% da população 

entre os 20 e os 64 anos empregada, estando na 15ª. posição na UE27 neste indicador, e 

acima da média da UE27, de 72,4%. Em 2003, Portugal ocupava a 5ª. posição no ranking, 

com 72,9%, relativamente acima da média da média da UE, de 66%. Já o desemprego de 

longa duração (meta ODS), este atingiu um pico nos anos seguintes à crise económica e à 

troika (taxa de 9,3% em 2013), e em 2020 retrocedeu para 2.3%, ligeiramente melhor que a 

taxa média da UE27, de 2.5%.  

Na dimensão da sustentabilidade, Portugal tem mantido praticamente estável o 

consumo de energia primária e final, rondando 22 tep (toneladas de equivalente de 

petróleo) em 2019. Portugal destaca-se positivamente com a contribuição das energias 

renováveis no consumo de energia final, tendo atingido 30,6% em 2019, 

consideravelmente acima da média da UE27, de 19,7%. De notar que a meta ODS 

aumentou este percentual para 32% em 2030, e este será um grande desafio ambiental para 

a UE, levando-se em consideração que 20 Estados-Membros se encontram abaixo da meta 

de 2020.  Outro desafio com impactos consideráveis nas alterações climáticas é a redução 

da emissão de gases com efeito de estufa (medida em milhões de toneladas equivalentes 

de dióxido de carbono). Portugal cumpriu 118% da meta para 2020, e reduziu cerca de 

12% a emissão dos gases em 15 anos.  No entanto, a meta ODS para emissão de gases com 
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efeito estufa utiliza outro indicador: emissões de dióxido de carbono e outros gases com 

potencial de aquecimento global, integrantes do chamado "Pacote de Quioto”. Neste 

indicador, Portugal configura o quarto país que mais emitiu estes gases, 112,6 CO2eq., 

sendo a média da UE27, 76 CO2eq (dados de 2019). 

Quanto à produtividade da economia, os baixos investimentos em desenvolvimento e 

inovação parecem dificultar o desempenho do tecido empresarial. Em 2019 Portugal cumpriu 

apenas 51,9% da meta de investir 2,7% do PIB em despesas de I&D. O investimento de 

Portugal foi de 1,4%, bastante abaixo da média da UE27, de 2,2% (note-se, porém, que 

Portugal dobrou o investimento do PIB em I&D em relação a 2004). Também deve-se observar 

que apenas sete Estados-Membros ficaram acima da média da UE neste indicador, o que 

pressagia dificuldades para a competitividade da União Europeia, num cenário de forte 

concorrência internacional. Outro indicador de produtividade que integra os objetivos ODS 

para 2030 é o investimento: formação bruta de capital fixo (seja público, das empresas ou das 

famílias), em percentagem do PIB. Em 2019 Portugal obteve 18,2%, versus 22,4% da média 

da UE27, ficando em 23ª. posição no ranking dos EM que mais investem em capital fixo. 

Relativamente ao futuro de Portugal e da União Europeia, houve um consenso quanto 

aos desafios existentes, sendo alguns (quatro entrevistados) mais otimistas que outros quanto 

à resiliência de Portugal para enfrentar estes desafios. No geral os participantes não 

dissociam Portugal da União Europeia, e o futuro do país parece se condicionar ao cenário 

económico e político internacional. Foram apontados alguns problemas estruturais que 

constrangem o crescimento económico pleno de Portugal no curto, médio e longo prazo: 

uma forte dependência de capital externo; uma estrutura produtiva assente em setores de 

baixo valor acrescentado, com baixa intensidade de tecnologia e de conhecimento e baixos 

salários; a perda do poder de consumo ao longo dos anos pela classe média; um alto 

endividamento público (que pode levar Portugal a uma outra troika); o envelhecimento da 

população; e a forte concorrência internacional. De notar que o focus group e as entrevistas 

foram realizadas num período anterior à pandemia. 

No estudo quantitativo, os fatores que podem interferir negativamente no futuro de 

Portugal e da União Europeia mais escolhidos foram a pandemia da COVID-19 (58%), o 

endividamento público (53%), o envelhecimento da população (52%), as ideologias 

extremistas (44,1%) e o desemprego (43,6%). Em outros fatores, destacam-se as alterações 

climáticas e a corrupção. 
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6.1.4 Modus operandi da Administração Pública portuguesa, reformas, modernização 

e inovação   

As complexidades e desafios envolvidos com o modus operandi da Administração 

Pública portuguesa foram tratados no artigo 4.4, que teve abordagem preponderantemente 

quantitativa (questões fechadas) e uma questão semiestruturada com respostas opcionais.  

Os resultados revelam um nível elevado de perceção de burocracia na Administração 

Pública portuguesa (78% dos inquiridos consideraram a AP bastante ou muito burocrática), 

o que é corroborado pelo comentário mais recorrente à pergunta “o que mudaria na AP se 

pudesse” - reduzir a burocracia (n=83). A opinião de que a quantidade de funcionários 

públicos nas administrações públicas está mal distribuída (havendo escassez e excesso em 

diferentes áreas) prevalece (65% dos respondentes), e esta perceção foi ainda maior nos 

respondentes que exercem função pública (77%). A perceção de que há demasiados 

funcionários na AP foi 3,5 vezes maior entre os que não exercem função pública.  

A imagem dos funcionários públicos foi avaliada num ponto médio (nem ruim, nem 

bom) para as variáveis eficiência e qualificação (ambas com 47%), ética (48%) e 

comprometimento (45%), e a avaliação foi melhor entre os que exercem função pública.  Já 

a variável motivação recebeu a pior avaliação – 59% dos inquiridos a consideram ruim ou 

péssima. Não foram encontradas diferenças estatísticas significativas entre os funcionários 

do setor público e de outros setores, evidenciando que os próprios funcionários públicos 

admitem que estão desmotivados. 

O reconhecimento dos funcionários públicos por meio de prémios monetários e 

diplomas de mérito recebeu aprovação de 59% dos inquiridos, sendo esta apreciação mais 

elevada nos inquiridos do setor público. A avaliação dos serviços prestados na Loja do 

Cidadão foi positiva (boa ou excelente) para 48% dos respondentes, percentagem superior à 

avaliação mediana, de 42%. Houve uma perceção bastante elevada de que é possível inovar 

na Administração Pública (93% de respostas positivas). 

Nos comentários à pergunta “o que mudaria na AP se pudesse”, para além de reduzir 

a burocracia, destacam-se a necessidade de instituir a meritocracia, com a adoção de um 

sistema de avaliação de desempenho justo, que recompense ou penalize os funcionários de 

acordo com sua produtividade; a eliminação da partidarização dos cargos públicos; o combate 

à corrupção e práticas como “amiguismos” e influências; a necessidade de formação contínua 

dos recursos humanos; e a promoção de políticas para motivar os funcionários públicos. 
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Corroboram estes achados as perspetivas dos gestores públicos que participaram do 

focus group e das entrevistas, que apontam, em linhas gerais, para um excesso de 

procedimentos burocráticos na Administração Pública que comprometem a eficiência na 

prestação dos serviços públicos; a falta ou a má distribuição dos funcionários públicos; a 

impossibilidade de despedimentos; um sistema de avaliação de desempenho (SIADAP) 

ultrapassado, que não promove a meritocracia e o reconhecimento; uma imagem ruim da AP 

e dos funcionários públicos por parte da sociedade; a politização na nomeação dos cargos de 

direção; as dificuldades em motivar os funcionários públicos; a necessidade de descentralizar 

a AP. Houve um consenso de que nunca houve uma reforma estrutural da Administração 

Pública, o que há são medidas de reforma, contínuas, que atendem agendas políticas (muitas 

das quais avaliadas como desnecessárias, inadequadas ou mesmo prejudiciais). No entanto, 

a inovação desponta como possível e essencial - um espaço para modernizar o modus 

operandi da AP (sobretudo a nível de processos), e promover melhorias na gestão dos 

recursos humanos e na utilização das TICs (inovação tecnológica). 

6.1.5 Desenvolvimento do Governo Eletrónico em Portugal   

Os resultados empíricos para esta questão de investigação foram publicizados por 

meio dos artigos 4.5 e 4.6. 

O estudo quantitativo encontra resultados que são corroborados com o estudo 

qualitativo (existência de informações já redundantes, prestação de serviços digitais, páginas 

mais acedidas e questões de interoperabilidade). Por outro lado, foi praticamente consensual 

entre os participantes do focus group e os entrevistados a perceção de que o governo 

eletrónico em Portugal assume uma posição de liderança, mesmo a nível mundial. Os 

resultados do inquérito apontaram para uma baixa perceção de que Portugal seja um país à 

frente em termos de governo eletrónico (apenas 38% acreditam que sim). Porém, este resultado 

contradiz à boa avaliação em geral obtida nas dimensões em avaliação do governo eletrónico 

(exceto pela interoperabilidade). Uma hipótese para esta contradição reside na suposição de 

que Portugal é um país pouco etnocêntrico (os portugueses não se consideram superiores a 

outras nacionalidades), o que é sustentado por falas como “mania que lá fora é melhor”, 

“incapacidade atávica para acreditar e apostar em si mesmo”, numa pergunta semiestruturada 

do questionário sobre as características de Portugal.  

Relativamente à frequência de busca por informações de órgãos e serviços públicos por 

meio da internet, 53% dos inquiridos frequentemente o fazem, sendo as páginas mais acedidas o 
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Portal das Finanças, a Segurança Social e o Serviço Nacional de Saúde. A qualidade das 

informações disponibilizadas pelos portais públicos foi avaliada como boa ou excelente por 59% 

dos inquiridos. A satisfação com os serviços públicos prestados pela internet também foi avaliada 

positivamente (52,5% encontram-se satisfeitos ou muito satisfeitos), em linha com os resultados 

do estudo qualitativo (e com a literatura), que consideram já haver informação redundante e uma 

boa oferta de prestação de serviços digitais em Portugal (estágio transacional de e-Gov). 

 A usabilidade das páginas de serviços públicos foi avaliada como boa ou excelente 

por 47% dos inquiridos. E a variável interoperabilidade dos sistemas recebeu mais 

avaliações negativas (33%) do que positivas (23%), corroborando a literatura que refere 

ser esta a maior lacuna para o governo eletrónico de Portugal (e do Mercado Digital Único 

Europeu) atingirem um grau mais elevado de maturidade. Nossos entrevistados 

compartilham desta opinião, referindo que a principal barreira para o e-Gov de Portugal se 

consolidar é a questão da interoperabilidade. Reportam haver dificuldades tecnológicas e 

regulatórias (que incluem questões de cibersegurança e proteção de dados) para se atingir 

um grau maior de partilha de dados entre os diversos sistemas informáticos existentes. 

Também referem um fator cultural existente nas administrações públicas, que consiste no 

facto das repartições públicas (sobretudo a nível local), resistirem a uma perda de poder e 

controlo sobre seus “territórios”. 

Um outro contributo relevante do estudo qualitativo diz respeito a um défice de 

literacia digital em Portugal, que é agravado pelo envelhecimento da população e a 

localização geográfica (litoral versus interior desertificado). 

6.2 Triangulação dos métodos mistos 

 Ao se optar pela utilização de métodos mistos para a recolha dos dados na 

investigação, há três possibilidade de comparar os resultados qualitativos e quantitativos 

empregados: convergência, complementaridade e divergência (Morgan, 2019). Em nosso 

desenho de investigação, partimos do pressuposto que os métodos utilizados (focus group, 

entrevistas presenciais em profundidade, inquérito e análise documental) são 

complementares entre si, e possibilitarão a descoberta de uma variedade de resultados em 

comum entre os métodos. A tabela 8 apresenta um exercício de triangulação de métodos e 

resultados de nossa investigação, o que dará um contributo a mais à integração dos resultados 

dos artigos científicos aqui apresentados. 
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Tabela 8. Triangulação de métodos mistos e de resultados da investigação 

Axiomas Focus Group Entrevistas Inquérito Análise documental 

Fundos Europeus  

Os FEEI têm sido importantes para o desenvolvimento de Portugal ✓ ✓ ✓ ✓ 

Os recursos do PT2020 contribuem para o crescimento económico das regiões ✓ ✓ ✓ ✓ 

Pode haver corrupção na atribuição dos fundos a Portugal ? ? ✓ ? 

Existem lobbies ou favoritismos na aprovação dos projetos  ✓ ✓ ✓ * 

Nem sempre há transparência na aprovação dos projetos financiados  ✓ ✓ ✓ * 

Há exemplos de má utilização e gestão dos fundos  ✓ ✓ * * 

Portugal apresenta uma boa taxa de execução dos fundos  ✓ ✓ * ✓ 

Houve ganhos na capacitação do Estado e das administrações públicas  ✓ ✓ * ✓ 

Os investimentos em capital humano e inclusão social têm mais impactos ✓ ✓ ✓ ✓ 

Administração Pública 

Há um elevado grau de burocracia na AP portuguesa ✓ ✓ ✓ * 

Os funcionários públicos encontram-se desmotivados  ✓ ✓ ✓ * 

Há uma politização e “cunhas” nas nomeações para os cargos públicos  ✓ ✓ ✓ * 

O sistema de avaliação de desempenho (SIADAP) não é meritocrático ✓ ✓ ✓ * 

Os funcionários públicos e a AP gozam de uma imagem ruim na sociedade ✓ ✓ ✓ * 

Nunca houve uma reforma estrutural na AP, o que há são medidas de reforma ✓ ✓ * * 

É possível e necessário inovar na AP ✓ ✓ ✓ * 

Deveria ser possível os despedimentos por mau desempenho ✓ ✓ ✓ * 

Os funcionários públicos são bem qualificados  ? ? * 

Deveria haver mecanismos de reconhecimento dos funcionários públicos ✓ ✓ ✓ * 

Governo eletrónico 

Portugal é um país de futuro em termos de governo eletrónico ✓ ✓  ✓ 

Há informações suficientes sobre os órgãos e serviços públicos na internet ✓ ✓ ✓ ✓ 

Portugal apresenta boas práticas de e-Gov, como SIMPLEX, AT, IRN, SNS ✓ ✓ * ✓ 

A principal lacuna do governo eletrónico de Portugal é a interoperabilidade ✓ ✓ ✓ ✓ 

Há satisfação com os serviços públicos prestados pela internet ✓ ✓ ✓ * 

A interface dos portais públicos é de fácil utilização para os usuários * * ? * 

Falta literacia digital na sociedade, sobretudo na população mais envelhecida ✓ ✓ * ✓ 

  Legenda:   ✓ Convergência entre os métodos      Divergência entre os métodos      ? Não houve consenso entre os participantes       * não avaliado 

Fonte: Elaboração própria (adaptado do modelo de Morgan, 2019) 
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Nesta tabela, os principais resultados (em comum) foram denominados de axiomas. 

Pode-se observar que houve convergência na quase totalidade destes axiomas. Alguns deles 

não obtiveram consenso entre os participantes (por exemplo, houve entrevistados que 

consideram que os funcionários públicos já estão bastante qualificados, outros pensam o 

contrário), ou no caso do inquérito, tiveram uma apreciação nem boa nem ruim sobre uma 

variável (o exemplo da qualificação dos funcionários aqui se repete). Num outro extremo, 

houve divergência entre os métodos quanto à questão de Portugal ser um país de liderança 

em termos do governo eletrónico (houve unanimidade entre o focus group e os entrevistados 

de que o governo eletrónico de Portugal protagoniza uma posição de destaque; já os 

inquiridos não estão certos sobre esta afirmação.   

6.3 Contributos teóricos e práticos 

Os contributos teóricos da investigação, primeiramente, referem-se a um 

conhecimento cumulativo agregado ao estado da arte dos tópicos em estudo, que resultou de 

uma revisão sistemática da literatura sobre a eficiência e aplicabilidade dos fundos europeus 

(a nível europeu e a nível de Portugal); as complexidades envolvidas na Administração 

Pública e as dinâmicas de modernização e reforma pautadas nomeadamente pelo New Public 

Management; o governo eletrónico como o principal vetor de inovação tecnológica no 

Estado.  

Adicionalmente, a aplicação de um teste de hipóteses validou um modelo conceitual 

proposto pela investigação (artigo 4.2), segundo o qual a perceção dos efeitos positivos dos 

FEEI relaciona-se com o facto de as pessoas reconhecerem a marca do Acordo de Parceria 

(neste caso, o Portugal 2020), identificando-o desde logo como um programa europeu. Por 

sua vez, a perceção dos efeitos positivos dos FEEI para o país também estaria positivamente 

associado à crença de que os fundos contribuem para o crescimento económico das regiões. 

Quanto à meritocracia na aplicação dos FEEI, a perceção de que possa haver corrupção na 

atribuição dos fundos estaria relacionada com uma menor confiança na idoneidade e 

transparência no processo de aprovação dos projetos financiados com os fundos. 

O artigo 4.4, que trata das complexidades e entropias da Administração Pública 

portuguesa, também aplicou um teste de hipóteses para verificar se haveria diferenças de 

avaliação das variáveis em estudo entre trabalhadores públicos e trabalhadores de outros 

setores de atividade. Os resultados validaram as hipóteses em causa. A perceção de 

burocracia é maior em outras atividades do que no setor público; a opinião sobre a 
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distribuição dos funcionários públicos nas administrações públicas difere entre o setor 

público (acreditam mais que os funcionários não estão bem distribuídos) e outros setores, 

que identificam mais que há um excesso de funcionários públicos; a apreciação de que os 

funcionários públicos devem ser reconhecidos (na forma de prémios e diplomas) é maior no 

setor público que em outros setores; a qualidade da prestação dos serviços das Lojas do 

Cidadão foi melhor avaliada pelos funcionários públicos do que de outros setores; as 

competências e atitudes de qualificação, ética, compromisso e eficiência dos funcionários 

públicos receberam uma avaliação mais positiva no setor público. A única variável que não 

foi confirmada pelo teste foi a motivação, tendo o setor público e outros setores praticamente 

a mesma apreciação – de que os funcionários públicos encontram-se desmotivados.     

Um outro contributo teórico da investigação pode ser encontrado no artigo 4.6, que 

trata da avaliação do governo eletrónico pelos usuários (cidadãos portugueses). As 

dimensões em avaliação (qualidade das informações dos portais públicos, satisfação com os 

serviços prestados online, usabilidade das páginas e interoperabilidade) apresentaram uma 

correlação moderada entre si. Já a dimensão frequência no acesso aos portais públicos 

apresentou uma correlação fraca com as demais dimensões. 

Os resultados desta investigação possibilitam identificar contributos práticos, 

sobretudo no campo das organizações. A Administração Pública portuguesa apresenta 

oportunidades e desafios a diversos níveis, que poderiam ajudar a melhorar sua relação com 

os stakeholders (cidadãos, empresas, organizações não governamentais, quadro de 

funcionários públicos etc.) na prestação de serviços públicos: 

- Ao nível da gestão da função pública, é essencial a criação de políticas que promovam a 

motivação dos funcionários públicos, através de um novo sistema de incentivos baseado na 

meritocracia, e com maior alcance e elasticidade. O atual sistema de avaliação de 

desempenho (SIADAP) da Administração Pública não permite uma progressão dinâmica na 

carreira (um técnico leva dez anos para mudar de categoria), e as quotas hoje existentes dão 

margem a que critérios de relacionamento prevaleçam sobre critérios técnicos (amizades X 

mérito) numa promoção. 

- Independentemente da necessidade de incrementos salariais identificada, a Administração 

Pública poderia promover formas de reconhecimento não monetário, tal como a 

flexibilização da jornada de trabalho, o teletrabalho (que se mostrou eficaz no contexto da 

pandemia), ou uma jornada híbrida. Num organograma ainda verticalizado como é o 
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português, a delegação de competências favorece o trabalho em equipa. As pessoas querem 

ser envolvidas e participar dos processos decisórios, mesmo que não detenham a 

competência formal para isso.  

- Ao nível da nomeação de cargos dirigentes, apesar de a Comissão de Recrutamento e 

Seleção para a Administração Pública (CReSAP) ter sido criada para priorizar o mérito e 

despolitizar os cargos de topo do Estado, através da seleção por concursos independentes, 

os resultados da investigação apontam para um elevado preenchimento de cargos dirigentes 

por razões não meritórias (“cunhas”, compadrios, nomeações partidárias, etc). Tendo em 

vista que em ¾ dos concursos os candidatos nomeados já ocupavam o cargo em substituição 

(Santos, 2019), é preciso melhorar a transparência deste sistema de contratação.   

- Pode-se observar um ainda elevado nível de burocracia envolvida nas estruturas e nos 

processos da Administração Pública portuguesa, apesar dos crescentes esforços em 

digitalização e desmaterialização para a simplificação de processos. Este esforço precisaria 

ser colmatado com maior simplificação legislativa. Inclusive, um dos entraves para uma 

melhor absorção dos fundos europeus em Portugal consiste na elevada carga burocrática 

envolvida nos processos de candidatura e operacionalização dos projetos e nos sistemas de 

incentivos às empresas, retardando a execução dos mesmos. 

- A reforma se apresenta como um discurso mediático. Quaisquer sejam os governos, a 

sociedade “cobra” por uma agenda de reformas e mudanças. Mas as mudanças requerem um 

planeamento estratégico alinhado com a missão do Estado, e devem levar em consideração 

um legado de experiências passadas. Além disso, há condicionalidades culturais envolvidas 

em cada processo de mudança, como o medo de perder o poder e o status quo, que devem 

ser estudadas e trabalhadas. 

- O governo eletrónico tem se desenvolvido muito bem em Portugal, as melhorias de TIC 

representam a dimensão onde a Administração Pública tem se saído melhor em seu processo 

de modernização e inovação. Há boas práticas em curso, partilhadas com outros países 

(como o SIMPLEX, por exemplo). Para se consolidar num nível mais pleno de maturidade 

de e-Gov, é preciso que sejam vencidos os entraves tecnológicos e de segurança de dados 

para que os sistemas se tornem mais interoperáveis. Também é preciso enfatizar as políticas 

de capacitação digital da população e dos quadros de funcionários das autarquias, sobretudo 

no interior e em regiões de baixa densidade, onde a população é mais envelhecida. 
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- Com o envelhecimento crescente dos quadros de pessoal das administrações públicas, é 

preciso buscar uma revitalização de pessoas, com a entrada de jovens qualificados nos 

quadros. Todavia, o cenário atual, de baixos salários e estagnação na carreira pública, não 

incentiva a permanência de jovens na Administração Pública, que acabam por migrar para o 

setor privado e para outros países da União Europeia. O setor privado também tem 

favorecido uma fuga de capital humano para o estrangeiro, em busca de melhores 

oportunidades e salários.  

- Também é preciso melhorar as políticas existentes de atração e fixação de pessoas no 

interior do país, com incentivos materiais e não materiais. Não basta construir infraestruturas 

e equipamentos e pagar um subsídio para as pessoas mudarem. É preciso estudar 

minuciosamente os fatores que motivam um agregado familiar a permanecerem no interior. 

6.3.1. Recomendações para as agendas da Estratégia Portugal 2030 

Para além dos contributos práticos da investigação no campo das organizações, os 

resultados obtidos nos permitem identificar algumas recomendações para as políticas 

públicas em concertação para alcançar os objetivos da Estratégia Portugal 2030, que 

nortearão o próximo Quadro Financeiro Plurianual, sustentado em quatro agendas temáticas 

de intervenção transversal (EUROCID, 2021), conforme tabela 9: 

Tabela 9. Políticas públicas para a Agenda da Estratégia Portugal 2030  

Agenda temática Recomendações para as políticas públicas 

Equilíbrio 

demográfico e 

inclusão social 

Promover a natalidade, com subsídios parentais, maior conciliação entre o trabalho 

e vida familiar, incremento de vagas em cheches; incentivar a imigração legal com 

facilitação dos trâmites burocráticos e integração dos migrantes na sociedade; 

promover a expatriação de emigrados e sua reinserção no mercado de trabalho; 

aumentar a oferta de aprendizagem ao longo da vida, sobretudo da população com 

menores habilitações literárias; aumentar a capacidade de resposta (em recursos 

materiais e humanos) do Sistema Nacional de Saúde e garantir a universalidade de 

atendimento; assegurar prestações sociais aos mais vulneráveis (sobretudo crianças 

e idosos) e em situação de pobreza e fome; promover a empregabilidade e a qualidade 

de emprego; diminuir as desigualdades na distribuição de rendimentos; melhorar as 

condições de habitação das famílias carenciadas 

Digitalização, 

inovação e 

qualificações para o 

desenvolvimento 

Reforçar a produtividade das empresas com investimentos em I&D; investir na 

alteração do perfil setorial do tecido produtivo (setores de maior intensidade 

tecnológica e de conhecimento), para agregar maior valor nas cadeias globais de 

produção; reduzir os custos de contexto e simplificar os procedimentos legislativos 

para que as PMEs possam investir mais em capital humano e I&D; potenciar a 

inovação e o empreendedorismo; dinamizar a transferência de conhecimento e 

tecnologia entre as entidades não empresariais (por exemplo as entidades de ensino 

superior) com o tecido produtivo, para gerar mais patentes e marcas nacionais; 

promover a digitalização da economia. No âmbito da Administração Pública: instituir 

sistemas de contratação de RH e de avaliação de desempenho meritocráticos, que 
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promovam progressão na carreira, e instituir outros incentivos para motivar os 

funcionários públicos, como o teletrabalho, a flexibilização da jornada de trabalho, a 

participação nos processos decisórios; promover a desmaterialização, a simplificação 

administrativa e reduzir a burocracia; aumentar a transparência e a ética e combater 

a corrupção, a  fraude e as práticas de favorecimentos; promover a qualificação dos 

trabalhadores das administrações públicas, inclusive a formação especializada para 

liderança; consolidar as melhorias de TIC para a prestação dos serviços públicos 

digitais, bem como desenvolver sistemas de dados seguros que permitam a partilha 

de dados (a nível local, regional, central e intracomunitário) e a eliminação de 

redundâncias; melhorar a literacia digital da população, sobretudo da mais 

envelhecida e residente em áreas rurais e de baixa densidade; aumentar a capacidade 

de resposta no ensino fundamental e no ensino superior 

Transição climática 

e sustentabilidade 

dos recursos 

Reduzir as emissões globais de gases com efeito de estufa (GEE); fomentar a 

utilização de transportes limpos e coletivos; descarbonizar a indústria; promover a 

redução do consumo de energia primária e o aumento da representatividade das 

energias renováveis; promover a economia circular, com a regeneração de matérias 

primas; aumentar a eficiência energética; reduzir o risco de catástrofes e prevenir os 

incêndios florestais; dinamizar a exploração agrícola, de forma sustentável; gerir os 

recursos hídricos; conservar o património natural, combater a desertificação  

Competitividade 

externa e coesão 

interna 

Promover o desenvolvimento equilibrado e ordenado do território; promover a 

convergência do PIB per capita das regiões NUTS-2 à média da União Europeia; 

promover as exportações de bens e serviços e reforçar a autonomia e soberania 

produtiva da UE, em relação à hegemonia asiática; fomentar as estratégias regionais 

de especialização inteligente, com alocação de recursos em atividades de maior valor 

acrescentado e potencial de crescimento; promover políticas de atração e fixação das 

pessoas nas regiões de baixa densidade (sobretudo da população mais jovem); apoiar 

a instalação de polos industriais em cidades médias, fora do eixo litorâneo Porto-

Lisboa; dinamizar as redes de transporte rodoferroviárias e as ligações aos portos; 

melhorar a qualidade da conectividade digital em todo o território nacional; 

dinamizar os recursos materiais e imateriais dos territórios de baixa densidade; 

promover o turismo sustentável; investir na conservação do património natural e 

cultural das regiões desertificadas; otimizar a prestação em rede dos serviços 

públicos na área da saúde, educação, justiça, cultura, desporto, etc.; melhorar a 

articulação e a cooperação transfronteiriça com a Espanha 
Fonte: Elaboração própria (dados recolhidos e dados do Eurocid, 2021) 

6.4 Desafios e limitações 

 A temática e os objetivos da investigação ofereceram uma riqueza de possibilidades 

a serem exploradas, e foi um grande desafio adquirir, aprofundar e sistematizar o 

conhecimento sobre os diversos conteúdos interligados – os FEEI, o Portugal 2020, a 

Administração Pública portuguesa e o governo eletrônico, que lidam com suas próprias 

complexidades e sinergias. 

 Um outro desafio encontrado foi a dificuldade em interagir com algumas instituições 

para a recolha de dados que poderiam enriquecer os resultados da investigação, como, por 

exemplo, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão – AD&C, a Agência para a 

Modernização Administrativa (AMA) e o Instituto Nacional de Administração (INA). Esta 
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dificuldade de contacto com as instituições públicas, que já era presente, ficou acentuada 

com a pandemia da COVID-19. 

 Uma limitação da investigação está relacionada a um elevado nível de habilitações 

literárias encontrado entre os respondentes do inquérito, devido à utilização de amostragem 

não probabilística, do tipo snowball. O estudo foi amplamente divulgado em universidades, 

politécnicos, escolas, empresas, associações comerciais e de classe, juntas de freguesia e 

câmaras municipais de todos os distritos de Portugal, para além de alguns canais de media 

social. Mas nem todos os segmentos da sociedade têm acesso aos meios eletrónicos para 

responder aos inquéritos, sobretudo entre a população mais envelhecida e residente nos 

territórios do interior do país.  

 Uma forma de contornar o enviesamento típico das amostras não probabilísticas 

(Figueiredo e Figueiredo, 2011), teria sido a contratação de uma empresa especializada para 

a aplicação do inquérito com base numa amostra probabilística aleatória. A candidata ao 

doutoramento fez esforços neste sentido, mas defrontou-se com dois constrangimentos: a 

recomendação, por parte do Encarregado Geral de Proteção de Dados da Universidade de 

Aveiro, de que o inquérito fosse divulgado exclusivamente pelos meios informáticos da 

universidade; e os altos custos envolvidos com a amostra probabilística aleatória de grande 

amplitude, levando-se em consideração que a investigação não foi apoiada por nenhum tipo 

de financiamento. 

6.5 Sugestões para futuras investigações 

 Consideramos que a investigação atingiu seus objetivos, de acrescentar contributos 

ao corolário de conhecimentos sistematizados sobre os efeitos da aplicação dos FEEI para o 

desenvolvimento dos Estados-Membros da União Europeia (mais especificamente ao caso 

de Portugal), numa perspetiva de que os fundos europeus têm um relacionamento de mão-

dupla com a Administração Pública, ou seja, a aplicação das intervenções favorece o 

desenvolvimento da capacitação das instituições (a nível central, regional e local), o que faz 

com que estas absorvam os fundos de forma mais eficiente, para além de promover boas 

práticas de governação – o que envolve, inclusive, medidas preventivas para evitar a 

corrupção, a fraude e outras práticas não éticas, no espectro dos favorecimentos. 

A investigação não é autolimitada, e permite uma série de derivações e 

desdobramentos. Para além das sugestões pontuais referidas nos artigos apresentados, 

identifica-se aqui algumas oportunidades para futuras linhas de investigação.  
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Nesta década de 2020, Portugal terá acesso a um volume extraordinário de fundos 

europeus para aplicar, distribuídos em três quadros de intervenção distintas: o Portugal 2020 

(há, ainda, 9,5 mil M€ para executar até 2023), o Plano de Recuperação e Resiliência – PRR, 

com cerca de 14 mil M€ em subvenções a fundo perdido e 2,7 mil M€ em empréstimos, e o 

Portugal 2030 (programação de 2021 a 2027), com mais 24 mil M€. Caso os fundos alocados 

sejam aplicados para promover as políticas públicas adequadas às reformas estruturais 

necessárias (e esperamos que sejam), esta década representará uma oportunidade de 

recuperação económica pós-crise e de crescimento económico para Portugal. Estudos que 

avaliem os impactos e resultados destes três programas em conjunto trarão um grande 

contributo à literatura sobre a aplicação dos FEEI em Portugal.  

Quanto à possibilidade de corrupção na aplicação dos fundos europeus, seria 

interessante uma investigação que avaliasse de forma mais abrangente os motivos pelos quais 

os cidadãos portugueses apresentaram desconfiança em relação à transparência na aprovação 

dos projetos financiados e uma elevada perceção de corrupção na atribuição dos fundos (sendo 

que, por outro lado, são os que mais confiam nas instituições europeias, segundo o 

Eurobarómetro). A corrupção é uma questão sensível à sociedade, e como refere Viegas 

(2018), a pressão da opinião pública é decisiva para manter a fraude e a evasão fiscal no centro 

da agenda política, e cobrar medidas de combate à impunidade. Estudos sobre um tema tão 

caro à sociedade, que envolve a malversação de tributos pagos pelos cidadãos ao Estado, são 

fundamentais no debate público. 
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Universidade de Aveiro 

 

Projeto de investigação  

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, Portugal 2020 e a Modernização 

da Administração Pública 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL  

 

1)  Nome 

2)  Idade 

3)  Entidade 

4)  Cargo (desde quando, cargos anteriores como gestor) 

5)  Quais os principais desafios de gerir uma instituição pública na atualidade? 

6)  Há incentivos formais e prémios monetários para além do salário base? 

7)  Existe o reconhecimento informal pelo desempenho? 

8)  O que mudaria na Administração Pública se pudesse?  

9)  Acredita numa reforma estrutural da Administração Pública? 

10)  Qual sua perceção do Governo Eletrónico em Portugal? 

11)  Considera que é possível inovar na Administração Pública? 

12)  Considera que o financiamento dos fundos Europeus é importante para o 

desenvolvimento do País? E para a região onde vive? 

13)  Qual o seu grau de confiança na atribuição das verbas de financiamento? Existe 

meritocracia na escolha dos projetos? Pode haver corrupção? 

14)  Consegue identificar relações entre o financiamento do Portugal 2020 com a 

modernização da Administração Pública? 

15)  Que futuro perspetiva para Portugal? 
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Investigação para Tese de Doutoramento em Ciências Económicas e Empresariais 

Responsável: Adriana Zoqui de Freitas Cayres Nishimura 

 Contato: adriana.nishimura@ua.pt 

Eu, __________________________________, abaixo assinado, declaro ter pleno 

conhecimento do que se segue: 

1. Fui informado que a sessão de trabalho ora proposta se integra numa investigação no âmbito 

do Doutoramento em Ciências Económicas e Empresariais, lecionado no Departamento de 

Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro, sob a 

orientação do Prof. Dr. Manual Au-Yong Oliveira. 

2. Tomei conhecimento que a investigação mencionada é denominada Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento, Portugal 2020 e a Modernização da Administração Pública. 

3. A minha participação nesta investigação será através de meu testemunho em entrevista, 

numa sessão presencial, cuja gravação em áudio eu autorizo. 

4. Foi-me esclarecido que os resultados da investigação serão divulgados no âmbito da tese a 

apresentar como trabalho final do doutoramento, mantendo-se a minha identidade e da 

instituição que represento em sigilo. 

5. Estou ciente que a responsável pela atividade irá manter a confidencialidade de todas as 

respostas e dados que comprometam a minha privacidade, bem como da instituição a que 

sou vinculado. 

6. Tomei conhecimento de que minha participação na investigação é voluntária e, poderei 

recusar-me a participar a qualquer momento. 

Declaro que, de acordo com os termos acima, concordo em participar da investigação. 

Declaro ainda que recebi uma via deste termo de consentimento livre e esclarecido e foi-me 

dada a oportunidade de esclarecer minhas dúvidas. 

Assinatura do participante 

_______________________________ 

 

Assinatura do responsável pela investigação 

___________________________________ 

 

_______________, ___ de ______________ de 2019. 

(Local e data) 
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APÊNDICE C. Questionário plataforma FormsUA 
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APÊNDICE D. Avaliação das dimensões de e-Gov obtidas  

em agosto e dezembro de 2020 
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Tabela . Avaliação das dimensões de e-Gov obtidas em agosto de 2020 e dezembro de 2020 (%) 

Questões Respostas Percentagem 

(n=632) 

Percentagem 

(n=1119) 

Considera que Portugal seja um país à 

frente em termos de Governo 

Eletrónico (e-Gov)? 

Sim 38.0% 40.8% 

Não 29.0% 26.7% 

Não tenho a 

certeza 
33.1% 32.4% 

Com que frequência é que você 

costuma obter informações de órgãos 

e serviços públicos por meio da 

Internet? 

Nunca 

Raramente 

Eventualmente  

Frequentemente  

Sempre  

2.2% 

15.2% 

29.4% 

44.5% 

8.7% 

1.6% 

13,0% 

26.1% 

50.5% 

8.8% 

Como avalia a qualidade das 

informações disponibilizadas nos 

portais públicos? 

Muito fraca 1.7% 1.2% 

Fraca 5.5% 4.6% 

Razoável 31.2% 31.3% 

Boa 52.8% 54.5% 

Excelente 

Não sei avaliar 

6.2% 

2.5% 

6.7% 

1.7% 

De forma geral, como avalia a 

usabilidade (facilidade de uso) das 

páginas dos serviços públicos a que 

acedeu? 

Muito fraca 

Fraca 

Razoável 

Boa 

Excelente 

Não sei avaliar 

2.5% 

10.8% 

37.2% 

42.7% 

4.7% 

2.1% 

1.7% 

8.9% 

37.2% 

45.5% 

5.5% 

1.3% 

Como avalia a sua satisfação com os 

serviços públicos prestados pela 

Internet? 

Muito insatisfeito 

Insatisfeito 

Razoável 

satisfeito 

Satisfeito  

Muito satisfeito 

Não sei avaliar 

1.1% 

7.4% 

35.6% 

41.1% 

11.4% 

3.3% 

1.0% 

6.4% 

34.5% 

43.3% 

12.6% 

2.1% 

Como avalia a interoperabilidade 

(diversos sistemas comunicarem-se 

entre si) dos portais públicos? 

Muito fraca 

Fraca 

Razoável 

Boa 

Excelente 

Não sei avaliar 

8.1% 

25.3% 

31.6% 

19.5% 

4.1% 

11.4% 

6.6% 

25.3% 

34.6% 

20.3% 

3.9% 

9.3% 
Fonte: elaboração própria (dados do SPSS) 
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Adriana Nishimura, Maria José Sousa, Frederico Branco, José Martins, Ramiro Gonçalves, 

Manuel Au-Yong-Oliveira  

 

The focus group revisited: simply practical or a bearer of the truth? 

 

Key words: qualitative research, Portugal, public administration, corruption, 

knowledge sharing 

 

Abstract 

 

Much has been written about focus groups, and how they are practical, in research studies. 

Focus groups allow for the economical and rapid gathering of information and knowledge. 

However, what we argue herein, is how, in relationship cultures, focus groups allow for 

open discussion and debate which may uncover hidden meanings and beliefs which would 

otherwise go unnoticed in a standard interview, where respondents may feel inhibited in 

their responses (being alone and often with an unknown interviewer). In a group, and in a 

relationship culture, a talented facilitator may lead to very novel results. The example 

focused on herein also deals with corruption and other bad and negative practices in public 

administration. The focus group involved civil servants knowledgeable and with 

experience in the attribution of funds, and with experience in the hiring of new recruits. 

Each of these activities, in a relationship culture, is highly questionable - e.g., the absence 

of a meritocratic culture is made very visible. Comments were made in the focus group 

performed such as - on the topic of fund attribution: "There is corruption everywhere"; 

"The lobby effect in negotiating financial envelopes and approving projects can be strong 

and the result of privileged relations and influence, promoting an early leakage of 

information that benefits certain regions (the decision of where to allocate money is again 

all about lobbies, about relations, about people)". On the topic of hiring: "Meritocracy is 

not always present in public hiring (not in most cases), and there are subjective criteria 

in hiring processes, such as interviews (people who are in the jury can choose people they 

like)." Albeit, corruption not only exists in the public sector, according to our results, but 

also in the private sector, seen to perhaps act as a corrupting agent of civil servants: 

“Corruption also happens in the private sector (it is much worse there, there is no scrutiny 

at all, it is money, pure and simple).” Much has been written in the media about corruption, 

in Portugal, which is stubborn in its efforts for development. Is the relationship culture to 

blame?  

 

Is Portugal doomed to remain at the bottom of the ladder in developed Europe, due to its 

practices, in public administration and in the private sector? If the focus group analysed 

herein is to be taken seriously, much needs to change in Portugal – for it to fulfil its 

promise of becoming a wealthy and prosperous nation (having three times gone bankrupt 

in modern times, whereby it needed external and international financial aid to survive). 
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VALIDATION OF A SCALE FOR THE PERCEPTION OF COMPETENCIES AND 

ATTITUDES IN THE CONTEXT OF PUBLIC ADMINISTRATION 

Authors: Ana Moreira, Adriana Nishimura, Maria José Sousa,  

Manuel Au-Yong-Oliveira 

 

Abstract  

This study aims to validate a scale of perception of competencies and attitudes of 

employees of the Portuguese Public Administration. The sample of this study consists of 

1119 participants working in Public Administration and other labor sectors in Portugal. 

Psychometric qualities of this instrument were studied to evaluate its use in future studies. 

Through initial exploratory factor analysis, it was verified that the scale is composed of one 

factor, presenting a KMO in the value of 0.83. Subsequent confirmatory factor analysis was 

performed in the AMOS 27 and confirmed the existence of a single factor. The analysis of 

the psychometric qualities of the scale allows us to conclude that it can be applied in the 

context of the Portuguese Public Administration.  Thus, an instrument is available to 

simultaneously assess the perception of competencies (efficiency and qualification), as well 

as attitudes (ethics, commitment and motivation) of civil servants. 

Keywords: Competencies, Attitudes, Assessment Instrument, Public Administration 
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ANEXO A. Metas revisadas da Estratégia Europa 2020 
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ANEXO B. Indicadores físicos do Programa Portugal 2020 (até 30/06/2021) 
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ANEXO C. Comparação de indicadores macroeconómicos e sociais de 

Portugal e da UE27 
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ANEXO D. Box na Matéria Um país à espera do tiro da bazuca, da revista Exame 
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Fonte: Revista Exame – Edição 448 (agosto de 2021), p.17. 
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ANEXO E. Matéria Estudo de doutoramento do DEGEIT é destaque na revista Exame, 

no UA Notícias 
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Fonte: UA Notícias (09/10/2021). 
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ANEXO F. Publicação em livro e certificado de premiação no ECRM21 do trabalho 

Students Helping out Fellow Students: Peer-to-peer Instruction on  

Research Methods in Portugal 
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