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Quo Vadis? 
 
Nas últimas décadas, as Administrações Públicas de todo o mundo – e especialmente as dos 
países mais abertos e expostos ao fenómeno da internacionalização e globalização, como é o 
caso dos países membros da OCDE – têm sido submetidas a crescentes pressões para se 
reformarem. Não é novidade. Mesmo considerando inevitáveis variações de país para país na 
intensidade e nas prioridades de reforma, as principais razões que as motivam assentam, em 
todos os casos, na necessidade de ajustar as Administrações aos desenvolvimentos sociais, 
económicos e tecnológicos de forma a adequar funções, necessidades e recursos  do país, 
melhorando a sua governabilidade no presente e a sustentabilidade no futuro.   
 
Não é atitude racional pensar que os movimentos de reforma se venham a atenuar no futuro 
próximo. Pelo contrário, cada aceleração dos factores que os pressionam irá exigir novos 
esforços de adaptação que poderão ser de aprofundamento ou até de mudança de rumo. Dada a 
instabilidade que muitas das reformas tem provocado nas Administrações em diversos países – 
algumas têm abalado os alicerces dos sistemas de função pública e exigem tempo de maturação 
e aperfeiçoamento que por vezes pode não acontecer – esta constatação não será muito 
animadora. Abanões em edifícios instabilizados não são tranquilizadores… Mas sendo previsível 
que os ajustes continuarão, a obrigação é a de antecipar os problemas e analisar as tendências 
para se poder tomar a iniciativa e agir com oportunidade, não a reboque das circunstâncias. 
 
Olhando de relance para as agendas de reforma das Administrações nos países da OCDE nos anos 
mais recentes, constata-se que há um conjunto de temas que, de forma mais ou menos intensa, 
aí têm presença relativamente constante. Nota-se, igualmente, que bastantes vezes as reformas 
tendem a oscilar num movimento de pêndulo: a um avanço num determinado sentido segue-se 
um movimento de regresso a anteriores paradigmas como reacção a excessos e efeitos 
indesejados. Obviamente, nunca ao ponto anterior, pois que a consolidação das melhorias 
inerentes à dinâmica dos processos evolutivos o impossibilita e rejeita. 
 
Assim, tudo aponta para que a busca de soluções para novos desafios (e para problemas velhos 
que persistem e resistem) se continuará a fazer em torno dos seguintes temas:  
 
 
1. Redução/estabilização de efectivos 

Depois de fortes pressões no sentido da sua redução, nos últimos anos verifica-se a tendência 
para a estabilização do número de efectivos das Administrações e, em alguns casos,  para o 
seu crescimento. Em regra, a evolução (crescimento ou redução) do número de efectivos é 
acompanhada de idêntico movimento do seu peso no PIB, mas esta tendência é contrariada 
em alguns países em que o PIB tem crescido a um ritmo superior ao do crescimento de 
efectivos (pelo que, mesmo crescendo, o seu peso relativo se reduz). 
Por outro lado, é também interessante registar que, em geral, a redução de custos com 
pessoal é compensada, com acréscimo (por vezes superior) em custos de aquisição de serviços 
prestados pelo sector privado. Este fenómeno está a merecer crescente atenção e deverá ser 
seguido à lupa na dupla  perspectiva do custo/benefício e da qualidade dos serviços prestados 
(considerando, naturalmente, as especificidades do objectivo qualidade em serviços públicos). 
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O tema da evolução dos efectivos ganha ainda particular relevo por razões demográficas (o 
envelhecimento das populações cria pressões adicionais sobre o papel e a capacidade do 
Estado na prestação e/ou garantia de serviços), por questões de política de emprego e 
envelhecimento dos funcionários (com os inerentes riscos de “vazios” intergeracionais e 
problemas de gestão do conhecimento) e pelos novos desafios à capacidade de liderança e 
acção dos governos, a nível nacional e supranacional, que as recentes crises vieram pôr na 
ordem do dia.    

2. Aproximação/diferenciação de regimes e condições de trabalho 

Partindo de uma posição de quase completa diferenciação de regimes e condições de trabalho 
entre os trabalhadores da função pública e os do sector privado (as excepções apenas 
confirmam a regra), as reformas foram no sentido de uma progressiva identificação 
(“normalização” , se diz por vezes) entre os dois regimes. Isto deveu-se, em grande parte, à 
progressão do pensamento do New Public Management nas agendas de reforma. Entretanto, 
com o recuo significativo desta abordagem à gestão pública e a (re)constatação de que há 
especificidades na organização e gestão pública que decorrem de funções, obrigações e 
contextos específicos, ganha novo alento a ideia de que nem tudo pode ser normalizado e 
reduzido a um único modelo de regimes e condições de trabalho. A necessidade de ter em 
consideração o contexto e a tradição jurídico-administrativa de cada país é outra ideia que 
ganha peso neste debate. Além do mais, os governos parecem redescobrir as vantagens em 
regular autonomamente, em condições e com poderes de  regulação especiais, importantes 
sectores do emprego público. Nomeadamente, para impulsionar o profissionalismo e garantir a 
neutralidade política na administração pública e melhorar o processo de decisão.  
 
 

3. Descentralização e delegação / concentração 

Esta é uma área em que a configuração constitucional dos Estados, a dimensão geográfica 
(com excepções bem marcadas) e a tradição político-administrativa têm um peso 
determinante na caracterização dos modelos de gestão. Em qualquer caso, o tema tem lugar 
assegurado em todas as agendas de reforma da gestão pública. Como ideia geral, a 
descentralização e a delegação de competências e poderes são objectivos quase de sentido 
único, visando aproximar os centros de decisão dos problemas e diversificando as respostas de 
acordo com os condicionalismos específicos.  
Contudo, verificam-se também fenómenos inversos de re-centralização da gestão (por 
exemplo, na gestão dos recursos humanos), como reacção contra a fragmentação e excessiva 
diferenciação da gestão - com a subsequente fragilização de alguns princípios gerais e valores 
comuns, e até de acréscimos de custos -  mas também pelo facto de as novas tecnologias da 
informação proporcionarem novas oportunidades de atenuar os efeitos mais negativos da 
centralização. A necessidade de reforçar os sistemas de coordenação horizontal é evidente. 
Em qualquer caso, no horizonte continua a busca de adequado equilíbrio entre, por um lado, a 
capacidade do centro para impulsionar, modernizar, coordenar e avaliar a gestão em torno de 
objectivos gerais e, por outro, a necessidade de conferir e instalar suficente e qualificada 
capacidade de decisão em cada organização.  
  
 

4. Gestão da performance e do desempenho 
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A gestão da performance das organizações e do desempenho dos trabalhadores das 
Administrações tem sido outra das áreas de incessante procura de soluções. Pesem embora as 
melhorias conseguidas, o sentimento dominante parece ser o de se estar ainda longe da 
satisfação. À medida que se avança na sofisticação de modelos e sistemas de gestão e 
avaliação, mais consciência se vai ganhando, por um lado da sua relevância e potenciais 
benefícios, e por outro, da sua crescente complexidade e dificuldade em demonstrar os 
esperados resultados. Os efeitos em matéria de motivação individual são mitigados e em 
muitos casos tendem a ser contraproducentes (como é o efeito da remuneração ligada ao 
desempenho). Também os riscos de minar os valores e a ética do serviço público têm 
merecido atenção neste contexto. Daí que se note um crescente interesse em olhar mais para 
as equipas e objectivos globais das organizações do que para desempenhos e objectivos 
individuais. E que em matéria de recompensas associadas ao desempenho se venha apelando 
prioritarimante às soluções clássicas de promoção nas carreiras.  
  
 

5. Individualização / estandardização das remunerações 

Claramente associado às tendências de delegação e descentralização, bem como da gestão das 
performances, alguns países têm dado passos significativos na individualização das condições 
de trabalho, especialmente em matéria de remunerações. Neste contexto, a descentralização 
tem consistido em permitir a cada organismo definir a sua política salarial (havendo, contudo, 
diferentes grau de autonomia para o fazer) e, dentro de cada organismo, na individualização 
dos salários (com variável amplitude e em função dos diversos componentes salariais e 
sofisticação do sistema de gestão). De toda a maneira, em maior ou menor grau e de forma 
directa ou indirecta, os ministérios responsáveis pelo orçamento mantêm sempre o controlo 
global dos sistemas remuneratórios. 
Este caminho não é, todavia, pacífico. Redução/ineficiência dos mecanismos de controlo, 
perda do sentido de “sistema” de função pública, aumento artificial de competição entre 
serviços públicos no recrutamento e retenção de pessoal, crescimento dos custos e 
arbitrariedade e favoritismo na fixação de salários são, entre outras, algumas das razões que 
têm sido invocadas para pôr em causa a aplicação dos mecanismos de individualização das 
remunerações à realidade das Administrações e o seu impacto na melhoria da produtividade. 
Um significativo grupo de países faz profissão de fé na estandardização dos salários, 
negociados e definidos estatutária e centralizadamente. 
Reconhecendo-se as vantagens de uma equilibrada dose de flexibilidade, tudo indica que o 
debate prosseguirá sobre os seus limites e controlo. 
 
 

6. Alta função pública 

Este é cada vez mais um assunto na ordem do dia em todas as Administrações. Em causa está a 
sentida necessidade de se conseguir um adequado equilíbrio entre profissionalismo, 
neutralidade política e autonomia na gestão da Administração Pública, apta a servir com 
qualidade os governos democraticamente eleitos a que estão subordinadas, 
independentemente dos partidos políticos que os sustentam, e ao mesmo tempo garantir a 
relação de lealdade e colaboração indispensáveis para os governos poderem desenvolver e 
aplicar os programas sufragados. Tudo isto em nome da melhoria da governança e da 
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eficiência das Administrações. A fronteira entre os ambientes político e administrativo é um 
tema sensível, muitas vezes gerador de tensões, que não tem resposta inequívoca mas que 
exige mútuo respeito e compreensão entre todos os actores (incluindo o pessoal dos gabinetes 
ministeriais). Uma vez mais aqui jogam um papel fundamental o contexto jurídico-
constitucional, a tradição administrativa e a cultura política do país.  
A autonomização da alta função pública como um corpo especialmente regulado, treinado e 
gerido é uma tendência crescente no conjunto dos países da OCDE. A avaliação dos resultados 
da alta função pública como factor da sua legitimação é outra das componentes deste 
processo.  
  
 

7. Atractividade da função pública no mercado de trabalho 

A capacidade de recrutar e manter na Administração Pública recursos humanos, em 
quantidade e qualidade, necessários à prossecução das missões de serviço público varia de 
país para país mas é tema que vai fazendo caminho nas respectivas agendas de reforma. 
Constata-se que em virtude da crise, real ou inflaccionada, sobre as missões, relevância, 
valores e ética do serviço público, trabalhar para as Administrações deixou em muitos países 
de ser motivador. São muitos os factores que têm sido apontados  para justificar esta 
evolução: políticas remuneratórias pouco motivadoras, redução ou eliminação de benefícios 
estatutários (pensões, em especial), partidarização e clientelismo, estilo de gestão, reduzido 
dinamismo, etc. Mesmo a questionada segurança e estabilidade no emprego deixou de ser 
factor positivo para grupos qualificados. Contudo, merece profunda reflexão o facto de muitas 
vezes serem aspectos relacionados com o prestígio e relevo social da função que afastam 
potenciais candidatos, mesmo em situações de significativas taxas de desemprego. Países há 
que há anos vêm desenvolvendo, com mitigado sucesso, políticas activas e campanhas 
tentando recuperar o terreno perdido e reparar erros passados. Outros perspectivam que este 
será um problema real a curto ou médio prazo e começam a preparar respostas. A análise dos 
factores objectivos e subjectivos, conjunturais e estruturais, materiais e imateriais que 
contribuem para a redução da atractividade da função pública é o primeiro passo para se 
chegar a soluções específicas e eficazes. 
 
 

8. Formação e gestão da mudança 

Trata-se de um tema horizontal a todos os enunciados, inerente à constatação das 
dificuldades e desafios do processo de mudança. A adaptação a contextos em permanente e 
rápida mudança e a necessidade de encontrar respostas adequadas, económica e socialmente 
sustentáveis, exige pleno aproveitamento dos recursos existentes, a aquisição de novas 
competências e a reciclagem da capacidade instalada. Mais do que os recursos tecnológicos e 
a modernização dos processos – importantes, todavia – é a qualidade dos recursos humanos e a 
capacidade de gestão e liderança que faz a diferença. Daí o inevitável reconhecimento do 
papel estratégico da formação a todos os níveis da organização, mas com especial enfoque e 
prioridade à qualificação dos mais directamente envolvidos no processo de formulação de 
políticas públicas e de tomada de decisão.   
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São muitos os desafios e a incerteza. Para onde vamos? O que queremos das Administrações 
Públicas? Os tempos não são fáceis – nunca o foram, aliás! – mas é importante confiar que os 
poderes públicos e as Administrações, aprendendo com sucessos e erros próprios e alheios, hão-
de ir encontrando respostas para responder às necessidades de desenvolvimento harmonioso da 
Sociedade e para promover a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos no espaço global em 
que vivemos. Com o indispensável envolvimento e participação destes, obviamente. 
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