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Marco Polo descreve uma ponte, pedra a pedra
Mas qual é a pedra que sustém a ponte? 
(pergunta Kublai Kan)
A ponte não é sustida por esta ou aquela pedra, 
mas sim pela linha do arco que as formam 
(responde Marco)
Kublai Kan permanece silencioso, reflectindo.
Depois acrescenta: Porque me falas das 
pedras? É só o arco que me importa.
Polo responde: Sem pedras não há arco.

Italo Calvino, As cidades invisíveis



Agenda

Covid 19: disrupção da mudança

Modernização administrativa e reforma do 
Estado : quadro teórico de referência

Perspetivas nos PALOP 

Operacionalização da modernização 
administrativa



Covid 19: disrupção da mudança



Mundo a.c. (antes do Covid-19) – Contexto

Atrair conhecimentos
capacidades
tecnologias
capitais

Níveis nunca alcançados de inovação
flexibilidade
adaptação

Recursos humanos
progressivamente acesso e capacidade de
diferenciados em relação ao utilização da informação

Competição global



Mundo a.c. (antes do Covid-19) – Contexto

Revolução digital

▪ Sucessão rápida e regular de novas gerações de tecnologias – evolução do 
próprio conceito de e-gov

▪ Pressão interna nas organizações para digitalização crescente

▪ Organizações procuram acompanhar o ritmo da mudança tanto ao nível das 
formas de trabalhar como da escala dos investimentos necessários

▪ Diferentes gerações relacionam-se de forma diferente com as tecnologias –
mudança de mindset e literacia digital

▪ Aparecimento de novos produtos e serviços

▪ Fragmentação de soluções de informação e comunicação

▪ Multiplicação das fontes de informação e dos produtores de conteúdos



Mundo a.c. (antes do Covid-19) – Riscos

▪ Mudanças climáticas (aquecimento global, incêndios, fenómenos
metereológicos extremos, …)

▪ Incertezas geopolíticas

▪ Ausência a nível global de estruturas democráticas de governança dotadas
de efetiva capacidade de resposta aos desafios atuais

▪ Conjuntura económica (tensões no comércio global entre a China, a Europa e
os Estados Unidos, medidas protecionistas, …)



Mundo d.c. (depois do Covid-19) – Impactos

▪ Impacto político

▪ Impacto económico e financeiro

▪ Impacto social

▪ Impacto tecnológico



Ritmos da mudança: do comportamento individual às políticas públicas



Modernização administrativa e reforma do 
Estado : quadro teórico de referência



Estado de direito: dimensões essenciais 

▪ Primado do direito

▪ Respeito pelos direitos fundamentais

▪ Separação de poderes

▪ Garantia de legalidade da ação pública

▪ Responsabilidade do Estado pelos seus atos

▪ Acesso aos tribunais
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Estado de direito, cultura e tradição administrativa: questões chave

▪ Estado e sociedade (conceção orgânica do Estado como integrador da 
sociedade ou noção contratual? Os cidadãos participam na formulação da 
política ou a sua intervenção é olhada como quase ilegítima?) 

▪ Lei e gestão (as tarefas fundamentais da Administração são definidas  pela lei 
ou pela gestão?)

▪ Administração e política (a administração é independente da política – limita-
se a aplicar as políticas e a lei – ou participa do processo político?)

▪ Carreira administrativa diferenciada do setor privado?

▪ Uniformidade ou diversidade nas relações com a sociedade – cidadãos ou 
funcionários?

(Quadro adaptado de Guy Peters)



Evolução do ambiente institucional de governação 
Ambiente institucional 

Tipo de 

Estado Actores na 

governação 

Papel da 

administração 

pública 

Papel dos outros 

actores 

Mecanismos de 

coordenação 

Estado 

hierárquico 

Parlamento. 

Governo. 

Organização 

burocrática. 

Implementação 

neutral na base 

das preferências 

políticas. 

Não existem 

outros actores 

com papel activo. 

São meros 

votantes e 

administrados. 

Hierarquia. 

Regras. 

Estado-rede 

Parlamento. 

Governo. 

Administração 

local. 

Associações 

profissionais. 

Sindicatos. 

Grupos de 

interesse não-

económicos. 

Cidadãos. 

Entidades supra-

estaduais. 

Outros Estados. 

Organização 

horizontal e 

flexível. 

Institucionalização 

de estruturas 

(provedor de 

justiça, conselhos 

consultivos, etc.) 

e mecanismos 

(direitos de 

informação, 

consulta e 

participação) para 

mediação dos 

diferentes 

interesses. 

Múltiplos actores 

envolvidos na 

governação. 

Intervenção de 

cidadãos 

individuais e 

organizações da 

sociedade civil. 

Parcerias entre 

actores (entre 

actores públicos e 

entre actores 

públicos e 

privados). 

Redes. 

Negociação. 

 



Políticas públicas: dos modelos tradicionais às políticas em rede

▪ Papel do Estado

▪ Padrões de interação

▪ Regras de comportamento

▪ Níveis de acção política



Administração Pública: modelo burocrático

• Profissionalização
• Hierarquia
• Unidade

Organização 
interna

• Distanciamento
• Autoridade

Relação com a 
sociedade

• Juridicização

• Primado do 
cidadão/administrado



Administração Pública: nova gestão pública/novo serviço público

• Contratualização
• Rede
• Policentrismo

Organização 
interna

• Mercado
• Participação

Relação com 
a sociedade

• “Managerialização”

• Primado do 
cidadão/cliente



Participação: construção da cidadania ativa

A participação ativa (ou “normativa”) é uma relação baseada na parceria com o 
governo e que assenta na necessidade de recorrer aos recursos da sociedade 
para enfrentar os desafios da governação. 

Governo                 Cidadãos

Nesta relação, o governo é um facilitador e fornecedor de enquadramentos nos 
quais os mercados e a sociedade civil, os cidadãos e os grupos organizam as suas 
actividades e relações. 



Participação: construção da cidadania ativa

A participação abrange :

▪ Partilha de controlo da decisão ou da execução das políticas, através de:

✓ Envolvimento: trabalhar diretamente com o público durante o processo 
decisório, para garantir que as preocupações são percebidas e tidas em 
consideração

✓ Colaboração: desenvolver parcerias com o público em cada aspeto da 
decisão, incluindo o desenvolvimento de alternativas e a identificação da 
solução preferida

▪ Verdadeiro empowerment (transferência de controlo sobre as decisões e os 
recursos para outros atores, grupos ou comunidades) 



Participação: construção da cidadania ativa

A participação ativa é uma nova fronteira nas relações entre os governos e os
cidadãos e assenta num conjunto de condições:

▪ o governo precisa de reconhecer a capacidade autónoma dos cidadãos para
discutir e gerar opções de política e deve tomá-las em consideração na
decisão final.

▪ os cidadãos precisam de aceitar um maior grau de responsabilidade.

Tal como a consulta, é uma forma de aumentar a receptividade da
Administração.



Perspetivas nos PALOP



Indicadores de desenvolvimento dos PALOP-TL



Relatório do Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas (2016)



Fonte: Perspetivas económicas em África, AfDB, OECD, UNDP, 2017



Obstáculos à atividade empresarial em África



Operacionalização da modernização 
administrativa



Operacionalização da modernização administrativa

Dimensão, estrutura e funcionamento do setor público
Emprego público: “privatização” da função pública?

Digitalização
Design thinking e inovação
Trabalho colaborativo
Liderança em tempos de crise
Perfis funcionais e perfis de competências | Capacitação

Comunicação



Dimensão, estrutura e funcionamento do setor público

Dimensão
▪ Reforço da dimensão territorial da ação pública – descentralização e 

desconcentração

Estrutura
▪ Desenvolvimento de modelos gestionários
▪ “Emagrecimento” e racionalização do aparelho burocrático

Funcionamento
▪ Desenvolvimento de procedimentos contratuais – entidades públicas, atores 

privados
▪ Criação / reforço da eficácia de órgãos de regulação
▪ Simplificação de procedimentos
▪ Redução de custos



Emprego público: “privatização” da função pública?

Alinhamento progressivo das condições de trabalho dos trabalhadores da
Administração Pública com as práticas em vigor no mercado de trabalho,
designadamente quanto a:

▪ modelos de recrutamento

▪ postos de trabalho

▪ evolução salarial

▪ segurança social 

▪ pensões 

▪ férias, faltas e licenças 

▪ horários de trabalho 

▪ formas de cessação do vínculo 



Emprego público: “privatização” da função pública?

▪ O número de contratos privados aumenta e o de “funcionários públicos” 

decresce

▪ Adoptam-se políticas de definição de esferas limitadas para a manutenção do 

estatuto de direito público

▪ A adoção de regimes privatísticos é rodeada de um contexto de 

descentralização e de desregulação 



Digitalização

A administração pública e as suas organizações recorrem à digitalização para:

▪ Facilitar a comunicação com o cidadão 
▪ Prestar serviços ao cidadão/utente/cliente 
▪ Melhorar a sua eficiência
▪ Explorar e tirar proveito dos dados que detém para oferecer novos serviços
▪ Rever o seu posicionamento em relação a outros atores públicos e privados.

A digitalização:

• envolve todos os elos da cadeia de valor público – desde a conceção das 
políticas públicas à sua avaliação

• tem impacto nos vários domínios de intervenção pública com benefício tanto 
para os cidadãos como para as entidades públicas

• implica repensar os modos de intervenção da administração pública.



Desenvolver a ciência de dados na administração pública

Benefícios

Otimização da utilização dos dados públicos aumenta a produtividade, a 
accountability, a capacidade de inclusão das entidades públicas e a confiança pública.

Obstáculos 

Deficiente compreensão dos dados e da ciência dos dados

- Gestão dos dados não é uma prioridade 

- Ausência de liderança na área

- Falta de know how interno 

- Constrangimentos ao nível dos recursos

- Questões relacionadas com a qualidade, a segurança e a privacidade dos dados.

Recolha de dados requer:
- visão de longo prazo, holística e para a administração pública como um todo
- domínio da política de governança de dados e da sua gestão, 
- domínio da área da segurança e privacidade dos dados.



Constrangimentos à gestão de dados

Bases de dados potentes na AP

Silos nas organizações + Proteção de dados + Falta de competências para explorar as BD

Desenho de políticas públicas 
menos “esclarecido”



A digitalização enquanto alavanca da modernização da ação pública

A digitalização coloca 3 grandes questões ao Estado:

▪ Como estimular a transformação digital nos vários 
setores económicos?

▪ Como desempenhar o seu papel de regulador 
num contexto radicalmente novo?

▪ Como concretizar a sua própria transformação 
digital enquanto operador/prestador de serviços 
públicos?



Objetivos de desenvolvimento sustentável e a utilização das TIC



A digitalização no contexto da pandemia – Mensagens chave

Os Governos necessitam de estar atentos às consequências não esperadas da 
utilização da tecnologia e tomar medidas ativas para proteger dados sensíveis e 
a privacidade e segurança dos cidadãos.
A pandemia mostrou em que medida as TIC podem ser alavancadas 
apropriadamente para uma boa governança, especialmente em tempos difíceis. 
Os Governos necessitam de acelerar os seus esforços para adotar a tecnologia, 
mesmo após o fim da crise. 

A pandemia veio renovar e firmar o papel do e-gov – tanto enquanto forma convencional
de prestar serviços como pelos esforços inovadores de gerir a crise.

Tornou-se um elemento essencial de comunicação, liderança e colaboração entre os
policy makers e a sociedade durante a pandemia.

Apesar de ser possível estabelecer uma relação entre o ranking no e-gov e o nível de
rendimentos de um país, os recursos financeiros não são o único fator crítico para
progredir na digitalização da administração pública. (…) A vontade política do país, a
liderança estratégica e o compromisso com a prestação de serviços digitais podem
contribuir para a sua posição no ranking.

Liu Zhenmin, United Nations Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs



São Tomé e Príncipe - posição no ranking mundial sobre a Governação Digital

155.ª posição a nível mundial (2018 – 154.ª)

The 2020 UN e-Government Survey, 10.07.2020

Inquérito incide sobre:

• Âmbito e qualidade 
dos serviços online 
(OSI)

• Infraestruturas de 
telecomunicações 
(TII)

• Capital human (HCI)
• E-participação
• Abertura dos dados 

dos Governos



São Tomé  e Príncipe - ranking mundial sobre a Governação Digital

O estudo apresenta alguns desafios a serem vencidos, nomeadamente da 
melhoria dos indicadores E-participação e Open Government Data
Passa de 176.º (2018) para 179.º (2020)



Governação digital e literacia digital

Governação digital

• Permite maior proximidade
• Permite maior personalização do 

serviço
• Contribui para criar mais valor

Pode originar mais exclusão 

Necessário eliminar a pobreza tecnológica.
Já não é um luxo; é uma necessidade.

Crescimento do e-gov coloca problema 
da literacia digital (gaps de competência)

Capacidade de desempenhar tarefas em
ambientes digitais (ler e interpretar media,
reproduzir dados/imagens através de
manipulação digital, avaliar e aplicar novos
conhecimentos adquiridos em ambientes
digitais (Jones-Kavalier e Flannigan, 2006



e-Participação – cidadania ativa

▪ A multiplicação de soluções digitais não se traduz numa participação maior ou 
mais consistente. Alguns fatores:

- acesso (limitado) à tecnologia 

- competências digitais deficientes

- falta de compreensão do interesse na participação online 

- relutância das instituições públicas em partilhar a definição da agenda e o 
poder de tomada de decisão.

▪ As fronteiras entre iniciativas públicas e privadas na e-participação esbatem-
se, à medida que as organizações do setor privado e as organizações a fim não 
lucrativo desenvolvem plataformas para a ação do cidadão.

The 2020 UN e-Government Survey, 10.07.2020



Design thinking, inovação e trabalho em rede/colaborativo

Problemas cada vez mais complexos envolvem crescentemente stakeholders
diversos com interesses/expetativas divergentes.

Design thinking fornece métodos para (re)desenhar políticas, serviços e bens 
com base nas perspetivas, necessidades e experiências dos utilizadores finais.

▪ foca-se no utilizador final (conhecer as suas necessidades, contextos, 
comportamentos, emoções), fase que pode ser muito exigente:
- forma de compreender melhor e delimitar o problema do utilizador (e não 

de encontrar soluções para objetivos pré-definidos);
- processo de desenho pode ser considerado tão importante quanto o que 

está a ser desenhado (output).
Importância das fases iniciais do desenho (exploração do problema + geração 
de ideias) 

▪ assenta  num processo de criatividade e participação (possibilidade de 
recolher mais ideias de várias fontes + ser mais inclusivo) 



Design thinking, inovação e trabalho em rede/colaborativo

Vai além da consulta. Envolve princípios, abordagens e métodos específicos para 
chegar à solução. 

▪ alinha com paradigma da governança (em rede) - processos de co-criação / 
co-produção envolvendo os utilizadores finais (foco na legitimidade e não 
apenas na efetividade da política ou dos serviços)

▪ foca-se na inovação no setor público (endógena) necessária para abordar 
problemas complexos

▪ foca-se na aprendizagem com base na experiência (tolerância em relação ao 
erro no contexto de projeto piloto) – aprender fazendo 

▪ admite possibilidade de “trabalhar” com técnicas tais como “ideias” 
temporárias ou por tentativa e erro para gerar ideias “fora da caixa” que 
permitem (rapidamente) criar prototipos para a política ou serviço.



Design thinking ao serviço de políticas públicas inclusivas

Inclusive Design: The Bell Curve, the Starburst and the Virtuous Tornado (2019)
Fonte: https://medium.com/@jutta.trevira/inclusive-design-the-bell-curve-the-starburst-and-the-
virtuous-tornado-6094f797b1bf

Quem é afetado pelo problema – características, necessidades, …

Não homogéneos, 
nunca previsíveis ou 
controláveis

Fugir da visão egocêntrica do mundo

about:blank
about:blank


Trabalho colaborativo – “Declaração colaborativa” (Portugal - 2020)

▪ Desenvolver uma postura proactiva na procura de oportunidades de 
colaboração, partilha de conhecimento e desenvolvimento da Administração 
Pública;

▪ Encontrar um modelo que permita às organizações a que pertencem 
funcionar como um facilitador e potenciador do trabalho colaborativo;

▪ No âmbito das suas competências e com os recursos disponíveis, adotar
formas de modernizar e de inovar, melhorar práticas, simplificar 
procedimentos, desmaterializar processos, identificar lições aprendidas, 
aumentar a eficiência e eficácia dos processos e a qualidade dos serviços 
prestados;

▪ Assumir o compromisso de contribuir para o desenvolvimento das suas 
equipas, apostando nos portefólios de competências facilitadores da 
colaboração;

▪ Promover planos de trabalho colaborativo na Administração Pública e 
desenvolvê-los através de equipas multidisciplinares;

▪ Incentivar a adesão de outras pessoas a esta Declaração Colaborativa.



Trabalho colaborativo – “Declaração colaborativa”

Após assinatura da Declaração Colaborativa, os signatários comprometem-se, no 
prazo de trinta dias, com o seguinte: 

a) Criarem um Grupo de Coordenação, constituído 
por três dirigentes de entidades distintas, que 
será responsável pela promoção das dinâmicas 
colaborativas entre os parceiros; 

b) Apresentarem um novo plano de trabalho 
colaborativo com um conjunto de projetos que 
procurem alcançar objetivos conjuntos e criar 
valor público.



Liderança em tempos de crise



Novos perfis de competências e formação profissional

Mudança dos perfis funcionais                      Mudança   dos perfis de competências

▪ Resolução de problemas
▪ Pensamento criativo
▪ Comunicação e colaboração
▪ Pensamento crítico (desafiar, debater e discutir)
▪ Tomada de iniciativa
▪ Tomada de decisões (comparar, analisar, selecionar e justificar)
▪ Análise e avaliação de informações e ideias
▪ Determinação de metas

Aprendizagem ao longo da vida 
Literacia digital

Formação profissional com base em soluções que desenvolvam as competências de 
forma integrada



Comunicação interna e Comunicação externa

Comunicação organizacional

Comunicação interna Comunicação externa

• Explicar aos trabalhadores a situação atual,
onde se pretende chegar e meios para lá 
chegar, motivando-os para aderir à visão e 
objetivos, maximizar a sua performance e 
concretizar a estratégia do negócio de forma 
mais efetiva

• Ouvir os trabalhadores para uma melhoria 
contínua

• Habilitar os trabalhadores a interpretar a 
realidade da organização (derrubar fronteiras 
entre UO) e a comunicar de forma consistente
com os stakeholders

• Explicar as políticas públicas e as suas 
prioridades

• Dar a conhecer serviços e produtos e explicar os
direitos e deveres de forma transparente, 
consistente e clara

• Assegurar o funcionamento operacional da 
organização

• Conferir legitimidade - Cultivar a confiança –
Gerir a imagem

• Responder a necessidades e expetativas dos 
cidadãos e da sociedade em geral

• Incentivar parcerias com cidadãos e 
comunidades que concorram para soluções  
(inovadoras) dos problemas  e concretizar 
objetivos partilhados 

O discurso deve ser coerente e consistente 

✓ Não deve ser apenas descendente 
– seria apenas informação;

✓ Deve ser quotidiana.



Comunicação clara: uma questão de confiança

Novas expetativas sociais  / Medos

AP necessita de revitalizar o seu papel: imagem de competência e ética 
Atuar e comunicar com maior transparência
As instituições “fazem o que é certo” ?
Em que consiste o “certo”? … honestidade e justiça da atuação/das medidas.

Desigualdade

rendimento
Desemprego

Sustentabilidade

Concorrência
Qualidade 

informação
Evolução 

tecnológica



Os desafios que se colocam à modernização administrativa

49

Saber 
Onde estamos? (AS IS)

Onde queremos chegar? (TO BE)

Saber
O que fazer?
Como fazer?

Aprender com a experiência
Perspetiva incremental

Radicalidade das medidas para fazer a diferença

Avaliar – Responder às necessidades e 
expetativas dos cidadãos



Muito obrigado


