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Conceito de governança

Governança e políticas públicas

“Conjuntos de princípios, normas, 
regras e procedimentos de tomada de 
decisão em torno dos quais os atores 
(gestores) convergem numa dada área 
de política” (Fredriksson, 2005)



Governo nacional

(government)

Atores

governamentais

Atores não

governamentais

Governo

supranacional

Governo

subnacional

diluição da 

soberania

negociação

MODELO DE 

WESTMINSTER

(governo

centralizado; 

controlo)

MODELO DE 

GOVERNANÇA 

MULTINÍVEL

(múltiplas linhas de 

responsabilização; 

influência)

Partilha de poder e 

negociação Fonte: elaboração própria, com base em  Cairney, 2012



Tipo 1

Jurisdições de propósitos gerais

• Pertença exclusiva

• Jurisdição a um número limitado de níveis

• Arquitetura de todo o sistema

Tipo 2

Jurisdições para fins específicos

• Pertenças múltiplas

• Nivéis jurisdicionais ilimitados

• Desenho flexível

Fonte: Hooghe & Marks, 2003



Propósitos gerais

Internacional

Nacional

Regional

Meso

Local

Federalismo: focado

em níveis de governo

não em tipos de 

política

Tendencialmente

territorial (comunal em

regimes consociativos)

Tendencial-

mente

estável

Descentralização

(típica desde a 2a 

guerrra mundial)

centralização

Tratados

intergovernamentais

transnacionalização
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Jurisdições funcionais, sobrepostas e em competição (Frey e 

Eincherberger, 1999)

Foco está no bem público ou no serviço público

“fragmegração”(fragmeration) – simultaneidade e interação de 

dinâmicas de integração e fragmentação que dão lugar a 

novas esferas de autoridade:

• Rompe com barreiras geográficas precisas

Capacidade de tomar decisões dilui-se por um conjunto 

diversificado de atores

Tende a incrustar-se nos níveis da governança tipo I



Identidade dos cidadãos com uma comunidade

(nacional, regional, local ou religiosa, tribal, 

étnica) com preferência por auto-governo

(“voz”) – deliberação política em instituições

democráticas liberais convencionais, com 

conflitos institucionalizados

Articulação de conflitos – facilita a luta partidária

e dimensões que estruturam a competição

política e a escolha dos cidadãos

Comunidades extrinsecas – são arranjos

institucionais, pertença é fluida

(“saída”) – participação voluntária torna fácil a saída

quando a jurisdição já não serve as necessidades; 

funcionamento aproxima-se do dos mercados; 

concentrada na produção de um bem, não numa

escolha de valores

Evitar conflitos – isolam-se aspetos específicos, foca-se 

na eficiência não em conflitos ideológicos

Deliberação básica sobre valores numa sociedade Foco na resolução de problemas



Conceito de difusão

Governança e políticas públicas

Processo pelo qual a informação 
sobre inovação política é 
comunicada no sistema 
internacional e adotada voluntaria 
e unilateralmente por um numero 
crescente de países ao longo do 
tempo (Busch & Jorgens, 2010)



cooperação

coerção

difusão

Cooperação 

política

internacional

imitação

aprendizagem

competição

“benchmarking”

busca de legitimidade

(processos)



Aprendizagem

racional (limitada)

Imitação

simbólica

Ação baseada em

normas

Competição

Busca

internacional de 

soluções

experimentadas

anteriormente

para problemas

nacionais

(analogia)

Busca de 

legitimidade

nacional e 

internacional

(importação) (persuasão)

Prescrição de 

comportamentos

por parceiros ou

atores

transnacionais

económica política

Melhorar a 

competitivi-

dade

internacional

Ser pioneiro na 

adoção de uma 

política

Mecanismos

de difusão

Elaboração própria a partir de Busch & Jorgens, 2012



Pontos de partida

Canais de 

comunicação

entre países

Produção de 

informação para 

transferência

Nacional

Internacional

Comunicação

entre pares

Transparência

Aumento das 

capacidades

nacionais

Oportunidades

Difusão



Estado-providência

Políticas de inclusão

“o Estado-providência é tão mais real quanto mais 
central seja a ideia, na sociedade e no Estado, de que 
este não é apenas o promotor da segurança face às 
ameaças externas, da segurança pessoal face ao 
crime, da promoção da atividade económica, mas 
também é um ator-chave da promoção do acesso à 
educação, à saúde, ao trabalho, a um nível adequado 
de rendimento, à possibilidade de a pessoa 
participar da vida da comunidade a par dos seus 
concidadãos.” (Pedroso, 2020)



BEM-ESTAR 

INDIVIDUAL

(situações da 

vida pessoal, 

capacidades, 

satisfação, etc. 

ao nível 

individual e 

familiar)

OUTPUT

FAMÍLIAS

(informal/

Solidariedade)

PESSOAIS

ASSOCIAÇÕES

(sem fins 

lucrativos/

Negociação)

PRIVADOS

MERCADOS

(empresas/

Competição)

COLECTIVOS

ESTADO

(agências/

Planeamento)

PÚBLICOS

NATUREZA 

DOS BENS

INSTITUIÇÃO 

PRODUTORA

INPUTS

PROCESSOS 

DE 

PRODUÇÃO 

DE BEM-

ESTAR

WELFARE-

MIX

RELAÇÃO SOCIAL 

ENVOLVIDA

PROCESSO

Reciprocidade

Troca 

mercantil

Solidariedade

Cidadania

Elaborado a partir de Zapf, W. (1984). Welfare production: Public versus private. Social 

Indicators Research, 14(3), 263–274. 



O que carateriza o Estado-Providência não é a 

mera existência de algum nível de política 

social, é a afirmação de uma obrigação 

pública na área das prestações e serviços 

sociais. Essa obrigação pública deriva de um 

entendimento da noção de cidadania, a que o 

sociólogo inglês T. H . Marshall, num famoso 

ensaio de 1950, chamou cidadania social 



Direitos 

Civis

Direitos 

Políticos

Cidadania 

política

Direitos 

sociais

Liberdade

individual

Liberdade pessoal

Liberdade de 

expressão, pensamento

e religião

Direito a aceder

à propriedade

Direito à justiça

Liberdade

de participar

no poder

político

Ser eleitor

Ser eleito

Direito a  

partilhar os

padrões de 

vida

Um certo bem-

estar económico

Uma certa

segurança

Direito a partilhar

o património

colectivo

Ter acesso à 

civilizaçãoT
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3 ideias estruturantes da 
cidadania social
• Políticas de compensação (Titmuss) - medidas que compensem os que numa sociedade suportam o custo 

do progresso dos outros.

• Essa compensação é dinâmica, contínua e auto-alimentada (Luhmann) - por cada diferença compensada 

novas diferenças podem surgir e novos défices que podem exigir novas medidas de compensação.

• Dimensão emancipatória, porque liberta as pessoas, ainda que parcialmente, da contingência de ter 

acesso apenas aos bens e serviços que possam comprar ou pedir – ideia de desmercadorização (Esping-

Andersen), ou seja, da existência de dimensões da vida a que acedemos porque temos direito e 

independentemente de os comprarmos (caso em que seriam mercadorias). É desmercadorizada uma 

escola gratuita, ou uma consulta médica ou a vacinação gratuita, como é desmercadorizado o nível de vida 

de um idoso que beneficia de uma pensão, ainda que tenha tido acesso a ela porque para ela contribuiu ao 

longo da vida.



Modelos sociais 

contemporâneos

Estado-

Providência

Segurança 

informal
Insegurança

E
c
o

n
o

m
ia

Capitalismo(s)

organizado(s)

Capitalismo periférico 

e economia 

camponesa

Capitalismo 

predatório

S
is

te
m

a
 

p
o

lí
ti

c
o Partidos políticos, 

coligações de 

classes, negociação

Particularismo 

baseado na identidade: 

patrocinato-

clientelismo

Fluido, militarizado, 

baseado na guerrilha, 

etc.

S
is

te
m

a
 d

e
 

b
e
m

-e
s

ta
r

Institucionalizado, 

tipos de Estado-

Providência

Fragmentado, 

variável, influência

externa

Ausente, caos 

institucional

Fonte: Gough, 2008



MERCADO

PROPRIEDADE

RENDIMENTOS DE 
CAPITAL

TRABALHO

SALÁRIOS

ESTADOSERVIÇOS 
PÚBLICOS

TRANSFERÊNCIAS

SOCIAIS

Distribuição secundária de rendimentos

ESTADO  DE BEM-ESTAR

Compromisso histórico trabalhadores-empregadores

Compromisso funcional 

entre liberalismo e 

igualitarismo

Distribuição primária de rendimentos



Domínios de 
intervenção do 

Estado de bem-estar

Serviços às 
pessoas

Redistribuição de 
rendimentos

Proteção dos 
trabalhadores e relações 
de trabalho

(substituição parcial 
de solidariedades 

familiares e informais 
e de aquisições no 

mercado)

(substituição parcial de 
solidariedades 

familiares e 
profissionais)

(proteção dos 
trabalhadores face à 
mercadorização do 

trabalho)



Papel do Estado no welfare state

•Assume responsabilidade por certos 
aspetos do bem-estar básico dos seus 
membros
•Essa responsabilidade não é só uma 
declaração política mas é institucionalizada 
na forma de direitos sociais que podem ser 
reclamados pelos indivíduos
•A responsabilidade materializa-se também 
na ação para melhorar a realização desses 
resultados



Emergências

Adaptações 
Institucionais 
para 
neutralizar ou 
acomodar as 
procuras de 
bem-estar

Mudanças na procura 
de bem-estar

Transformações 
económicas

Transições 
políticas

Guerras

Crises económicas

Industrialização

Dinâmicas  familiares

Sociedade civil

Democratização

Fatores de desenvolvimento do Estado de Bem-estar

Fonte: elaboração própria a partir de Kim, Taekyoon (2010), “The welfare state as an institutional process”, 
The Social Science Journal, 47, pp. 492–507

(prevenir/diminuir
efeitos de calamidades)

(garantir crescimento
económico e reprodução da 

força de  trabalho)

(modernização e 
cidadania social)



Welfare state, forma de “golden state” (Hurrelmann, 
Leibfried, Martens e Mayer, 2007)? 

Estado
Áureo
(“Golden 
state”)

Territorial 
(segurança física)

Controlo de recursos materiais e 
institucionais essenciais para a 
governação e  a preservação da 
paz interna e externa

Constitucional
(segurança 

jurídica)

Sistema legal que institucionaliza 
a liberdade pessoal e  a força da 
lei (“rule of law”)

Democrático
(auto-

determinação
democrática)

Legitimidade baseada na auto-
determinação coletiva dos 
cidadãos

Intervencionista
(bem-estar 

social)

Uso de numerosos instrumentos 
para promover o crescimento 
económico e garantir as 
condições materiais de 
estabilidade social

(reforço 
recíproco)



Princípio básico de 
redistribuição

Necessidade 
(distribuir 
recursos aos 
necessitados)

Equidade (distribuir 
recursos aos que 
têm um nível de 
vida que é posto em 
perigo)

Igualdade (criar a 
todos o bem-
estar a que têm 
direito)

Atingir um nível 
mínimo de subsistência 
– combater/mitigar  a 
pobreza

Seletividade: 
Um instrumento típico é 
a condição de recursos

Preservar o 
status/nível  de 
vida atingido –
recompensar o 
esforço

Reciprocidade-
contributividade:
benefício ligado a 
salários e contribuições

Atingir o nível de 
vida-padrão da 
sociedade –
promover o bem-
estar global

Universalidade e 
incondicionalidade: 
acesso universal ou 
incondicional

Objetivo Natureza do acesso

Assistência social –
benefícios mínimos

Prestações uniformes e 
serviços universais ou 
comuns a uma certa 
categoria da população 

Seguro social –
partilha de riscos e 
prestações 
relacionadas com 
ganhos ou uniformes

Programa de proteção 
social

Financiamento e 
atores fundamentais 

Impostos –
Estado central 
ou local

Impostos-
Estado 

Contribuições 
sociais –Parceiros 
sociais

Fonte: Elaborado a partir de Clasen, J., & van Oorschot, W. (2002). Changing principles in European social security. European Journal of Social Security, 
4(2), 89–115. 
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Modelo 
Bismarckiano

Modelo 
Beveridgeano

Objectivo Manutenção do nível de 
rendimento dos trabalhadores

Prevenção/combate à pobreza

Benefícios Relacionados com os salários Valor idêntico (flat-rate)

Elegibilidade Registo de contribuições Residência (ou necessidade)

Cobertura Trabalhadores/
assalariados

Toda a população

Financiamento Contribuições sociais de 
empregadores e 
trabalhadores

Impostos

Risco social contra o 
qual surge

Precariedade social das 
classes trabalhadoras

Precariedade social das 
pessoas em situação de 
pobreza

Fonte: Bonoli, G. (1997). Classifying Welfare States: a Two-dimension Approach, Journal of Social Policy, 26, pp. 351-372



Desmercadorização

Políticas de inclusão – Estado-
providência

“Uma definição mínima deve envolver a 
liberdade dos cidadãos, e sem perda potencial 
de trabalho, rendimentos ou benefícios sociais, 
de parar de trabalhar quando acham 
necessário.”(Esping-Andersen, 1990:23, versão 
portuguesa em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext
&pid=S0102-64451991000200006 )

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64451991000200006


Mercadorização-
desmercadorização para Esping-
Andersen 
•Mercadorização da vida humana: ocorre quando são
removidos os mecanismos que permitem à pessoa ter um 
modo de vida fora da sua relação com o mercado de trabalho
[remoção de mecanismos tradicionais de solidariedade]

•Desmercadorização da vida humana: ocorre quando se pode
manter o nível de vida fora do Mercado; se tem acesso a 
serviços como direitos [se entra numa era de cidadania
social, como refere T. H. Marshall]

•Os trabalhadores têm a desmercadorização como prioridade
e os empregadores opõem-se-lhe pela mesma razão: “a 
desmercadorização reforça o trabalhador e enfraquece a
autoridade absoluta do empregador” (Esping-Andersen, 1990: 
22)



Estado

Mercado Família

Desmercadorização

(bens públicos)

Mercadorização

(bens privados)

Desfamilização

(bens públicos)

Modelos de protecção social
(Esping-Andersen)

LIBERAL
HOMO ECONOMICUS

CONSERVADOR
HOMO 

FAMILIALIS

SOCIAL-DEMOCRATA
HOMO 
SOCIAL-

DEMOCRATICUS

(bens pessoais)

• Compromisso público fraco
• Predomínio da condição de 

recursos, transferências 
universais ou relacionadas com 
ganhos modestas

• Predomínio da ética do trabalho, 
estigma dos beneficiários

• Dualismo contribuintes (que 
obtêm proteção no mercado) –
beneficiários (“Pobres”)

• Compromisso público forte
• Direitos ligados à preservação 

das diferenças de estatuto
• Cooperação Estado-Igreja e 

preservação das estruturas 
familiares (dualismo de género e 
subsidiariedade em relação à 
família)

• Fraco desenvolvimento de 
serviços às famílias

• Compromisso público forte
• Direitos visam o máximo de 

igualdade possível 
• Programas de acesso universal e 

socialização dos custos da 
família

• “todos beneficiam, todos estão 
dependentes e todos se sentem 
presumivelmente obrigados a 
pagar” (Esping-Andersen, 
1990:28)

Familista
Corporatista

Residualista

Universalista



Síntese das características dos 
regimes de Esping-Andersen

Liberal Social-democrático Conservador

Instituição 
produtora

Mercado (central)
Estado (marginal)
Família (marginal)

Estado (central)
Família (marginal)
Mercado (marginal)

Família (central)
Estado (subsidiário)
Mercado (marginal)

Modo 
predominante 
de solidariedade

Interesse individual Universalismo Parentesco
Corporatismo
Estatismo
Familismo

Foco de 
solidariedade

Mercado Estado Família

Grau de 
desmercadorização

Mínima Máxima Grande (ganha-pão)

Exemplo modal EUA Suécia Alemanha
Itália

Adaptado de Esping-Andersen, 1999:85 
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