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"Devemos aprender a viver juntos como irmãos ou 

perecer juntos como tolos."  

(Martin Luther King) 

 

 

"Se quiseres um ano de prosperidade, semeia cereais. 

Se quiseres dez anos de prosperidade, planta árvores. 

Se quiseres cem anos de prosperidade, educa os 

homens".  

(Provérbio chinês, Guanzi c.645 a.C.) 
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Sumário: 

Envolvidos num ambiente de crescente complexidade e perante uma crise de legitimidade de 

acção, os organismos estatais têm vindo, nas últimas décadas, a delegar responsabilidades de 

provisão de bens e serviços nos sectores privado e não lucrativo, desenvolvendo assim novos 

modelos de governação, de entre os quais o “Modelo de Redes”, que se caracteriza pela 

interdependência entre actores. 

Assim, carecem de análise as relações desenvolvidas entre actores, pelo que optámos pelo 

estudo da Iniciativas Novas Oportunidades enquanto política pública que segue este modelo de 

governação, nomeadamente através do estudo das relações que as estruturas locais de 

implementação (Centros Novas Oportunidades-CNOs) desenvolvem entre si. 

Através de processos de inquirição por questionário e entrevista aos coordenadores dos CNOs do 

distrito de Lisboa, concluímos que existe uma tendência para colaboração entre os CNOs, ainda que 

tal suceda, em muitos casos, de forma esporádica e como resposta às necessidades, mas 

registando-se também experiências de comunidades de partilha de práticas assinaláveis. Estas 

relações são influenciadas por factores inibidores, tais como a concorrência gerada pela metas 

apertadas ou por um grande discrepância de culturas organizacionais, mas também por factores 

facilitadores como a implantação prévia no terreno ou equipas apostadas em actuar de forma 

transparente. 

Palavras-Chave: Colaboração Inter-Organizacional; Educação e Formação de Adultos; 

Implementação de Políticas Públicas; Iniciativa Novas Oportunidades; Modelos de Public 

Governance; Redes 
 

Abstract: 

Involved in an increasing complex environment and facing a crisis of legitimacy, governmental 

bodies have been, in the past decades, delegating responsibilities of providing goods and services to 

private and non-profit sectors, thus developing new governance models, among which “Network 

Model”, that is characterized by interdependence among actors. 

Therefore, one need to analyze the relationships developed among actors, and that is why we have 

chosen to study the Iniciativa Novas Oportunidades, as a public policy implemented on this model, 

namely by analyzing the relationships that local implementing structures (Centros Novas 

Oportunidades-CNOs) develop among each other.  

Using both surveys and interviews, we have inquired the chief-officers of CNOs from the district of 

Lisbon, concluding that there is a tendency of collaboration among CNOs, despite it happens, in many 

cases, in a sporadic way and as a response to requirements, but also exhibiting fruitful experiences of 

communities of practice. Among other factors, these relationships are constrained by a certain 

competition raised by tight outputs demands and by huge differences on organizational cultures, but 

also being facilitated by factors as a previous knowledge about the surrounding environment and 

teams willing to work on a transparent way. 

Key-words: Inter-Organizational Collaboration; Adult Education and Training; Public Policies 

Implementation; Iniciativa Novas Oportunidades; Public Governance Models; Networks 
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I: INTRODUÇÃO: BREVE INCURSÃO CONCEPTUAL E METODOLÓGICA 

 

Confrontada com uma envolvente cada vez mais complexa e enfrentando, desde a década de 70 

do séc. XX, uma crise de legitimidade de acção (Pierre, 2000b: 2), a Administração Pública tem vindo 

a delegar a responsabilidade da provisão de bens e serviços a actores do sector privado e do sector 

não-lucrativo, dando assim origem a novos modelos de governação. Desta feita, as fronteiras entre 

público e privado tendem a esbater-se, se bem que não entrando obviamente nos domínios da 

posição mais extremada de Foucault que via a acção do Estado como tendencialmente mais difusa, 

aleatória e involuntária (Marinetto, 2007: 50), pelo que o domínio das Políticas Públicas tem vindo a 

sofrer alterações ao nível institucional, instrumental e interactivo.  

De facto, e tal como Gerry Stoker (1998) afirma, temos vindo a testemunhar, nas últimas décadas, 

uma série de tendências no domínio da actuação pública, que genericamente poderemos designar de 

Governance que, entre outros aspectos, se caracterizam por: 1) atribuição de poder a um quadro de 

instituições e de actores para além das entidades governamentais; 2) esbatimento de fronteiras e de 

responsabilidades; 3) dependência entre as instituições; 4) redes de actores autónomos e auto-

governados; 5) utilização de novas ferramentas e técnicas de condução do destino colectivo (Stoker, 

1998: 18). Neste decurso assiste-se à mudança de paradigma de actuação do Estado, de prestador 

directo para regulador, o que teve repercussões óbvias na substância/ conteúdo da investigação em 

políticas públicas (Peters e Pierre, 2006b.: 3). 

O Estudo da Implementação não foi, de forma alguma, alheio a esta mudança de paradigma. 

Entendida até finais da década de 60 do séc. XX como a execução neutra, por parte do “braço 

administrativo” do Estado, das decisões “racionais” emanadas pelo topo da hierarquia, não constituía 

objecto de interesse por parte das Policy Sciences (Birkland, 2001: 178). Contudo, a constatação da 

presença de falhas sucessivas entre o “discurso e as práticas” conduziu a que diversos autores se 

debruçassem sobre o estudo desta fase do processo de produção de políticas públicas. Na senda da 

procura de “one best way” para alcançar sucesso na implementação das políticas, surgiram, no 

decorrer das décadas de 70 e 80 do séc. XX duas correntes de pensamento: por um lado, a 

designada “escola top-down”, que encontrava inspiração na “Administrative Management” e que 

defendia a óptica do “implementador como um executor neutro”; por outro, a “escola bottom-up” que, 

sustentada em referenciais behavioristas, defendia uma maior participação dos “street-level workers” 

no processo de tomada de decisão (Fry e Raadschelders, 2008: 5-6). 

Contudo, e face à instabilidade da envolvente que, entre outros aspectos, considerava agora a 

possibilidade dos implementadores serem actores não pertencentes às estruturas burocráticas do 

Estado, cedo se começou a perceber que ambas as posições constituíam orientações 

demasiadamente extremadas, pelo que existia a necessidade de se proceder ao estudo das políticas 

públicas adoptando uma perspectiva contingencial. Desta feita, o estudo das políticas públicas não se 

deveria debruçar tanto na busca do “holy grail”, mas sim na análise das condições sobre as quais 

cada uma das perspectivas teria maiores probabilidades de sucesso (ibidem: 11). 
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Assim, neste cenário de redes de actores, constitui objecto de estudo das Policy Sciences em 

geral, e da Teoria de Implementação em particular, as relações que estes estabelecem entre si, já 

que a óptica de “authority compliance” não se aplica em muitos destes novos cenários de 

governação. De facto, à concepção estrutural funcionalista que via a acção dos actores como 

estruturalmente definida por “normative commitments”, opõe-se a perspectiva neofuncionalista, na 

qual se destacam autores como Jeffrey Alexander ou Richard Münch, que se debruça igualmente 

sobre a necessidade de abordagem dos interesses conflituantes, das condições e constrangimentos 

dos contextos, e dos próprios interesses individuais (Johnson, 2008: 340). 

Neste sentido, iremos debruçar a nossa análise sobre as relações estabelecidas entre actores no 

âmbito da implementação de uma política pública tendo optado, para esse fim, pelo estudo da 

Iniciativa Novas Oportunidades, política pública portuguesa de lifelong learning, dado que esta se 

afirma como uma política cujo cenário de implementação incorpora diversos actores de distintos 

sectores e níveis organizativos. 

Constitui, portanto, objectivo deste trabalho aferir que tipo de relações os diversos actores 

implementadores desta política (Centros Novas Oportunidades) desenvolvem entre si e quais os 

factores que inibem ou facilitam o desenvolvimento destas relações. De realçar neste ponto a 

perspectiva da Teoria de Homans sobre as trocas e a importância das recompensas e punições, na 

medida em que o comportamento que gera consequências positivas tende a ser repetido (Cook e 

Rice, 2006: 700), pelo que o desenvolvimento de parcerias geradoras de mais-valias tendem a que 

estas se prolonguem no tempo e sejam reproduzidas em outros contextos.  

Assim, este trabalho inicia-se com a revisão da literatura referente às evoluções que o estudo das 

Policy Sciences tem conhecido nas últimas décadas aos níveis conceptual e metodológico, como 

ainda quais os modelos que têm sido sugeridos para o estudo do processo de produção de políticas.  

Após este capítulo introdutório, prosseguimos a nossa análise sobre o enfoque específico na fase 

da implementação, através da revisão das principais abordagens teóricas que a enquadram, bem 

como no estudo das consequências institucionais, instrumentais e interactivas decorrentes das duas 

vagas de “reformas administrativas” verificadas desde a década de 70 do séc. XX. 

De seguida, avançamos com a análise da política pública que constitui objecto de estudo, 

salientando a sua estrutura de implementação e as responsabilidades atribuídas a cada um dos 

actores intervenientes. 

Finalizamos a nossa investigação com a explanação da metodologia utilizada no processo de 

recolha e análise dos dados, bem como na apresentação das principais conclusões do estudo. 
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II. POLICY SCIENCES: UMA ANÁLISE AOS CONCEITOS, AOS MÉTODOS E 

AO ESTUDO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

1. O CONCEITO DE POLÍTICAS E O SEU CARÁCTER PÚBLICO 

 

 

 

 

A aparente confusão que a definição de Política Pública de Dye induz reflecte bem o espírito que 

subjaz ao estudo das Políticas Públicas. Tal como diversos autores sugerem, o domínio das Políticas 

Públicas é bastante abundante em definições que, após uma análise mais cuidadosa, não 

demonstram grandes dissonâncias entre si (McCool, 1995: 8; Birkland, 2001: 19). De facto, tal como 

teremos a oportunidade de constatar adiante, o campo de estudo das Políticas Públicas não é 

consensual na sua análise e nas suas fronteiras (Peters and Pierre, 2006b: 1). 

 

1.1. A ambiguidade do conceito de Políticas Públicas 

Uma das ditas dificuldades de circunscrição reside exactamente na própria definição de Políticas 

Públicas. Diferentes realidades espácio-temporais, mas também diferentes matrizes ideológicas, são 

responsáveis pela apresentação de definições diferentes, por vezes até divergentes. 

Assim, e porque antes de se poder estudar qualquer tema, é necessário compreender o conceito 

que lhe está na base, procedemos à análise de diversas definições de Políticas Públicas, de forma a 

extrair as dimensões que as mesmas comportavam, socorrendo-nos também, para tal, da análise que 

outros autores já haviam produzido com este mesmo fim.1  

Assim, e a partir dessa análise, chegamos à conclusão que uma política pública é: a)um processo 

contínuo de decisões, por acção ou omissão, b)tomadas por órgãos públicos, ou outros por eles 

empossados, e c)expressas em textos (leis, regras, regulamentos, entre outros), práticas, símbolos e 

discursos, que reflectem d)o resultado da conjugação de perspectivas que diversos actores têm 

relativamente a e)um problema societal real, ou que seja expectável que venha a surgir. Assim, e com 

a finalidade de f)produzir impactos reais na vida dos cidadãos, a política deverá g)especificar grupos-

alvo e meios (humanos, financeiros, logísticos, organizacionais, etc) que idealmente deverão ser 

alocados, h) bem como o tipo e conteúdo da provisão. 

 

                                                      
1 Howlett, Michael; Ramesh, M.. 2003. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Sybsystems (2nd. Ed.). Canada: Oxford 

University Press 

“Public policy is whatever governments 
choose to do or not to do” 

 
Thomas Dye, 1981: 1 



Implementação de Políticas Públicas em quadros de Public Governance: colaboração 
inter-organizacional enquanto factor chave - o caso dos CNOs do distrito de Lisboa 

 

LUÍS MOTA 
 

 

9 

Também com a intenção de reforçar o entendimento que se tem do termo, Birkland (2001: 20) 

sugere-nos uma lista de atributos subjacentes ao mesmo: 

− É feita em nome do “público” ou da “causa pública” 

− É geralmente iniciada pelo Governo; 

− É interpretada e implementada por actores públicos e privados; 

− É o que o Governo entende fazer; 

− É também o que o Governo decide não fazer. 

 

1.2. A natureza pública das Políticas Públicas 

Outro problema que se coloca à pesquisa no campo das políticas públicas prende-se também com 

o próprio conceito de “público”. De facto, tem havido a tendência a considerar-se que o objecto de 

estudo das Policy Sciences se circunscreve somente ao sector público e aos actores oficiais, 

ignorando todos os restantes (Peters e Pierre, 2006b: 2). No entanto, o peso que o sector privado e o 

terceiro sector têm vindo a ocupar no âmbito das políticas públicas é, cada vez mais, incontornável 

(ibidem), tal como se pode observar no terceiro atributo enunciado por Birkland. Assim, carece de 

análise a acepção que se deverá atribuir ao termo “público” no domínio da investigação em políticas 

públicas, bem como a compreensão da noção de interesse público e de serviço público. 

A propósito do conceito de “público”, Parsons (1995: 3) refere que a ideia de políticas públicas 

está intimamente relacionada com a existência de um domínio de vida que é colectivo e que, como 

tal, exige uma acção comum. De forma a caracterizar o que se entende por “domínio público”, 

diversos têm sido os autores que o tentaram fazer através de uma diferenciação deste relativamente 

ao “domínio privado”.  

Neste âmbito, poder-se-ão distinguir duas grandes correntes: uma, de matriz clássica, que 

conhece em Hannah Arendt a sua principal precursora e na qual existe uma clara diferenciação entre 

os domínios público e privado; e, uma outra, desenvolvida por Habermas, que defende a existência 

de uma articulação entre os dois domínios (Correia (1998)2 por Cunha, 2008: 153).  

Independentemente de uma maior ou menor divisão entre esferas pública e privada, é 

comummente aceite que as políticas públicas se destinam a solucionar (de forma reactiva ou 

preventiva) um problema societal efectivo ou eventual, produzindo expectavelmente impactos na vida 

dos cidadãos. Desta feita, é natural o interesse que as políticas públicas despertam em diversos 

grupos da sociedade, nomeadamente (Birkland, 2001: 24): 

− a população em geral, cujo principal interesse se circunscreve ao impacto que as políticas têm nas 

suas vidas; 

                                                      
2 Correia, J.C.. 1998. “Novos desafios ao espaço público: subjectividade e ‘cultura de massa’”, http://bocc.ubi.pt/pag/correia-

joao-desafios-espaco-publico.pdf, consultado em Junho.2006 
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− a comunidade científica, cujo objectivo é produzir conhecimento acerca das políticas, de forma a 

potenciar os resultados e impactos a que estas se propõem; 

− os grupos de interesse, cuja atenção nas políticas públicas se destina, única e exclusivamente, à 

defesa dos seus próprios interesses. 

 

Tendo por objectivo solucionar um problema que a sociedade em geral, ou um determinado grupo, 

enfrenta, é comum referir-se que um dos atributos das políticas públicas é o facto de serem 

produzidas em nome da “causa pública” ou do “interesse público” (Birkland, 2001: 20). Contudo, os 

problemas que motivam a produção de políticas públicas estão imbuídos de “incertezas, 

perplexidades e dificuldades” (Cardim, 2006: 38), daí que diferentes grupos os percepcionem de 

forma diversa, dando origem a concepções distintas sobre o “dimensionamento, extensão, incidência, 

gravidade e consequências” (ibidem) que determinados problemas encerram.  

Assim, a ideia de que as políticas públicas são produzidas em nome da causa ou do “interesse 

público” sucumbe às diferentes perspectivas que distintos grupos possuem face a um determinado 

problema (Birkland, 2001: 21), bem como às diferentes perspectivas que têm quanto à forma como o 

Estado deve actuar sobre os problemas sociais (Cardim, 2006: 15).  

Desta feita, as políticas públicas expressam o resultado da conjugação das perspectivas que 

diversos actores têm relativamente a um determinado fenómeno. É, pois, neste sentido que Cardim 

alude à noção de “superior interesse” - em alternativa ao conceito de “interesse público” -, enquanto o 

resultado de um processo que “compatibiliza interesses, visões e vontades que entre si colidem ou 

interligam” (Cardim, 2006: 28).  

Perante este cenário de ambiguidade sobre o conceito de “interesse público”, passa-se à análise 

do conceito de “serviço público”, entendido enquanto a disponibilização de bens e serviços que 

pretendem dar resposta a necessidades colectivas (Silvestre, 2010: 24; Cardim, 2006: 28), 

comportando assim três dimensões essenciais (Rodrigues e Correia (2001)3 por Cardim, 2006: 29):  

− dimensão política: definição dos objectivos a desenvolver; 

− dimensão jurídica: delineamento do normativo enquadrador da actividade; 

− dimensão institucional: estrutura institucional responsável pelo desenvolvimento da mesma. 

 

Contudo, o conceito de Serviço Público tem vindo a ser alvo de algumas modificações, 

nomeadamente no modo de prestação dos bens e serviços, assim como nos actores envolvidos. 

Assim, a ideia de que os serviços públicos eram tudo aquilo que o sector público fazia tornou-se 

absolutamente ultrapassada (Bovaird e Loffler, 2003b.: 6). Regressamos então à questão acima 

debatida sobre o que se enquadra, ou não, no domínio público. 

                                                      
3 Rodrigues, Carlos; Correia, Damasceno. 2001. “O paradigma do Serviço Público: Crise ou Conceito”. Revista de 

Administração e Políticas Públicas, vol. III, 2: 34-47 
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Nesta tarefa, diversos autores ajudam-nos a compreender o verdadeiro entendimento do serviço 

público ao enunciarem um conjunto de princípios orientadores que deverão estar subjacentes à 

provisão dos ditos bens e serviços (Bouckaert (1996), Cheung (2005)4, Marques (2005)5 por Silvestre, 

2010: 27; Cardim, 2006: 29, nomeadamente: 

− Universalidade do direito ao acesso: o processo de disponibilização de bens e serviços não deve, na 

sua formulação, prever discriminação, a não ser como resultado das características dos beneficiários; 

− Continuidade de Provisão: representa a garantia de fornecimento, ou seja, o fornecimento do bem ou 

serviço não deve, tanto quanto possível, oscilar, de forma a dar alguma segurança a eventuais 

beneficiários, ou pelo menos a existência de um plano de contingência; 

− Qualidade da Provisão: referente não só à qualidade do bem ou serviço, mas também à forma como o 

mesmo é disponibilizado, para além da existência de padrões mínimos; 

− A igualdade de acesso: salvaguarda que os bens e serviços estão minimamente acessíveis a todos os 

cidadãos, quer em termos físicos, quer em termos de tempo e custo 6 

− Protecção dos utilizadores: salvaguarda de que os bens e serviços bem como a sua forma de provisão 

respeitam regras de segurança e saúde pública, por exemplo; 

− Níveis de eficiência: garantia de que a provisão dos bens e serviços segue critérios objectivos de 

eficiência, de forma a que a mesma não seja responsável por gastos desnecessários do erário 

público; 

− Transparência e accountability: a informação respeitante à existência de bens e serviços, a sua forma 

de provisão, bem como dos custos envolvidos deve, não só ser passível de consulta por qualquer 

cidadão que demonstre interesse, bem como ser publicitada nos canais próprios; 

 

Neste domínio, é igualmente importante perceber a forma como essas necessidades são 

satisfeitas. Assim, e de acordo com Pombeiro (2003)7 (por Silvestre, 2010: 25), deverão ser tidas em 

conta quatro preocupações, que constituem as funções político-administrativas do Estado: a) a 

definição de interesses, necessidades, prioridades e objectivos; b) o delineamento das estratégias e 

tácticas para alcançar os objectivos estabelecidos; c) a regulamentação e implementação das 

políticas previamente formuladas; d) a procura de parceiros para o processo de aquisição, 

concepção, planeamento, construção e disponibilização dos bens e serviços8.  

Tal como iremos ter oportunidade de verificar, o estudo mais aprofundado de cada uma destas 

funções constitui objecto de análise do campo de investigação das Policy Sciences. 

                                                      
4 Cheung, Anthony. 2005. “Empowering Europe’s Citizens? Towards a Charter for Services of General Interest”. Comunicação 

apresentada na Conferência Anual do European Group of Public Administration. 
5 Marques, Rui. 2005. Regulação de Serviços Públicos. Lisboa: Edições Sílabo 
6 A propósito do que se considera um preço justo, Silvestre refere-nos 3 possibilidades: a) a gratuitidade; b) a cobrança a um 

preço abaixo do custo de produção; c) a cobrança a um preço superior ao custo de produção mas inferior ao preço de 
mercado (Silvestre, 2010: 24). 

7 Pombeiro, António. 2003. As PPP/PFI – Parcerias Público Privadas e a sua Auditoria. Lisboa: Áreas Editora 
8 É precisamente nesta última preocupação que diversos autores têm centrado as suas análises, na medida em que o Estado 

tem vindo a ser encarado cada vez mais numa perspectiva reguladora ao invés de prestadora. 
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2. O CAMPO DE ESTUDO DAS POLICY SCIENCES 

 

 

 

 

 

 

Pretendendo conciliar as perspectivas teórica e prática da Política, as Policy Sciences surgem 

como uma necessidade que diversos estudiosos sentiram em introduzir, nas suas análises, questões 

normativas e não apenas de descrição empírica (Howlett e Ramesh, 2003: 2). 

Apesar de ter bases muito mais antigas, desde logo, com os escritos de Thomas More, Maquiavel, 

Bacon, Montesquieu ou Rousseau (Rocha, 2009; Birkland, 2001: 4), remonta aos anos 40 do séc. XX 

o início da produção daquele que é tido como o “pai fundador”9 das Policy Sciences – Harold 

Lasswell, de cujas obras se poderá destacar o ensaio “The Policy Orientation”10 de 1951 (DeLeon e 

Martell, 2006: 31). Nas palavras do próprio Lasswell, esta disciplina preocupa-se em, não só 

compreender o processo de produção de políticas públicas, mas também em prover dados que 

permitam a interpretação de problemas societais (Parsons, 1995: 18). 

 

2.1. O Processo de Afirmação das Policy Sciences 

Assumindo-se como a natural descendente de diversas ciências que se debruçavam sobre o 

estudo das actividades dos órgãos do Estado (DeLeon e Martell, 2006: 32), esta disciplina distingue-

se, segundo Lasswell, pela conjugação de 3 características (DeLeon e Martell, 2006: 32; Howlett e 

Ramesh, 2003: 3; Parsons, 1995: 19):  

1. um carácter multidisciplinar: as Policy Sciences, enquanto ciência social aplicada, deveriam apelar à 

interdisciplinaridade (Merton11 por DeLeon and Overman, 1998: 475), recebendo contribuições de 

diversas disciplinas, como a Sociologia, o Direito, a Economia, a Ciência Política, entre outras 

(Birkland, 2001: 8-9); 

2. uma orientação para o estudo de problemas: pendor mais pragmático, que não se cingisse ao debate 

académico (Howlett and Ramesh, 2003: 3); 

                                                      
9 McCool discorda da consideração de Lasswell como “pai fundador”, na medida em que encare Charles Merriam como o 

precursor desta disciplina em 1922 
10 Lasswell, H.. 1951. “The Policy Orientation” in Lerner, Daniel; Lasswell, Harold (Eds.). 1951. The Policy Sciences. Stanford, 

California: Stanford University Press 
11 Merton, Robert K..1949. “The role of applied social science in the formation of policy: a research memorandum”. Phil Sci, 16: 

161-181 

“There is a clear distinction between the 
earlier purveyors of policy advice and what 
later came to be known as the policy 
sciences, namely that advisers to rulers 
rarely relied on extensive policy research 
nor carefully crafted reports” 

 
DeLeon e Martell, 2006: 31 
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3. uma componente valorativa: dado que nenhum problema social está incólume de elementos 

valorativos, uma vez que lida com relações inter-pessoais, uma análise livre de valores revela-se 

frequentemente como vazia e muito limitada (DeLeon and Overman, 1998: 480-481). 

 

Não obstante a enunciação destas características se ter afirmado como ponto de referência para 

os estudiosos que se seguiram a Lasswell, estas foram, com o decorrer do tempo, sofrendo algumas 

alterações, nomeadamente: 

- A multidisciplinaridade foi posto em causa pela autonomização das Policy Sciences, que passou a 

possuir terminologia própria (Fishman (1991)12 por Howlett e Ramesh, 2003: 3). Aliás, é Lasswell13, 

entre outros, quem afirma que o processo de produção de políticas públicas é válido, por si só, 

enquanto objecto de estudo (Hudson e Lowe, 2004: 3). Para além disso, diferentes perspectivas 

disciplinares geraram diferentes correntes. 

- A orientação para os problemas foi posta em causa pela resistência que as entidades políticas 

demonstraram face aos estudos elaborados por académicos, o que conduziu, não só a que a 

investigação nesta temática fosse subordinada às necessidades políticas (Wildavski (1979)14 e Ascher 

(1986)15 por Howlett e Ramesh, 2003: 4), como também que as Policy Sciences se dividissem em 

duas grandes correntes: uma corrente mais académica e outra mais pragmática e virada para a vida 

política (DeLeon and Overman, 1998: 477). 

- A tendência prescritiva e valorativa atenuou-se face à dificuldade encontrada em analisar 

determinados problemas públicos, o que levou a que a pesquisa se passasse a debruçar sobre 

aspectos mais lineares como a eficácia e a eficiência (Greenberg et al. (1977)16 e DeLeon (1994)17 por 

Howlett e Ramesh, 2003: 4) 

 

No que concerne ao reconhecimento enquanto disciplina por parte da comunidade científica, este 

ocorre no final da década de 60 do séc. XX com o início da afirmação desta disciplina (Parsons, 1995: 

27). De facto, foi a promoção de duas conferências organizadas pelo American Social Science 

Research Council, subordinadas à temática das políticas públicas, que despoletou a criação, no início 

da década de 70 do séc. XX, de diversas associações e publicações relacionadas com o domínio das 

políticas públicas (Ranney (1968)18 por Parsons, 1995: 27-28).  

                                                      
12 Fishman, Ethan. 1991. “Political Philosophy and the Policy Studies Organization”. PS: Political Science and Politics, vol 24: 

720-723 
13 Lasswell, H.. 1951. “The Policy Orientation” in Lerner, Daniel; Lasswell, Harold (eds.). 1951. The Policy Sciences. Stanford, 

California: Stanford University Press 
14 Wildavsky, Aron. 1979. Speaking truth to power: The Art and Craft of Policy Analysis. Boston: Little, Brown 
15 Ascher, William. 1986. “The evolution of the Policy Sciences: Understanding the Rise and Avoiding the Fall”. Journal of Policy 

Analysis and Management, vol 5: 365-389 
16 Greenberg, George et al.. 1977. “Developing Public Policy Theory: Perspectives from Empirical Research”. American Political 

Science Review, vol. 71: 1532-1543 
17 DeLeon, Peter. 1994. “Reinventing the Policy Sciences: Three Steps Back to the Future”. Policy Sciences, vol 27, no. 1: 77-

95 
18 Ranney, Austin. 1968. “The Study of Policy Content: A Framework for Choice” in Ranney, Austin (Ed.). Political Science and 

Public Policy. Chicago: Markham. pp. 3-21 
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Este crescente interesse, por parte da comunidade científica, nesta disciplina – que primava pela 

integração de contributos multidisciplinares –, fez-se sentir sobretudo ao nível da profusão de obras 

literárias relacionadas com o estudo das políticas públicas e não tanto nas universidades, uma vez 

que estas demonstraram muito pouca abertura para acolher uma disciplina que rompesse de forma 

tão abrupta com as fronteiras disciplinares tradicionais (ibidem: 28) 

Foi posteriormente nas décadas de 80 e 90, impulsionadas sobretudo pela expansão do interesse 

por esta disciplina de outros países, que não os Estados Unidos da América, que se deu a verdadeira 

consolidação das Policy Sciences (ibidem). Para tal, muito contribuiu a robustez metodológica e a 

assumpção de objectos de estudo muito próprios de que iremos falar nos pontos que se seguem. 

 

2.2. Diversidade Metodológica 

Tal como acima referido, também a nível metodológico as Policy Sciences conhecem uma 

diversidade considerável. Muito apesar de Lasswell, seguindo a senda behaviorista da década de 50 

do séc. XX, argumentar que o estudo das Políticas Públicas deveria ser essencialmente quantitativo, 

este autor reconhece também a necessidade da utilização de metodologias de matriz qualitativa 

(Birkland, 2001: 14). 

Sentindo a necessidade de compreender as razões que estiveram subjacentes à tomada de 

determinadas decisões – não se cingindo, portanto, à mera análise do que está expresso em 

documentos oficiais –, os investigadores de políticas públicas têm necessariamente de, nas suas 

investigações, integrar factores como interesses, ideologias e experiências (Danziger (1995)19 e 

Yanow (1992)20 por Howlett e Ramesh, 2003: 7-8). Para além deste desafio de compreensão, 

também a análise de impactos (outcomes) – e não apenas de resultados (outputs) –, tem vindo a 

originar um crescente uso de metodologias qualitativas na produção de investigação em políticas 

públicas (ibidem: 8). 

Desta feita, poder-se-á afirmar que o estudo das políticas públicas comporta duas dimensões de 

análise:  

- uma mais positivista, analisando as actividades efectivas das organizações e usando técnicas que 

pressupõem a possibilidade de racionalidade e de objectividade pura;  

- outra com um pendor mais pós-positivista e interpretativo (construtivista), que se debruça sobre os 

objectivos e intenções que estão subjacentes às decisões (ou não-decisões) (Torgerson (1996)21 e 

Thompson (2001)22 por Howlett e Ramesh, 2003: 8). 

                                                      
19 Danziger, Marie. 1995. “Policy Analysis Postmodernized: Some Political and Pedagogical Ramifications”. Policy Studies 

Journal, vol. 23 (3): 435-450 
20 Yanow, Dvoram. 1992. “Silences in Public Policy Discourse: Organizational and Policy Myths”. Journal of Public 

Administration Research and Theory, vol. 2 (4): 399-423 
21 Torgerson, D.. 1996. “Power and Insight in Policy Discourse: Post-Positivism and Policy Discourse” in Dobuzinski, L.; Howlett, 

M.; Laycock, D. (Eds.). 1996. Policy Studies in Canada. The State of the Art. Toronto: University of Toronto Press 
22 Thompson, W.. 2001. “Policy Making Through Thick and Thin: Thick Description as a Methodology for Communications and 

Democracy”. Policy Sciences, vol. 34: 63-77 
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Neste sentido, Lasswell virá a proceder, em 197023, à distinção entre duas abordagens que as 

Policy Sciences comportam: a “análise de políticas públicas”, que se dedica sobretudo à aquisição de 

conhecimento para o processo de produção de políticas públicas; e a “análise do processo de 

produção de políticas públicas” – por alguns autores designado de “estudos de políticas públicas” –, 

que se dedica à investigação sobre este mesmo processo (Parsons, 1995: 19-23).  

A este propósito, diversos autores debruçaram-se na distinção entre estas duas abordagens. É, 

pois, como resultado destas distinções que apresentamos a figura que se segue.  

 

Figura 1: Distinção entre "Policy Studies" e "Policy Analysis" 

 POLICY STUDIES POLICY ANALYSIS 

Actores Académicos Funcionários Públicos/ Consultores 
Externos 

Principal Objecto de Estudo Processo de Produção de Políticas O Conteúdo das Políticas 

Principal Objectivo Perceber o processo de produção 
como um todo e produzir teoria 

Melhorar o desenho, 
implementação e avaliação das 

políticas existentes 

Principal Assunção 

Problemas e Soluções não são 
sinópticos, dado que o processo de 
produção está repleto de acordos e 

negociações 

Problemas e Soluções deverão ser 
vistos de uma forma racional e 

optimizada 

Principal Disciplina de 
Inspiração Ciência Política Economia 

Tipo de Pesquisa Descritiva, Compreensiva e 
Explanatória 

Normativa, Propedêutica e 
Prescritiva 

Principal Estratégia 
Metodológica 

Qualitativa, Indutiva e 
Construtivista Quantitativa, Dedutiva e Positivista 

Objectivo Metodológico 
Comparações sucessivas de casos 

de estudo e ajustamento mútuo 
dos diferentes interesses  

Métodos Universais e Analíticos 

Posição na dicotomia 
objectividade vs. subjectividade 

Defende que a investigação não 
deverá ignorar os valores e 

princípios éticos 

Defende a possibilidade de ignorar 
assuntos como os valores e a ética 

Principais Referências Harold Lasswell, Herbert Simon, 
Charles Lindblom e David Easton 

Administrações de John Kennedy 
and Lyndon Johnson, durante os 

Programas “New Frontier” e “Great 
Society” 

Fonte: Produção própria, baseado em Parsons, 1995: 1-23, DeLeon and Overman, 1998: 473-480 e Howlett 

e Ramesh, 2003: 11, estes últimos inspirados em Brooks e Gagnon24 

 

 

                                                      
23 Lasswell, H. D.. 1970. “The emerging conception of the policy sciences”. Policy Sciences, 1: 3-14 
24 Brooks, Joel; Gagnon, Alain-G. (Eds). 1990. Social scientists, Policy, and the State. New York: Praeger 
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25Embora a história tenha memória de períodos em que ambas as abordagens se influenciaram 

mutuamente, é frequente os precursores das mesmas não considerarem como relevante a posição 

dos outros, o que contribui para a complexificação deste campo de investigação.  

Um outro elemento que introduz complexidade na análise das Políticas Públicas é o estudo do 

Processo de Políticas Públicas. Muito embora, tal como nos dão conta Peters e Pierre (2006b.: 4), 

alguns autores defendam que estas transformações na pesquisa em políticas públicas resultam 

sobretudo de mudanças nas preferências dos investigadores, é inegável a constatação da existência 

de transformações profundas no processo de produção de políticas públicas, o que tem feito com que 

os objectos de estudo e os enfoques tenham vindo a alterar-se, tal como iremos ter a possibilidade de 

constatar no próximo número. 

 

 

3. MODELOS EXPLICATIVOS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE POLÍTICAS 

 

 

 

 

 

Perceber o que é uma política pública e quais os seus componentes e princípios subjacentes não 

nos possibilita deter um conhecimento suficiente sobre o domínio das políticas públicas. Para 

compreender realmente este domínio, dever-se-á estudar igualmente a forma como as políticas são 

produzidas (processo), confirmando a afirmação de Lasswell sobre o estudo de “who gets what, when 

and how”. 

Assim, desde os anos 60 do séc. XX, época em que os policy studies começaram a divergir da 

policy analysis tradicional, diversas teorias e modelos explicativos do processo de produção de 

políticas têm surgido. Tais teorias e modelos não reflectem, contudo, a realidade, antes constituindo, 

como qualquer modelo, meras abstracções sobre a vida real (Dye, 1981: 43), mas que possuem um 

valor heurístico, dado que nos ajudam a melhor compreender a realidade (Birkland, 2001: 229). 

Apesar destes esforços, teorizar sobre o processo de produção de políticas permanece difícil, 

dado que incorpora complexidades, tais como: um imenso número de actores envolvidos, que 

defendem interesses diversos; um grande espaço temporal em que decorre; relações com outras 

políticas dentro e fora do mesmo domínio de actuação do Estado; um debate voraz sobre que 

problemas são dignos de solucionamento; entre outras (Sabatier, 1999b: 3-4).  

                                                      
25 A título de precaução, tome-se por referência que, daqui em diante, a não ser que se faça referência específica, a utilização 

das expressões “análise” e “estudo” de políticas públicas será feita indiscriminadamente, comportando ambos os termos 
significados semelhantes. 

“The policy process is complicated. It can only 
be understood if political scientists and policy 
scholars are willing to work together to develop 
and to test theories of the policy process”.  

 

Sabatier, 1991: 155 
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3.1. Modelo Sistémico 

O Modelo Sistémico de David Easton, apresentado em 196526, representa uma das teorias mais 

antigas sobre o processo de produção de políticas. Neste modelo, David Easton defende que o 

processo de produção deverá ser entendido como um sistema que influencia e é influenciado pelo 

contexto envolvente (Birkland, 2001: 194-195). Assim, o sistema recebe inputs e produz outputs – 

tornando-se os últimos novamente em inputs, criando assim um movimento de feedback. 

Começando a sua análise pelo contexto envolvente, poder-se-ão considerar quatro grandes tipos 

de ambientes nos quais forças de mudança e de estabilidade produzem efeitos na forma como o 

sistema político funciona (Easton, (1965) 1995: 113; Birkland, 2001: 195-201): 

− Estrutural: Refere-se à estrutura do sistema governativo e à forma como esta se relaciona com a 

sociedade em geral; 

− Social: Relaciona-se com a forma como a população é composta e está estruturada; 

− Económico: Baseia-se na distribuição de riqueza, na estrutura do sistema produtivo, nos preços dos 

factores de produção, entre outros; 

− Político: Revela-se através do nível de confiança que a sociedade tem nas instituições políticas e na 

eficácia das suas actividades. 

 

Tal como referido anteriormente, o ambiente envolvente influencia todo o sistema, nomeadamente 

através dos inputs que este recebe. Representando qualquer tipo de acontecimento externo que 

altere, modifique ou afecte o sistema (Easton, (1965) 1995: 120), os inputs poderão ser divididos em 

duas grandes categorias: as exigências (demands) e os apoios (support), sendo exemplos de inputs a 

opinião pública, os media, os resultados das eleições ou os grupos de interesse (Birkland, 2001: 203-

208). 

Após receber os inputs, e tendo por base a selecção de uma das diversas alternativas 

apresentadas e discutidas, o núcleo do sistema opera e produz decisões de acção ou inacção – aqui 

poder-se-á distinguir o modelo “how a bill becomes a law” (ibidem: 208-209). Quanto à tomada de 

decisão, existem diversos modelos enquadradores, que se dividem em dois grandes grupos, de 

acordo com a capacidade ou incapacidade de produção de uma decisão puramente racional. 

Assim, com base na Teoria Clássica da Administração, e por isso sofrendo a influência da análise 

económica, situamos o “Modelo Racional”, que encontra em Henry Fayol e Luther Gulick os seus 

precursores (Howlett e Ramesh, 2003: 168; Bilhim, 2008: 197). De acordo com este modelo de 

inspiração positivista, os passos a seguir para a tomada de decisão são: “1) definir objectivos; 2) 

proceder ao levantamento dos meios (alternativas) para a prossecução; 3) avaliar as consequências 

de cada alternativa; 4) escolher a alternativa que melhor atinja os objectivos.” (Stone (2002)27 e 

                                                      
26 Easton, David. 1965. A Systems Analysis of Political Life. New York: John Wiley 
27 Stone, Deborah. 2002. Policy Paradox: The Art of Political Decision Making (3ª ed). New York: W.W. Norton & Company 
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Rocha (1991)28 por Carvalho, 2008: 39). Este modelo pressupõe ainda que, quando surge um 

problema, o decisor consegue reunir toda a informação possível, de forma a que lhe seja possível 

tomar uma decisão óptima, maximizando assim os ganhos sociais (Birkland, 2001: 210).  

Contudo, esta busca pela racionalidade na decisão política não passa de uma utopia, já que, como 

referem os críticos deste modelo, dos quais se destaca Herbert Simon (1946)29 mas também James 

March (1988)30, isso implicaria conseguir reunir “toda a informação sobre: a) o problema, b) as 

alternativas para a sua resolução, e c) as respectivas consequências.” (Carvalho, 2008: 39). À 

incapacidade de reunir em contexto social toda a informação disponível, aduz-se ainda a 

incapacidade cognitiva do ser humano para processar toda a informação e ignorar as emoções e 

valores que possui (ibidem: 40). Uma outra crítica apresentada ao modelo refere-se à enorme 

dificuldade de gerar consenso nas metas a atingir, pelo que o conflito de interesses e perspectivas 

acaba por condicionar a tomada de decisão “racional” (Birkland, 2001: 210).  

É pois com base nestas duas críticas que surgem diversos modelos que espelham a 

Racionalidade Limitada, nomeadamente: 

− Modelo Incremental: modelo definido por Charles Lindblom (1959)31, defende que as decisões são 

tomadas tendo por base pequenos incrementos, ou ajustamentos mútuos, dado que facilitam assim a 

aceitação da decisão, uma vez que transmitem um sentimento de segurança, e evitam que se 

reanalise tudo, cada vez que surge um problema, sendo assim menos dispendioso (Birkland, 2001: 

212; Carvalho, 2008: 41-43); 

− Modelo II32 (Processo Organizacional) de Allison33: este modelo defende que as decisões, 

principalmente as operacionais, se baseiam em procedimentos estandardizados, tornando assim os 

seus resultados previsíveis, o que reforça o incrementalismo (Birkland, 2001: 215); 

− Modelo III (Conflito Político) de Allison: este modelo defende que as decisões se baseiam na 

capacidade de persuasão, na competição e na negociação, dada a ambiguidade que caracteriza o 

contexto em torno da decisão (idem: 215-216). 

 

Produzida a decisão, o processo culmina então com um output, que se poderá traduzir em leis, 

regras ou regulamentos, que acarretam benefícios ou encargos para os cidadãos e que requerem 

implementação por parte de agências (Birkland, 2001: 217). Esta implementação requer, contudo, um 

acompanhamento, para que haja a certeza que a decisão está a ser posta em prática, pelo que é 

necessário proceder-se a processos de monitorização e avaliação. Para além da importância que têm 

na verificação do cumprimento da decisão, a relevância destes processos advém da capacidade que 

têm em produzir reflexão e aprendizagem sobre as práticas, o que poderá gerar mudanças 

                                                      
28 Rocha, J. A. Oliveira. 1991. Princípios de Gestão Pública. Lisboa: Editorial Presença 
29 Simon, Herbert A.. 1946. “The Proverbs of Administration”. Public Administration Review, vol. 6 (1): 53-67 
30 March, James; Simon, Herbert. 1958. Organizations. New York: John Wiley 
31 Lindblom, Charles. 1959. “The Science of ‘Muddling Through’”. Public Administration Review, vol. 19: 79-88 
32 O Modelo I constitui o modelo do Actor Racional descrito anteriormente. 
33 Graham, Allison. 1971. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. Boston: Little Brown 
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(profundas ou de pequeno ajuste) nas políticas, originando assim um processo de feedback (ibidem: 

218-219). 

A principal crítica apontada a este modelo é a ausência de curiosidade sobre o que se passa 

dentro do sistema – comummente apelidado de “blackbox”. De facto, Easton não revela muito 

interesse em “perceber de que forma diversos actores interagem de modo a promoverem ou 

impedirem a produção de políticas (Birkland, 2005: 188). 

 

3.2. O Modelo Estagista ou de Policy Cycle 

A forma mais comum de representar o processo de produção de políticas é através da sua 

desagregação em estágios distintos (Howlett and Ramesh, 2003: 11). Primeiramente apresentado por 

Lasswell em 195634, este modelo tem sofrido diversas reconceptualizações mas, ainda assim, é alvo 

de diversas críticas e tem vindo a perder a sua supremacia enquanto explicação teórica do processo 

de produção de políticas (Jann and Wegrich, 2007: 43; Sabatier, 1991: 147; Sabatier, 1999b: 7). 

Apesar de ter sido severamente criticado por se focar demasiado na lógica interna da tomada de 

decisão, em detrimento do ambiente externo, a conceptualização de Lasswell inspirou outros autores, 

tais como Garry Brewer35, que procedeu a melhorias do modelo anterior, nomeadamente a 

consideração da discussão e reconhecimento dos problemas para além das fronteiras do Governo e 

a inclusão da ideia de processo ongoing (Howlett and Ramesh, 2003: 12-13). 

A proposta de Brewer serviu, também ela, de inspiração a outras versões (Howlett and Ramesh, 

2003: 13), que deram inclusivamente origem aos dois primeiros livros dedicados ao “processo de 

produção” – An Introduction to the Study of Public Policy (1970) de Charles O Jones, e Public Policy 

Making (1975) de James Anderson (DeLeon, 1999a: 21). Desde então, diversos autores36 têm 

produzido livros baseados em modelos análogos, tendo todos eles como denominador comum uma 

lógica de problem-solving. De facto, o modelo que de seguida apresentamos na figura 2, teve uma 

considerável relevância nas décadas de 60, 70 e 80 do séc. XX, já que foi responsável pela 

organização e sistematização da crescente vaga de literatura e pesquisa que se vinha a desenvolver 

neste domínio (Jann and Wegrich, 2007: 44) 

 

 

                                                      
34 Lasswell, H.D.. 1956. The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis. College Park: University of Maryland 

Press 
35 Brewer, Garry D.. 1974. “The Policy Sciences Emerge: To Nurture and Structure a Discipline”. Policy Sciences, Vol. 5 (3): 

239-44 
36 São exemplo Judith May e Aaron Wildavsky em 1978, Brewer and deLeon em 1983, ou até mesmo Dennis Palumbo em 

1988 (DeLeon, 1999a: 21). 
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Figura 2: Quadro Síntese do Modelo de Policy Cycle 

FASE SIGNIFICADO ACTIVIDADES PARTICIPANTES 

Identificação do 
Problema e 

Agendamento 

(Reconhecer  
o Problema) 

Percepção e definição 
de problemas, 

chamada de atenção e 
entrada na agenda 

política 

− Publicitação dos problemas 
societais;  

− Agregação de Interesses 

− Pedidos expressos para 
acções governativas 

− Decisão sobre os assuntos e 
questões a integrar na agenda 

− Meios de comunicação, 

− Grupos de interesses, 

− Partidos, 

− Deputados 

− Iniciativas de cidadãos, 

− Opinião Pública. 

Formulação da 
política 

(Propor 
soluções 

possíveis) 

Diagnóstico ex-ante 
referente à área e 

modo de intervenção, 
seguido de concepção 

e delineamento de 
objectivos e estratégias 

para solucionar os 
problemas 

− Desenvolvimento de propostas 
políticas tendentes à resolução 
de questões e à diminuição da 
dimensão, do impacto e da 
gravidade dos problemas 

− Estudo das soluções 

− Governo,  

− Assembleia da República 

− Grupos de interesse 

− Think-tanks 

Legitimação da 
política 

(Escolher 
uma solução) 

A mobilização de apoio 
político e a 

formalização da 
política.  

− Desenvolvimento de apoios 
políticos e coligações; 

− Selecção da proposta; 

− Tradução em lei; 

− Decisão sobre a sua 
constitucionalidade. 

− Presidente,  

− Governo 

− Assembleia 

− Tribunais 

Implementação 
da política 

(Colocar a 
solução em 

prática) 

Mobilização de actores, 
definição das 

estratégias e modo de 
intervenção e 

disponibilização de 
recursos institucionais 

junto dos 
implementadores de 

forma a pôr em acção 
os programas 

− Organização de departamentos 
e agências; 

− Disponibilização de orçamentos 
e serviços; 

− Execução das políticas; 

− Produção de efeitos no terreno; 

− Monitorização e controlo da 
actividade; 

− Governo 

− Departamentos 
executivos e/ou outras 
instituições vocacionadas 

− Beneficiários e 
comunidade envolvente 

− Outros Stakeholders 

Avaliação da 
política 

(Monitorizar  
os resultados) 

Descrição e 
caracterização após 
implementação da 

política (ex-post) do 
“estado” do contexto 
social e do problema 

que motivou a política, 
através da mensuração 

e aferição dos 
resultados e efeitos da 

política 

− Relatório sobre os outputs dos 
programas do governo; 

− Avaliação dos impactos das 
políticas junto dos grupos 
abrangidos e não abrangidos; 

− Propostas de alterações e 
reformas. 

− Departamentos 
executivos e/ ou outras 
Instituições vocacionadas 

− Secções parlamentares 

− Meios de comunicação 

− Think tanks 

Reformulação 
ou  Terminação 

da política 

(Integrar as lições 
da experiência) 

As conclusões 
resultantes da 

monitorização ou da 
avaliação sumativa da 

política conduz ao 
policy feedback com 

vista à incorporação da 
aprendizagem ou à 

terminação da política 

− Análise reflexiva dos produtos 
resultantes da avaliação, desta 
forma dando azo a uma de 3 
situações:  
o Continuação da implementação 

tal e qual está a decorrer; 

o Proposta de alterações e 
reformas; 

o Terminação da Política. 

− Decisores políticos 

− Stakeholders 

− Implementadores 

− Departamentos 
executivos e/ ou outras 
Instituições vocacionadas 

− Think tanks 

Fonte: baseado em Dye, 1981: 24; Cardim, 2006: 45; Kraft e Furlong, 2007: 71; Caeiro, 2008: 105; Howlett e 

Ramesh, 2003 
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De facto, este última proposta difere bastante da apresentada por Lasswell. A ligação com o 

“Modelo Sistémico” de Easton permitiu ao “Modelo Estagista” romper com a abordagem cronológica 

(fonte de muitas críticas ao modelo original), ao introduzir a perspectiva cíclica do feed-back. Esta 

nova perspectiva permitiu ainda considerar-se o efeito contínuo que vários actores individuais e 

institucionais têm no processo de produção e nos efeitos dele decorrentes (Jann and Wegrich, 2007: 

44). À junção destes dois modelos deu-se a designação de Modelo de Policy Cycle. 

Contudo, e apesar de todas as melhorias que tem vindo a sofrer, o Modelo do Policy Cycle é alvo 

de diversas críticas que se traduzem nos seguintes argumentos (Sabatier, 1999b: 7; Howlett and 

Ramesh, 2003: 14; Jann and Wegrich, 2007: 45): 

− Não apresenta um argumento causal, não são apresentados pistas sobre o que causa o movimento 

de uma fase para a outra; 

− A cadeia de fases proposta não tem uma base empírica, dado que o processo não tem de percorrer 

necessariamente todas as fases e pode ocorrer por uma ordem diferente; 

− A proposta assenta num preconceito legalista e top-down, estando assim enquadrada numa lógica 

hierárquica; 

− Não considera que as novas políticas são influenciadas pelas já existentes – o que Hogwood e Peters 

designam de “policy succession”; 

− Ignora alguns elementos que não estão relacionados com a típica concepção de problem-solving, 

como por exemplo, a disputa de poder e a aprendizagem. 

 

Apesar destas críticas, este modelo nunca foi rejeitado já que o seu valor heurístico permanece 

visível, uma vez que permite: a) estudar em cada fase/ parte do processo de produção os factores e 

actores que têm um papel mais relevante; b) visualizar um “ideal-tipo” (na concepção weberiana) do 

processo de tomada de decisão racional; c) centrarmo-nos no cenário geral e não em actores 

específicos (Jann and Wegrich, 2007: 45; 57-58). 

Para além destes argumentos, poder-se-á ainda dizer que este modelo constitui a base sobre a 

qual assentam os diversos modelos que têm vindo a surgir nas últimas décadas, não tendo nenhum 

destes sido capaz de quebrar com o paradigma de base (DeLeon, 1999a: 25-26). 

 

3.3. A emergência de Novos Modelos: o caso do “Advocacy Coalition Framework”  

Consubstanciadas nas críticas apontadas ao Modelo de Policy Cycle, e assumindo as suas 

limitações face à complexidade do processo político, diversos modelos foram produzidos nestas 

últimas décadas, tais como o “Modelo de Fluxos” de John Kingdon37, o “Punctuated Equilibrium” de 

Bryan D. Jones e Frank R. Baumgartner38, bem como o “Advocacy Coalition Framework” de Paul 

                                                      
37 Kingdon, John W.. (1984) 2003. Agendas, Alternatives, and Public Policies (2nd. Ed.). New York: Longman 
38 Baumgartner, Frank R.; Jones, Bryan D.. 1993. Agendas and Instability in American Politics. Chicago: University of Chicago 

Press 
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Sabatier e Jenkins-Smith39. Destacamos neste trabalho este último pelo seu carácter inovador e por 

ser talvez aquele que melhor conseguiu distanciar-se do Modelo de Policy Cycle. 

Inicialmente formulada em 1988 por Paul Sabatier, que mais tarde se veio a juntar a Hank C. 

Jenkins-Smith, a Advocacy Coalition Framework baseia-se na ideia de que os grupos de interesse se 

organizam em comunidades que, entre si, partilham um conjunto de valores e crenças (Birkland, 

2001: 224) e em 5 premissas básicas, nomeadamente (Sabatier e Jenkins-Smith, 1999: 118-119): 

− Necessidade de se ter em conta o papel desempenhado pela informação técnico-científica 

relativamente a um determinado problema; 

− Recurso a estudos de longa duração, de forma a permitir o estudo da “policy change”, 

nomeadamente as relativas às estratégias que os actores utilizam ao longo do tempo; 

− A unidade de análise mais útil é o “policy subsystem”, no qual se encontra um conjunto de actores 

de diversos quadrantes e níveis que se especializam num determinado domínio de acção; 

− A concepção de “policy subsystems” deve ser alargada e abarcar, não só os tradicionais “iron 

triangles”, como também dois outros grupos de actores: jornalistas e investigadores, bem como 

todos os actores intervenientes nos processos de formulação e implementação, independentemente 

do nível organizacional a que pertençam; 

− Conceptualização da prossecução dos objectivos enquanto “sistemas de crenças”, que abarcam as 

prioridades valorativas, as percepções sobre determinados problemas e as assumpções 

relativamente à eficácia de determinados “policy instruments”. 

 

De acordo com os autores, cada “policy subsystem” é composto então por participantes 

provenientes de diversas instituições e de diversos níveis organizacionais que se interessam 

activamente por um determinado domínio, tentando influenciar a produção de políticas nesse mesmo 

domínio (Weible e Sabatier, 2006: 126). Contudo, no seio de cada “policy subsystem” subsistem 

interesses múltiplos e contraditórios pelo que, em torno de um mesmo assunto, se formam 

“coligações” entre os membros que partilham o mesmo “sistema de crenças” e que geralmente 

desenvolvem uma acção concertada (ibidem).  

Por sua vez, cada uma destas “coligações” utiliza os recursos de que dispõe, nomeadamente 

autoridade formal, informação, bases de apoio, recursos financeiros e liderança, para fazer valer as 

suas posições, nomeadamente na oposição a outras coligações com as quais competem (ibidem: 

129). É pois através destas actividades de debate, competição e compromisso, mediadas por “policy 

brokers”, que surgem as decisões formais que dão origem à formulação de políticas que irão ser 

implementadas e que irão produzir resultados e impactos (Birkland, 2001: 224).  

Todo este sistema é influenciado por parâmetros relativamente estáveis, mas também por eventos 

dinâmicos, cuja confluência propicia ou inibe a produção de políticas (Birkland, 2001: 225). 

                                                      
39 Sabatier, Paul; Jenkins-Smith, Hank. 1993. Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach. Boulder: 

Westview Press 
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As principais limitações que este modelo tem são apontadas pelos seus próprios autores e 

referem-se à dificuldade de aplicação (dado que exigem um estudo longitudinal), à não aplicabilidade 

a “policy subsystems” que não se caracterizem por um clara demarcação de posições entre diferentes 

coligações, bem como à não especificação dos factores que levam a que os indivíduos se coliguem e 

não actuem como “free riders” (Weible e Sabatier, 2006: 132-133). 
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III. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA PERSPECTIVA 

ORGANIZACIONAL FACE AO CONCEITO DE REDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como Birkland nos refere no excerto acima referido, a implementação é, de facto, uma das 

fases decisivas para o sucesso de uma política. Contudo, o facto de ser provavelmente a fase do 

processo de produção de políticas que envolve a maior multiplicidade de actores, agentes e fluxos de 

informação (Cardim, 2006: 47), torna a implementação bastante complexa e uma fase à qual deverá 

ser atribuída grande atenção, quer ao nível da realidade política, quer da produção teórica. 

Essa atenção foi, no entanto, negligenciada durante bastante tempo. De facto, até ao início da 

década de 70 do séc. XX, poucos tinham sido os estudos realizados sobre implementação (Birkland, 

2001: 177). Tal facto devia-se sobretudo à assumpção de que esta fase não era problemática, dado 

que reflectia apenas a prossecução simples, por parte do braço administrativo do Estado, da decisão 

que havia sido previamente formulada (Hargrove (1975)40 por Howlett e Ramesh, 2003: 185). 

Tendo conhecido uma grande produção teórica durante as décadas de 70 e 80 do séc. XX, os 

estudos da implementação ficaram “fora de moda” na década subsequente devido à influência do 

Managerialismo (Barrett, 2004: 257). Barrett (2004)41 e O’Toole (2004)42 são da opinião de que o 

“alargamento” do campo de estudo da implementação tornou as suas fronteiras metodológicas e de 

objecto de estudo pouco claras, pelo que admitem que os estudos da implementação “nunca saíram 

de cena”, tendo apenas sofrido uma reconceptualização (Schofield e Sausman, 2004: 236-237). 

De facto, o que se entende por implementação e as abordagens teóricas que estudam este 

domínio têm vindo a sofrer, ao longo das últimas décadas, diversas alterações, tal como iremos 

evidenciar nos pontos que se seguem. 

                                                      
40 Hargrove, E. L.. 1975. The Missing Link: The Study of the Implementation of Social Policy. Washington: Urban Institute 
41 Barrett, Susan. 2004. “Implementation Studies: Time for a Revival? Personal Reflections on 20 years of Implementation 

Studies”. Public Administration, Vol. 82: 249-262 
42 O’Toole Jr., Laurence J.. 2004. “The Theory-Practice Issue in Policy Implementation Research”. Public Administration, Vol. 82 

(2): 309-329 

“... policy implementation is one of the most difficult 
aspects of the policy process (...) [and] is both frustrating 
and fascinating.  

Fascinating because (...) brings together many actors 
and forces that cooperate and clash with each other in 
order to achieve (...) policy goals. 

It is frustrating because the process has proven 
particularly hard to model” 

 

Thomas Birkland, 2001: 193 
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1. A TEORIA DA IMPLEMENTAÇÃO: CONCEITOS E ABORDAGENS GERACIONAIS 

Até aos finais da década de 60 do séc. XX não era atribuída, de facto, grande atenção à fase da 

implementação porque se entendia como sendo a fase em que os funcionários da estrutura 

organizativa hierárquica simplesmente cumpriam ordens (Birkland, 2001: 178). Também a visão do 

aparelho político como uma “black box” não despertava grande apetência para o estudo desta 

temática, se bem que o próprio Easton (1965)43 já alertasse para a necessidade de se ter em conta, 

nos estudos de avaliação, aquilo a que ele designou de “administrative process” (por Hill e Hupe, 

2002: 41). 

Contudo, as crises energéticas da década de 70 e a consequente necessidade de contenção, 

vieram despoletar uma preocupação com a eficiência e eficácia das políticas de welfare, 

nomeadamente dos Programas “Great Society” e “War on Poverty” (Hill e Hupe, 2002: 42; O’Toole, 

2000: 263), na medida em que se começou a perceber que os objectivos delineados nestes 

programas não estavam a ser cumpridos (Pülzl e Treib, 2006: 89).  

É exactamente nesta senda que surge aquele que é considerado como o trabalho seminal dos 

estudos da Implementação – a obra de Pressman e Wildavsky de 1973, intitulada “Implementation: 

How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland”. Este estudo, tal como o título revela, 

versava sobre as razões para que um projecto de Desenvolvimento Económico decidido centralmente 

tivesse falhado em Oakland, tendo os autores chegado à conclusão de que a falta de coordenação 

entre as diversas agências envolvidas era o principal motivo do insucesso da política (O’Toole, 2000: 

263; Hudson e Lowe, 2004: 205). De acordo com estes autores, a implementação resumia-se ao 

desencadeamento de procedimentos para cumprir os objectivos que o nível central tinha definido, 

pelo que os estudos da implementação se deveriam centrar nas dificuldades em alcançar os mesmos 

(Pülzl e Treib, 2006: 91). 

Ainda que trazendo um cunho bastante pessimista à implementação, já que evidenciava o 

conceito de “implementation deficit” enquanto resultado da quebra dos links de cooperação entre os 

diversos actores e agências envolvidos (Pressman e Wildavsky (1973)44 por Hill e Hupe, 2002: 44), 

este estudo foi o responsável pelo “despertar” do interesse pela implementação. A necessidade de se 

perceber a razão pela qual diversas políticas estavam a obter consequências indesejadas e até 

perversas (Hudson e Lowe, 2004: 205), acabou por prevalecer sobre o pessimismo, se bem que a 

grande maioria dos estudos de implementação se debrucem, de facto, sobre “policy failures” 

(Birkland, 2001: 187).  

A atenção atribuída à implementação tornou-se tal que Hargrove (1975)45 a definiu como o 

“missing link” do estudo do processo de produção de políticas (Hill e Hupe, 2002: 41). 

                                                      
43 Easton, David. 1965. A Systems Analysis of Political Life. New York: John Wiley 
44 Pressman, J.L.; Wildavsky, A.. 1973. Implementation.  Berkeley: University of California Press 
45 Hargrove, E. L.. 1975. The Missing Link: The Study of the Implementation of Social Policy. Washington: Urban Institute 
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1.1. Caracterização geral do conceito de Implementação 

Passando a ser então alvo de tanta atenção, a implementação tornou-se assim área de 

observação e de análise no estudo do processo de produção, dando inclusivamente azo à produção 

de Teoria da Implementação, “com sucessivos enfoques, parâmetros e modelos, associados às 

matrizes e correntes científicas das disciplinas que vieram a constituir-se como seus referenciais 

(designadamente a Ciência Política, a Administração Pública, a Sociologia, a Psicologia Social, a 

Gestão e a Economia)” (Cardim, 2006: 18). 

Mas em que consiste realmente a Implementação e a sub-disciplina que se debruça sobre esta 

fase do processo de produção de políticas?  

Uma vez que o “policy making does not come to an end once a policy is set out or approved” 

(Parsons, 1995: 462), o estudo da implementação dedica-se portanto à colocação em prática da 

decisão formulada, envolvendo necessariamente planos de acção que definam fundos a alocar, 

pessoal a designar e regras para serem cumpridas (Howlett e Ramesh, 2003: 185).  

De acordo com Cardim (2006: 18), os estudos da Implementação debruçam-se assim sobre:  

− Como é que de facto as decisões são postas em prática;  

− Quais os seus objectivos e como são entendidos por quem as concebe;  

− Como são percebidos e comunicados por quem as aplica;  

− Como são percebidas pelos destinatários;  

− Como é que se preparam para “encontrar” e “agir” sobre o individual e o colectivo a que se destinam;  

− Como é que acompanham as evoluções do contexto, dos problemas e das hipóteses de intervenção 

mais eficazes. 

 

No entanto, esta concepção mais abrangente dos estudos da Implementação nem sempre 

conheceu estes contornos. Apesar de ser uma (sub)disciplina bastante recente, a Teoria da 

Implementação experienciou já diversos tipos de pesquisa. Se, por um lado, começou por ter uma 

tradição sobretudo qualitativa, expressa em estudos de caso, é verdade que tem vindo a abarcar 

crescentemente estudos quantitativos de larga amostra (O’Toole, 2000: 264). Contudo, é sobretudo 

no enfoque que reside a maior diversidade da Teoria da Implementação, conhecendo 3 gerações de 

estudos e assistindo à emergência do que se poderá designar de uma 4.ª geração. 

 

1.2. Abordagens Geracionais da Teoria da Implementação 

Pese embora ter sido através dos estudos seminais, dos quais se destaca o de Pressman e 

Wildavsky, que a temática da Implementação ganhou relevo, os mesmos incidiam sobre estudos de 

caso concretos, não tendo criado teoria generalizável (Birkland, 2001: 178), pelo que muitos autores 

não os consideram como Teoria da Implementação propriamente dita. 
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É, pois, a partir de meados da década de 70 do séc. XX que surgem já autores com produção 

traduzida em teoria generalizável e que se poderão dividir em três grandes escolas ou abordagens 

(Pülzl and Treib, 2006: 90), que Goggin et. al. (1990) convencionaram designar por gerações: 

− Top-down school: cujo ênfase está na capacidade dos decisores emanarem objectivos inequívocos 

e em controlarem a fase da implementação; 

− Bottom-up school: que observa os trabalhadores de base como os principais actores de 

disponibilização de políticas, concebendo a implementação como um processo de negociação entre 

redes de implementadores; 

− Hybrid Theories: tenta ultrapassar a divisão entre as duas abordagens anteriores através da 

incorporação de perspectivas de ambas, bem como de outros modelos. 

 

1.2.1. A Escola de Top-Down ou 1.ª geração 

Também designadas por estudos de 1.ª geração, as teorias top-down partem da premissa de que 

a implementação se inicia com uma decisão de topo que é (ou deveria ser) implementada tal e qual 

como formulada, negligenciando qualquer influência dos implementadores (Pülzl and Treib, 2006: 90-

91). 

Concebida no final dos anos 70, mas cujo desenvolvimento ocorre sobretudo durante os anos 80 

do séc. XX, esta perspectiva segue o “legado” deixado por Pressman e Wildavsky, se bem que 

dando-lhe um cunho de maior cientificidade. Assim, esta escola adopta uma perspectiva racional e 

prescritiva, já que estes estudos se debruçavam sobre as condições para atingir uma implementação 

perfeita – um ideal-tipo de inspiração Weberiana (Parsons, 1995: 465), ainda que tendo em mente a 

ideia de “implementation deficit” carreada por Pressman e Wildavsky. 

Nesta senda de procura de uma “receita” perfeita para a implementação, encontramos diversos 

autores tais como Van Meter e Van Horn46, Christopher Hood47, ou mesmo Hogwood e Gunn48, que 

se debruçaram sobre variáveis ou factores que eram responsáveis pelo sucesso ou insucesso da 

implementação, tal como poderemos observar na figura 3. 

Opondo-se ao carácter meramente informativo dos estudos primórdios, Van Meter e Van Horn 

(1975) propõem-se criar teoria e, como tal, baseiam o seu trabalho em três campos da literatura: 

Teoria Organizacional; Estudos dos Impactos das Políticas Públicas, nomeadamente das decisões 

judiciais; e alguns estudos referentes às Relações Inter-Organizacionais (Hill e Hupe, 2002: 45). 

Estes autores definem ainda um conjunto de variáveis essenciais para o sucesso de uma 

implementação (ver figura 3), aduzindo que a implementação só será bem sucedida nos casos em 

                                                      
46 Van Meter, D.; Van Horn, C. E.. 1975. ‘The policy implementation process: A conceptual framework’, Administration and 

Society, 6 (4): 445–88 
47 Hood, C.. 1976. The Limits of Administration. London: John Wiley 
48 Gunn, L.. 1978. ‘Why is implementation so difficult?’. Management Services in Government, 33 (4): 169–76; 

Hogwood, B.W.; Gunn, L.. 1984. Policy Analysis for the Real World. Oxford: Oxford University Press 
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que existir consenso na definição dos objectivos a alcançar e nas situações em que se pretenda 

apenas uma mudança marginal (Hill e Hupe, 2002: 46; Pülzl e Treib, 2007: 92). 

Esta ideia da “perfect implementation” é ainda perseguida, para além de Hood (autor do conceito 

em 1976) e Hogwood e Gunn (1984), por Dunsire (1990)49. Este autor, seguindo uma inspiração 

taylorista, afirma que uma execução rigorosa e uma avaliação controlada do aparelho administrativo 

constituem dois factores essenciais para o sucesso da política (Hudson e Lowe, 2004: 206).  

 

Figura 3: Factores e variáveis determinantes para o sucesso da implementação, segundo 

autores Top-Down 

VAN METER E VAN HORN (1975)* CHRISTOPHER HOOD (1976)** 

 

− Políticas com padrões e objectivos concretos e 
específicos; 

− Disponibilização de recursos e incentivos; 

− Relações inter-organizacionais de qualidade 

− Agências implementadoras bem controladas e com 
forte relação com os “policy-makers” 

− Ambiente económico, social e político propício; 

− Uma resposta dos implementadores que espelhasse 
a compreensão da política, bem como o nível e 
intensidade da sua aceitação. 
 

 

− Organização unitária, com linhas de comando claras; 

− Normas realmente aplicadas e objectivos 
efectivamente estabelecidos; 

− Pessoas que executassem o que lhes é pedido; 

− Comunicação perfeita nas e entre unidades 
organizacionais; 

− Inexistência de pressão temporal. 
 

GUNN (1978)***; HOGWOOD e GUNN (1984)**** 

 

− Inexistência de constrangimentos externos à agência 
implementadora; 

− Tempo e recursos suficientes e adequados ao 
programa; 

− Inexistência de constrangimentos de recursos e 
disponibilização dos mesmos no tempo adequado; 

− Uma cadeia de comando pequena e bem definida; 

− Inexistência de mais do que uma agência 
implementadora; 

− Conhecimento claro dos efeitos pretendidos; 
 

 

− Acordo entre todos os envolvidos relativamente aos 
objectivos do projecto; 

− Capacidade de identificação clara e sequencial das 
tarefas a desenvolver; 

− Comunicação e coordenação perfeitas entre todos 
os actores; 

− Capacidade dos líderes exigirem e obterem 
obediência 

− A política estar construída de forma a existir uma 
relação directa de causa-efeito. 
 

Fonte: * Hill e Hupe, 2002: 46; ** Parsons, 1995: 465; *** Hudson e Lowe, 2004: 206; **** Hill e Hupe, 2002: 50 

 

Defendendo uma perspectiva claramente racional da implementação, na procura de uma “one best 

way”, os autores acima referidos são, contudo, contrários às ideias de “racionalidade limitada” que 

Herbert Simon50 vinha já defendendo desde a década de 50 (Howlett e Ramesh, 2003: 189). 

                                                      
49 Dunsire, A.. 1990. “Implementation theory and bureaucracy” in Younis, T. (Ed). Implementation in Public Policy. Aldershot: 

Dartmouth 
50 Simon, Herbert A.. 1946. “The Proverbs of Administration”. Public Administration Review, vol. 6 (1): 53-67; March, James; 

Simon, Herbert. 1958. Organizations. New York: John Wiley 
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A ideia de que os objectivos e direcções proferidas pelos “policy-makers” poderão não ser assim 

tão claros e objectivos, resultando sim de um processo de negociação, é já expressa no trabalho de 

Bardach (1977)51 ou de Elmore (1978)52.  

Reconhecendo a inevitabilidade de interferências no processo de implementação, Eugene 

Bardach reconhece que o processo de implementação é eminentemente de carácter político (Hill e 

Hupe, 2002: 48). Comparando o processo a um jogo, o autor refere a importância vital do 

“estabelecimento das regras” (“fixing the game”), bem como de uma monitorização (“follow through”) 

por parte dos níveis de topo (ibidem). Autor de “Implementation Game” (1977) e de “Getting the 

Agencies to Work Together” (1998), Bardach foi um autor sui generis, já que o seu trabalho 

influenciou também os bottom-uppers, na medida em que enuncia que se deverá dar algum ênfase 

ao trabalho dos funcionários de base (Pülzl e Treib, 2007: 92). 

Já Elmore (1978), apesar de defender que a gestão sistémica requer uma estrutura top-down 

bastante forte, reconhece que, dada a sua complexidade, há a necessidade de, por vezes, se 

proceder à devolução da autoridade para níveis inferiores da cadeia hierárquica, designando, 

portanto, este processo de “sub-optimização” (Hudson e Lowe, 2004: 207).  

Talvez os mais conhecidos e emblemáticos top-downers, Sabatier e Mazmanian destacam-se pela 

sua contribuição metodológica e propedêutica (Cardim, 2006: 52, 53). Também produtores de lista de 

factores que intervêm no sucesso da implementação (que em muito se assemelham aos de Van 

Meter e Van Horn), Sabatier e Mazmanian (1980)53 identificam 3 tipologias de factores: os 

relacionados com os problemas; os relacionados com as condições do contexto; e finalmente os 

subordinados à estruturação da implementação (Hill e Hupe, 2002: 49).  

Iniciando a análise sempre pelos objectivos definidos durante a formulação da política, os autores 

debruçam-se sobre a consistência entre a decisão e a implementação, daí que defendam um estudo 

separado entre as fases da formulação e da implementação (ibidem). Assim, defendiam que, apesar 

do controlo hierárquico perfeito ser difícil de obter, o sucesso da implementação deveria ser 

promovido através de um “policy design” e de uma estruturação da implementação bem definidos e 

adequados (Pülzl e Treib, 2007: 92). Sabatier (1986)54 rejeita a inevitabilidade de uma implementação 

adaptativa, na medida em que os policy designers têm o poder de decidir quem implementa e têm ao 

seu dispor ferramentas para incentivar ou sancionar o comportamento dos implementadores 

(Birkland, 2001: 181). 

Resumindo, a escola top-down parte do pressuposto que os objectivos definidos na fase da 

formulação deverão ser rigorosamente cumpridos, pelo que na implementação devem ser reunidas 

                                                      
51 Bardach, E.. 1977. The Implementation Game: What Happens after a Bill Becomes a Law. Cambridge, Mass.: MIT Press. 
52 Elmore, R.F.. 1978. ‘Organizational models of social program implementation’. Public Policy, 26 (2): 185–228 
53 Sabatier, P. A.; Mazmanian, D. A.. 1980. ‘The implementation of public policy: A framework of analysis’. Policy Studies 

Journal, 8 (special issue): 538–60 
54 Sabatier, Paul A.. 1986. “Top-Down and Bottom-Up Approaches in Implementation Research: A Critical Analysis and 

Suggested Synthesis”. Journal of Public Policy, vol. 6 (1): 21-48 
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todas as condições para que tal suceda, nomeadamente ao nível da criação de estruturas e 

mecanismos de controlo, para que não ocorra o “implementation gap”. 

É exactamente na assumpção de que estes pressupostos nem sempre são cumpridos que se 

baseiam as principais críticas à perspectiva top-down. Tal como Bardach assumia, os objectivos 

definidos pelos decision-makers são resultado de um processo político e, como tal, nem sempre são 

claros. Para além disso, a subvalorização da capacidade dos funcionários de base tomarem decisões 

autónomas é vista como uma limitação das teorias top-down, dado que o nível de topo (ao qual tanto 

enfoque dedicam) tem um papel apenas marginal na implementação diária (Howlett e Ramesh, 2003: 

190). 

 

1.2.2. A Escola Bottom-up ou 2.ª geração 

Surgida no final dos anos 70 e inícios dos anos 80, a perspectiva bottom-up foi formulada como 

uma clara crítica às teorias top-down, referindo que os estudos da implementação também devem ter 

em consideração as relações dos funcionários de base com os beneficiários, bem como a capacidade 

que diferentes contextos locais poderão ter nos impactos da política (Pülzl e Treib, 2007: 92).  

Os bottom-uppers referem ainda que as metas e objectivos definidos pelos policy-designers são 

frequentemente ambíguos (dada a racionalidade limitada da tomada de decisão) e que raramente as 

políticas comportam apenas um único estatuto legal, contrapondo assim dois pressupostos das 

teorias top-down (Birkland, 2001: 182). 

Rejeitando a ideia de que os implementadores têm de seguir os objectivos de forma rígida, esta 

perspectiva defende que no estudo da implementação se deverá dar um especial destaque às redes 

e aos actores envolvidos na política (Pülzl e Treib, 2006: 92). Inerente ao comportamento destes, 

estão processos de conflito (factor que os próprios modelos racionais já reconheciam, mas que 

encaravam como disfuncional e como resultado de falta de coordenação) e, por conseguinte, 

processos de negociação e de criação de consensos (Parsons, 1995: 469). 

Considerando pois a implementação como a continuação do jogo de conflitos e compromissos que 

sucedem na fase da formulação (Birkland, 2001: 182-183), constata-se que a principal tónica desta 

escola é a componente relacional entre policy-makers e policy-delivers (Parsons, 1995: 469), bem 

como destes últimos com os beneficiários (Pülzl e Treib, 2007: 92).  

Howlett e Ramesh (2003: 190) referem que a grande maioria dos estudos que se enquadram 

nesta 2.ª geração se debruçam sobre os diversos actores (públicos e privados) que intervêm na 

implementação e inquire-os relativamente a: a) objectivos pessoais e organizacionais; b) estratégias 

de implementação utilizadas; e, c) redes de contacto erigidas. Contudo, e apesar de se preocuparem 

com as diversas redes de actores e relações formais e informais que estes estabelecem (Birkland, 

2001: 183; Howlett e Ramesh, 2003: 190), a principal ênfase dos estudos bottom-up é realmente no 
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comportamento dos funcionários de base – street-level bureaucrats ou workers, como Lipsky (1971)55 

os designou (Hudson e Lowe, 2004: 208).  

Considerado o pai fundador da perspectiva bottom-up, Lipsky refere a dificuldade de controlar o 

comportamento dos street-level bureaucrats (Hill e Hupe, 2002: 51-52), e a importância de que esse 

facto se reveste para o processo de implementação, na medida em que são eles quem se relaciona 

com os cidadãos destinatários (Pülzl e Treib, 2006: 93). Tal como Lipsky refere, “street-level 

bureaucrats respond to work-related pressures in ways that, however understandable, or well-

intentioned, may have invidious effects on citizen impressions of governmental responsiveness and 

equity performance.” (Lipsky (1976)56 por Parsons, 1995: 467). 

Tendo de lidar com a pressão de operarem num sistema burocrático complexo, sentindo-se 

inclusivamente alienados e subvalorizados (Hudson e Lowe, 2004: 209), os street-level bureaucrats 

lidam com um paradoxo, já que ao mesmo tempo dispõem de um significativo grau de autonomia e 

poder discricionário. A este propósito, Lipsky afirma que “as decisões dos street-level bureaucrats, as 

rotinas que estabelecem, e as ferramentas que inventam para lidar com as incertezas e pressões do 

seu trabalho, tornam-se efectivamente nas políticas públicas que passam a ser implementadas” 

(Lipsky (1980)57 por Hill e Hupe, 2002: 52). Tendo de lidar com a pressão do tempo e recursos 

limitados, e com necessidades ilimitadas, estes funcionários tendem a estereotipar “clientes” uma vez 

que isso lhes permite desenvolver “soluções mais fáceis e mais rápidas” (Hudson e Lowe, 2004: 209). 

Desta forma, não é de estranhar que a grande maioria dos estudos de 2.ª geração tenham 

chegado à conclusão que o sucesso ou insucesso de muitas políticas depende “frequentemente do 

compromisso e das competências dos actores directamente envolvidos na implementação de 

programas” (Lipsky (1980)58 por Howlett e Ramesh, 2003: 190). Para Lipsky, a criação de cadeias de 

comando hierárquicas com objectivos muito bem definidos, não só não é suficiente para conter este 

poder discricionário, como ainda aumenta a tendência dos street-level para a despreocupação e 

estereotipação (Hill e Hupe, 2002: 53). 

A chamada de atenção para as estruturas de implementação surge com Hjern e os seus 

colegas59. No seu esquema de análise, o autor considera a presença de múltiplos actores e de 

relações inter-organizacionais no processo de implementação (Pülzl e Treib, 2006: 93). Realça ainda 

a importância das redes de actores, que rompem as fronteiras organizacionais, e analisa a forma 

como estas encontram soluções para os problemas (Hill e Hupe, 2002: 54; Pülzl e Treib, 2006: 93). 

                                                      
55 Lipsky, M.. 1971. “Street-level bureaucracy and the analysis of urban reform”. Urban Affairs Quarterly, vol. 6: 391-409 
56 Lipsky, M.. 1976. “Towards a theory of street-level bureaucracy” in W. D. Hawley et al. (Eds). Theoretical Perspectives on 

Urban Policy. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall 
57 Lipsky, M.. 1980. Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. New York: Russell Sage 

Foundation 
58 ibidem 
59 Hjern, B.. 1982. ‘Implementation research: The link gone missing’. Journal of Public Policy, 2 (3): 301–8;  

Hjern, B.; Hull, C.. 1982. ‘Implementation research as empirical constitutionalism’ in Hjern, B.; Hull, C. (Eds). Implementation 
Beyond Hierarchy. Amsterdam: Elsevier: pp. 105–15;  

Hjern, B.; Porter, D.O.. 1981. ‘Implementation structures: A new unit of administrative analysis’. Organization Studies, 2 (3): 
211–27 
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Perante este quadro analítico, Hjern opõe-se à posição defendia por Sabatier e Mazmanian (que 

referem que o controlo é sinónimo de eficácia) e à ideia de que tem de haver necessariamente um 

actor central, defendendo sim a criação de novos mecanismos de accountability que envolvam os 

diversos actores que pertencem a estas redes, nomeadamente os street-level bureaucrats e os 

cidadãos (Hill e Hupe, 2002: 54). 

Apesar de não serem bottom-uppers, é ainda de referir as contribuições de Elmore e Bardach para 

a perspectiva bottom-up. O contributo de Elmore60 advém da metodologia de análise “backward 

mapping”, que mencionava que o estudo de uma política pública deveria começar pelo problema que 

a motivou, prosseguindo-se a análise das acções que as agências locais encontraram para o 

solucionar (Pülzl e Treib, 2006: 93). Já Bardach61 contribui com a consideração de que a 

implementação é um jogo no qual grupos e indivíduos, nomeadamente os street-level bureaucrats, 

actuam como agentes de conhecimento e de experiência, na tentativa de maximizar o seu poder 

através de mecanismos de negociação e persuasão (Parsons, 1995: 470).  

Contudo, e segundo Paul Sabatier (1986)62, este poder dos street-level bureaucrats é circunscrito 

pelos parcos recursos de que dispõem, bem como por normas e obrigações profissionais, e a 

possibilidade de serem sancionados pelo não cumprimento das mesmas (Birkland, 2001: 183). 

Sabatier contrapõe ainda a perspectiva bottom-up com dois outros argumentos que se opõem à 

perspectiva de que os grupos-alvo (beneficiários) são participantes activos no processo de 

implementação (Sabatier (1986)63 por Birkland, 2001: 183): 

− Existência de políticas cuja discussão só está acessível a um conjunto limitado de especialistas, 

dado o seu alto nível de tecnicidade; 

− Nem todos os grupos-alvo estão estruturados de forma a deter poder suficiente para fazer valer a 

sua opinião. 

 

1.2.3. Teorias Híbridas ou 3.ª Geração 

Apesar de se enquadrarem em gerações que se diziam antagónicas, alguns dos estudos a que 

aludimos nos pontos referentes às teorias top-down e bottom-up assumem já como clara a 

importância que diversos actores e diversos níveis têm para o estudo da implementação. 

Considerados os pais da 3.ª geração, Goggin, Bowman, Lester e O’Toole (1990) desenvolveram 

uma teoria que não foge a esta preocupação. Segundo estes autores, o papel do fluir de informação e 

comunicação entre os diversos níveis (quer de sentido descendente, quer de sentido ascendente) é 

de extrema importância, daí o papel central que os middle-range ocupam na determinação do 

sucesso da implementação (Hill e Hupe, 2002: 66-69).  

                                                      
60 Elmore, R.F.. 1980. “Backward Mapping. Implementation Research and Policy Decisions”. Political Science Quarterly, 94, 

601–616 
61 Bardach, E.. 1977. The Implementation Game: What Happens after a Bill Becomes a Law. Cambridge, Mass.: MIT Press 
62 Sabatier, Paul A.. 1986. “Top-Down and Bottom-Up Approaches in Implementation Research: A Critical Analysis and 

Suggested Synthesis”. Journal of Public Policy, vol. 6 (1): 21-48 
63 ibidem 
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Abandonando assim o “campo estéril da disputa entre top-down/ bottom-up (…) foram elaboradas 

algumas propostas de perspectivas de síntese e contingentes” (O’Toole, 2004: 315), que alguns 

autores designaram por teorias híbridas (Hill e Hupe, 2002) ou mesmo de 3.ª geração (Goggin et al., 

1990).  

Percebendo-se que ambas as perspectivas exageram nas suas posições e simplificam demasiado 

o estudo do processo de implementação, surgem então as teorias híbridas que representam uma 

combinação de elementos de ambas as perspectivas: top-down e bottom-up (Pülzl e Treib, 2006: 95). 

Importa assim, antes de apresentar as teorias híbridas, estabelecer uma diferenciação entre as 

matrizes das perspectivas anteriores, tendo por base algumas variáveis de análise. Para tal, tomamos 

de empréstimo o quadro que Pülzl e Treib construíram com esse mesmo fim. 

 

Figura 4: Comparação de Teorias Top-Down e Bottom-Up 

 TEORIAS TOP-DOWN TEORIAS BOTTOM-UP 

Estratégia de pesquisa Das decisões políticas à execução 
administrativa 

Dos burocratas individuais às 
redes administrativas 

Objectivos de análise Predição/ recomendações Descrição/ explicação 

Modelo do processo de 
produção de políticas públicas Estagista Fusionista 

Carácter do processo de 
Implementação Orientação hierárquica 

Resolução de problemas 
descentralizada 

Modelo de democracia 
subjacente Elitista Participativa 

Fonte: Pülzl e Treib, 2007: 94 

 

Tal como Birkland refere, a utilização de uma abordagem de inspiração predominantemente top-

down ou bottom-up, depende muito da política pública em estudo (Birkland, 2001: 184).  

É precisamente neste pressuposto que Elmore baseia as suas metodologias de “forward mapping” 

e de “backward mapping”, que poderão encontrar explicação na primeira coluna do quadro de Pülzl e 

Treib (figura 4). Assim, forward mapping será a metodologia de estudo que inicia o seu percurso nas 

decisões de topo, prosseguindo a sua análise na forma como a estrutura operacional utiliza os 

instrumentos e recursos que lhes são disponibilizados, enquanto que o enfoque inicial do backward 

mapping se situa nos actores envolvidos na disponibilização da política e os grupos-alvo, continuando 

a análise em sentido ascendente com a identificação das redes que se formaram para lidar com 

determinado problema, bem como as estratégias utilizadas (Pülzl e Treib, 2007: 93, 95). 

Referindo a essencialidade de, na vida real, se conjugar a preocupação de ambas as 

perspectivas, Elmore poderá ser considerado como um dos primeiros synthesizers, não obstante o 

seu trabalho ser anterior à formalização da emergência de uma terceira geração. Tendo pois por base 
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a consideração que diferentes assuntos e circunstâncias requerem diferentes quadros de referência, 

Elmore64 sugere a existência de 4 modelos diferentes de implementação (figura 5).  

 

Figura 5: Modelos de Implementação de Políticas Sociais, segundo Elmore 

 SYSTEMS 
MANAGEMENT 

BUREAUCRATIC 
PROCESS 

ORGANIZATIONAL 
DEVELOPMENT 

CONFLICT AND 
BARGAINING 

Princípio Central Racionalidade Discrição; 
Rotinização Autonomia Competição 

Distribuição do 
Poder Centralizado Disperso e 

Fragmentado 
Igualdade de 

Responsabilidades Instável e Disperso 

Processo de 
Tomada de 

Decisão 

Sub-optimização 
 

(resultado da 
necessidade de 

devolução de poder) 

Incrementalismo  
 

(rotinas conduzem à 
inércia) 

Grupos de Trabalho 
(desenvolvimento de 

relações 
interpessoais) 

Negociação para 
resolução de 

conflitos 

Processo de 
Implementação 

Monitorização; 
Cumprimento 

Rotinas de trabalho 
estabelecidas 

Produção de 
Consensos 

Conjugação de 
diferentes interesses 

Fonte: Hudson e Lowe, 2004: 210, baseado em Elmore, 1978 

 

A partir da análise destas diversas correntes de pensamento e de análise do processo de 

implementação, as principais conclusões que se retiram é que a implementação é um mix de acções 

do poder central e dos actores locais. Nesta óptica, os conceitos de negociação e de redes tornam-se 

imprescindíveis para o debate (Pülzl e Treib, 2006: 100-102). 

Posto isto, a implementação passa a ser entendida como um processo evolutivo e adaptativo. 

Neste sentido, encontramos trabalhos dos seguintes autores (Parsons, 1995: 471-472): 

− Lewis e Flynn (1979)65, que se debruçaram sobre um modelo comportamental que abordava a forma 

como o indivíduo numa organização lidava com a incerteza e ambiguidade de metas e objectivos, 

fruto da influência combinada dos contextos institucionais e da envolvente; 

− Barrett e Fudge (1981)66 que transportam para a análise da implementação o conceito de “ordem 

negociada”, na medida em que defendem que grande parte da acção inerente a este processo 

depende dos compromissos entre pessoas/ actores, numa lógica de “acção-reacção”. 

 

Um outro conceito que passa a ser central na análise da implementação é o de networks, conceito 

que a partir do início da década de 80 do séc. XX ganhou bastante importância em diversos campos 

disciplinares, nomeadamente da Ciência Política e da Sociologia das Organizações (Hill e Hupe, 

2002: 59).  

Também visto como um dos primeiros conciliadores das duas perspectivas, o principal contributo 

de Scharpf (1978)67 refere-se precisamente ao estudo da importância das redes no processo de 

                                                      
64 Elmore, R.F.. 1978. ‘Organizational models of social program implementation’. Public Policy, 26 (2): 185–228 
65 Lewis, J.; Flynn, R.. 1979. “Implementation of urban and regional planning policies”. Policy and Politics, vol. 7: 123-142 
66 Barrett, Susan; Fudge, C. (Eds). 1981. Policy and Action. London: Methuen 
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implementação. Partindo da premissa de que a implementação se desenvolve através de actores 

provenientes de diversos estratos e que são portadores de interesses, objectivos e estratégias por 

vezes divergentes, Scharpf alude para a extrema importância das relações de colaboração e de 

coordenação (Pülzl e Treib, 2007: 96). Tal importância advém sobretudo do facto de serem 

essenciais para a eficácia da implementação, na medida em que facilitam o estilo consultivo da 

governação, reduzem o conflito e atribuem previsibilidade ao processo (Hill e Hupe, 2002: 59). 

Um outro autor que se dedica ao estudo das redes é Paul Sabatier. Deixando de parte a sua 

perspectiva estritamente top-downer, Sabatier vem a adoptar uma posição de synthesizer, na medida 

em que reconhece a importância do carácter inter-organizacional e em rede do processo de produção 

de políticas, se bem que continue a defender a perspectiva de que a tomada de decisão se faz 

sobretudo no seio de “sub-systems” (Hudson e Lowe, 2004: 212)68.  

Também como synthesizers poderemos referir ainda os trabalhos de Jan Erik-Lane (1987)69 ou de 

Laurence O’Toole Jr. (1988)70.  

Segundo Jan-Erik Lane a implementação resulta da combinação de duas preocupações – 

responsabilidade relativamente ao cumprimento de objectivos, de forma a que se atinjam resultados 

(top-down); e confiança que terá de ser necessariamente atribuída aos operacionais na decisão sobre 

a melhor forma de alcançar os objectivos (bottom-up) (Hill e Hupe, 2002: 65-66).  

Refere-se ainda a contribuição de O’Toole que, na sua alusão às redes, faz uma chamada de 

atenção para a multiplicidade de actores e de factores envolvidos no processo de implementação, daí 

a dificuldade de análise que se verifica como consequência da complexidade do campo de estudo 

(ibidem: 69-70). 

Uma outra preocupação que caracteriza a 3.ª geração relaciona-se com a necessidade de reforçar 

os cuidados metodológicos dos estudos de implementação (Goggin et al. (1990) por O’Toole, 2000: 

271). Segundo O’Toole (2000: 267, 269), a tradição da utilização de Case Studies nos estudos de 

Implementação deveria ser substituída por Estudos de grandes amostras e de carácter longitudinal, 

se bem que o autor reconheça a dificuldade de proceder a este tipo de investigação. 

O’Toole (2004: 310) reforça ainda que, apesar do enorme esforço de produção de síntese, pouco 

tem sido feito em proveito dos estudos de Implementação, já que esta nova geração de estudos não 

foi capaz de produzir consensos e continua ainda a lidar com demasiadas variáveis, produzindo, 

desta forma, poucas recomendações bem formuladas, sendo que algumas delas são até 

contraditórias entre si. 

 

                                                                                                                                                                      
67 Scharpf, F.W.. 1978. “Interorganizational Policy Studies. Issues, Concepts and Perspectives”. in Hanf, K. I.; Scharpf, F.W. 

(Eds.). Interorganizational Policy Making. Limits to Coordination and Central Control. London: Sage. pp. 345–370 
68 Sobre este tema veja-se o ponto referente ao Modelo “Advocacy Coalition Framework” no capítulo II.  
69 Lane, J.-E.. 1987. ‘Implementation, accountability and trust’. European Journal of Political Research, 15 (5): 527–46 
70 O’Toole Jr., L. J.. 1988. ‘Strategies for intergovernmental management: Implementing programs in interorganisational 

networks’. Journal of Public Administration, 25 (1): 43–57 
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1.2.4. O futuro ou a emergência uma nova geração? 

Tal como Cardim refere, a “dificuldade de concepção de um modelo de aplicação generalizável, 

susceptível de conter e manipular o conjunto das variáveis que directa ou indirectamente 

condicionavam o processo e determinavam os seus resultados, veio trazer algum desânimo a 

investigadores envolvidos no tema” (Cardim, 2006: 67). A este propósito DeLeon, entre outros, refere 

que “the study of implementation has reached a dead end” (DeLeon, 1999b: 313). Para tal desânimo, 

contribuía essencialmente a falta de clareza conceptual apontada por Helen Ingram (1990)71 ou a 

procura infrutífera do “holy grail” da Implementação referida por James Garrett (1993)72 (ibidem: 314).  

Para ultrapassar tal impasse, DeLeon sugere essencialmente que se adopte uma perspectiva mais 

democrática e contingencial no estudo da Implementação, já que “diferentes cenários de 

implementação podem determinar as suas próprias estratégias operacionais e de investigação”, 

referindo como exemplos de análises que incorporam uma perspectiva contingencial os estudos de 

Berman (1980)73, Ingram (1990)74 e de Matland (1995)75 (DeLeon, 1999b: 318, 323). São ainda 

exemplo de uma abordagem contingencial e democrática os estudos de Rothstein (1998)76, que 

defende que diferentes formas de organização da Administração Pública afectam o modo como os 

programas são conduzidos, e que os conceitos de legitimização e confiança são essenciais, já que a 

confiança dos cidadãos nas instituições é fundamental para o sucesso da implementação (Hill e 

Hupe, 2002: 80-81).  

Apesar de um certo desânimo de O’Toole que mencionámos anteriormente, este autor contrapõe 

DeLeon referindo que o tal (suposto) impasse no estudo da Implementação se deve sobretudo à 

reconceptualização do campo, na qual o tema das relações inter-organizacionais assumiu um papel 

determinante, aludindo à existência de diversos autores que se debruçaram sobre este tema 

(O’Toole, 2000: 266). Para além dos autores referidos por DeLeon e de alguns dos autores referidos 

no ponto anterior, são exemplos disso mesmo o próprio O’Toole, Gerry Stoker, bem como Kickert, 

Klijn e Koppenjan77. 

Apesar de Hill e Hupe (2002) considerarem estes autores também como synthesizers, alguns 

autores (DeLeon, 1999b: 330; Cardim, 2006: 68) defendem que existe a necessidade de se proceder 

a uma distinção, argumentando que os estudos cujo enfoque rompe com as fronteiras 

                                                      
71 Ingram, Helen. 1990. “Implementation: A Review and Suggested Framework” in Lynn, Namoi; Wildavsky, Aaron (Eds). 1990. 

Public Administration: The State of the Art. Chatham, NJ: Chatham House Publishers 
72 Garrett, James E.. 1993. “Public Administration and Policy Implementation – A Social Work Perspective”. International Journal 

of Public Administration, vol. 86 (8): 1247-1263 
73 Berman, Paul. 1980. “Thinking About Programmed and Adaptative Implementation: Matching Strategies to Situations” in 

Ingram, Helen M.; Mann, Dean E. (Eds). 1990. Why Policies Succeed or Fail. Beverly Hills, CA: Sage Publications 
74 Ingram, Helen. 1990. “Implementation: A Review and Suggested Framework” in Lynn, Namoi; Wildavsky, Aaron (Eds). 1990. 

Public Administration: The State of the Art. Chatham, NJ: Chatham House Publishers 
75 Matland, R.E.. 1995. ‘Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation’. 

Journal of Public Administration Research and Theory, 5 (2): 145–74 
76 Rothstein, B.. 1998. Just Institutions Matter: The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State. Cambridge: 

Cambridge University Press 
77 Não explanamos aqui o contributo destes autores na medida em que o faremos nos pontos que se seguem. 
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organizacionais e toma em consideração os contextos envolventes deverão ser considerados como 

uma 4.ª geração. 

A propósito da presença de múltiplos actores no processo de implementação de políticas, bem 

como das diferentes relações que estabelecem, tem-se assistido à associação de novos temas ao 

domínio dos estudos da implementação, nomeadamente: 

− As questões da ética, responsabilidade social e public accountability (Barrett, 2004: 260-262); 

− A relação da fase da Implementação com o Policy Design, nomeadamente a escolha de Policy Tools 

(May, 2003); 

− Relação de diferentes tipos de arranjos organizacionais com outputs e outcomes alcançados (Winter, 

2003);  

− A presença de diferentes Policy Styles entre países com tradições diferentes de actuação do Estado 

(Howlett e Ramesh, 2003: 200; Pülzl e Treib, 2007: 101); 

− Aprendizagem (Policy Learning) por parte dos actores individuais e institucionais, enquanto promotora 

da adaptação da política pública necessária à prossecução dos objectivos (Birkland, 2001: 190-191; 

Schofield e Sausman, 2004; Howlett e Ramesh, 2003). 

 

Neste sentido, é possível observar alguns vectores de evolução da Teoria da Implementação, 

sendo talvez o mais importante deles a assumpção de que a implementação é muito mais do que 

uma mera execução técnica de ordens provenientes do topo da cadeia hierárquica, já que resulta da 

combinação de controlo central e autonomia local (Pülzl e Treib, 2007: 100). Assim, a consideração 

de múltiplos layers, de múltiplos actores que actuam em rede e a influência de factores exógenos 

torna-se incontornável (ibidem: 100-101).  

Todo este cenário concorre portanto para que, tal como Ferman (1990)78 e O’Toole (2000)79 

referiram, o estudo da Implementação se tenha tornado “mais do que a comparação entre o 

expectável e o efectivamente alcançado” (Cardim, 2006: 68). 

Contudo, apesar de todas estas “novas” e “velhas” perspectivas, a Teoria da Implementação 

continua a ter alguns problemas, nomeadamente a dificuldade de “acumulação de saber”, a 

dificuldade de se proceder à produção de modelos explicativos e o ainda demasiado positivismo 

utilizado nas investigações, ignorando discursos, símbolos e padrões culturais (Pülzl e Treib, 2007: 

102-103). 

                                                      
78 Ferman, B.. 1990. ‘When failure is success: Implementation and Madisonian government’ in Palumbo, D.J.; Calista D. J. 

(Eds). Implementation and the Policy Process: Opening Up the Black Box. New York: Greenwood Press. pp. 39–50 
79 O’Toole, Laurence. 2000. “Research on Policy Implementation: Assessment and Prospects”. Journal of Public Administration 

Research and Theory, 10: 263-288 
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2. AS REDES COMO FORMA PREDOMINANTE DE ACTUAÇÃO DO ESTADO 

 

 

 

 

 

Tal como referido anteriormente, o conceito de “network” tornou-se num conceito obrigatório na 

abordagem da Teoria da Implementação. A primazia deste termo não se circunscreve, contudo, a 

esta área disciplinar. De facto, tal como referem Hudson e Lowe (2004: 128), são diversas as áreas 

científicas que se debruçam sobre este tema, nomeadamente: 

− Estudos Organizacionais: as redes são vistas como prevalecentes a outras formas de 

coordenação, tais como a hierarquia ou o mercado; 

− Economia: assumpção que, fruto da descida dos custos de transacção, se tornou mais 

eficiente a produção com recurso a redes just-in-time do que através de empresas 

horizontalmente integradas; 

− Sociologia: tal como Castells (2000)80 refere, estamos perante a emergência de uma 

“sociedade em rede”, caracterizada pela utilização crescente das novas tecnologias de 

informação e comunicação, nas quais há um aumento exponencial de relações virtuais; 

− Ciência Política: nas últimas décadas passou a ganhar expressão a ideia de que o 

processo político envolve uma série de actores, cujas relações se caracterizam por serem 

de interdependência; 

− Policy Science: o envolvimento de novos actores na concepção e disponibilização de bens 

e serviços é vista como uma resposta às dificuldades que o Estado sentia para lidar com a 

complexidade de alguns problemas societais. 

 

Mesmo restringindo a nossa análise às Policy Sciences, a influência que outras ciências como os 

Estudos Organizacionais ou a Ciência Política têm nesta faz com que existam três grandes correntes 

associadas à network theory (Rhodes, 2006: 427-430): 

− Intermediação de interesses: refere-se à tradição Americana, que assume a existência de um grupo 

de pessoas que está envolvido na tomada da maioria das decisões políticas e que, por conseguinte, 

tem uma relação muito próxima com o Governo; 

− Análise Inter-Organizacional: fruto da tradição Britânica, analisa as relações entre o Estado e a 

Sociedade Civil, não se focando, portanto, em relações inter-pessoais mas em actores 

                                                      
80 Castells, M.. 2000. “Materials for an exploratory theory of the network society”. British Journal of Sociology, vol. 51: 5-24 

““Networked, collaborative and inter-organizational 
implementation settings are clearly the rule rather than the 
exception”  

 

O’Toole e Meier, 2010: 324 
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organizacionais, tais como partidos, ministérios, associações representativas dos trabalhadores e 

empregadores, ou até grupos de interesse mais restritos; 

− Redes de Governance: esta tradição reporta-se ao estudo da partilha do poder entre actores 

públicos e privados – é, pois, neste âmbito que surge a diferenciação das funções de “steer” e de 

“row”, que Osborne e Gaebler81 popularizaram. 

 

Klijn (1997) também analisa estas 3 perspectivas teóricas das “policy networks”. Após descrever a 

evolução que cada uma delas conheceu nas últimas décadas, conclui que a análise das “policy 

networks” tem 3 grandes influências (Klijn, 1997: 29):  

− a produção de políticas ocorre num ambiente multi-actores (Policy Science); 

− os diferentes actores dependem dos recursos uns dos outros (Estudos Organizacionais); 

− a produção de políticas, nomeadamente a sua formulação, ocorre em círculos de comunidades 

muito próximas e “fechadas” (Ciência Política). 

 

Dada a diversidade de influências disciplinares que o conceito de “policy network” conhece, não é 

de estranhar a enorme profusão de conceitos, facto que dificulta a circunscrição, uma vez mais, de 

um dos nossos conceitos-chave. Contudo, para esclarecer melhor a nossa posição sobre esta 

matéria, tomamos por base o conceito proposto por Rhodes (2006), um dos autores mais relevantes 

neste domínio, que define uma “policy network” como sendo composta por: 

 “sets of formal institutional and informal linkages between governmental and other actors 

structured around shared if endlessly negotiated beliefs and interests in public policy making 

and implementation. These actors are interdependent and policy emerges from the interactions 

between them.” (Rhodes, 2006: 46) 

 

Segundo esta perspectiva, as relações de interdependência e a disputa por recursos tornaram-se 

então os principais elementos das “novas” relações no domínio da produção de políticas (Hudson e 

Lowe, 2004: 130). Kickert et al. (1997b: 6) referem que essa interdependência se revela porque os 

actores, assumindo a incapacidade de atingirem os seus objectivos de forma isolada, desenvolvem 

relações de partilha de recursos. 

Não ignorando obviamente as outras perspectivas, o nosso enfoque principal relaciona-se com a 

posição defendida pela “Policy Science”, que sublinha a natureza interactiva dos diversos processos 

subjacentes à produção de políticas, não descurando, contudo, os seus contextos institucionais e 

instrumentais (Klijn, 1997: 33). Assim, o nosso trabalho prossegue com a análise das “Networks as 

Governance”, enquanto paradigma de actuação do Estado, entrando, por essa razão, um pouco em 

domínios geralmente associados ao estudo da Gestão Pública. 

                                                      
81 Osborne, D.; Gaebler, T.. 1992. Reinventing Government. Reading, MA.: Addison-Wesley 
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2.1. A actuação do Estado em Quadros de Public Governance: consequências 

institucionais, instrumentais e de interacção 

Tomando por base o que referimos anteriormente, iremos debruçar-nos neste ponto sobre o 

estudo da partilha de poder e acção entre os actores públicos e os actores privados. De facto, nestas 

últimas décadas temos vindo a assistir à erosão das bases tradicionais do poder, que assentava 

numa lógica de Estado-Nação forte (Pierre, 2000b.: 1). 

Pegando nas palavras de Bovaird e Löffler (2003), os paradigmas de actuação do Estado 

mudaram significativamente desde a década de 70 do séc. XX, já que “the ‘old public administration’ 

was replaced partly by the ‘new public management’, which in turn has been supplanted partly by the 

‘public governance’ movement.” (Bovaird e Loffler, 2003c: 22). 

 

2.2.1. Uma breve incursão na evolução dos paradigmas de actuação do Estado nos últimos 100 

anos 

Tendo tido o seu início como consequência da I Guerra Mundial e da necessidade que alguns 

Estados sentiram em intervir na economia de forma a garantir algum bem-estar social para as suas 

populações, o Estado de Welfare tornou-se no modelo dominante de actuação do Estado (Bilhim, 

2008: 61). Ainda que a origem desta tendência de intervenção remonte aos finais do séc. XIX, através 

de movimentos comunistas e católicos82, ou de acções mais concretas como a criação dos seguros 

sociais obrigatórios83, por iniciativa de Otto von Bismarck (Caeiro, 2008: 32-33), ou ainda a aprovação 

do Clayton Act em 1914 (Bilhim, 2008: 61), que pretendiam contornar as necessidades sociais 

despoletadas pela industrialização (Baldock et al., 2003b: 19) foi, de facto, no período pós-guerra, 

mas sobretudo após a depressão de 1929, que a mesma se acentuou.  

Assim, o Estado Social viria a substituir a primazia do Estado Liberal, que defendia o liberalismo 

económico e, por conseguinte, a não intervenção do Estado no mercado, já que este era regulado 

através do que Adam Smith (1923) designava de mão invisível (Silvestre, 2010: 66). Entre a década 

de 30 e a década de 70 do séc. XX (ainda que com um interregno durante a II Guerra Mundial, que 

veio ainda reforçar mais a necessidade de intervenção), o investimento dos países da Europa em 

benefícios e serviços de Welfare subiu de ano para ano, alimentado pela crença generalizada que 

este seria o modelo ideal de intervenção do Estado (Lowe (1993)84 por Baldock et al., 2003b: 21). 

Perante a presença do Estado em diversas esferas da sociedade, este veio a necessitar de 

construir uma máquina administrativa que o ajudasse a levar a cabo a implementação das políticas 

definidas. Tendo por base a concepção Weberiana de burocracia enquanto sistema de organização 

mais racional, foi adoptado o Modelo Profissional de Administração Pública.  

                                                      
82 São exemplos disso mesmo o “Socialismo de Cátedra” da Escola de Manchester e a Doutrina Social da Igreja, que teve o 

seu início com a encíclica “Rerum Novarum” proferida em de 1891 pelo Papa Leão XIII  
83 A criação destes seguros remonta à década de 80 do séc. XIX 
84 Lowe, R.. 1993. The Welfare State in Britain since 1945. London: Macmillan 
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O Modelo Profissional da Administração Pública, que assumia uma perspectiva de “clara 

separação entre “politics” e “policy” (Kickert et al., 1997b: 3), assentava pois em estruturas 

hierarquizadas e com elevados índices de formalização e estandardização das tarefas (Silvestre, 

2010: 68). Desta feita, acreditava-se que a implementação seria uma fase “non-political, technical and 

potentially programmable activity” (Kickert et al., 1997b: 7), tal como versado na abordagem Top-

Down no âmbito da Teoria da Implementação. 

Contudo, apesar de este modelo se ter assumido como dominante por diversas décadas, foram 

vários os autores que referiram disfunções de que a burocracia padecia. Merton (1940)85 é disso 

exemplo86, referindo que as tendências de formalização e de estandardização poderiam levar a uma 

rigidez funcional, aduzindo que nas organizações burocráticas ocorrem fenómenos de 

“departamentalização”, em que cada chefe intermédio tenta fazer prevalecer os seus interesses, em 

detrimento dos interesses da organização global (Clegg, 1998: 50-51; Gregory, 2007: 226). A juntar a 

estas críticas, encontramos ainda aquelas que referiam a enorme dificuldade de uma perfeita 

racionalidade na análise dos problemas e na proposta de soluções (Kickert et al., 1997b: 8), podendo 

referir-se a este respeito a Escola Bottom-Up da Teoria da Implementação ou Herbert Simon com a 

sua Teoria da Racionalidade Limitada. 

Estas disfunções apontadas poderão constituir possíveis razões para explicar o porquê de, apesar 

de o Estado gastar enormes quantias de dinheiro em programas de larga-escala na sociedade, estes 

não produzirem os efeitos desejados (Kickert et al., 1997b: 4). Assim, fruto das crises energéticas da 

década de 70 do séc. XX e das mudanças demográficas ocorridas, que demonstravam uma redução 

do número de trabalhadores (contribuintes) e do aumento de não-trabalhadores (beneficiários), 

tornou-se clara a necessidade de contenção orçamental (Baldock et al., 2003b: 21). Deste modo, este 

período é caracterizado pela clara assumpção de que o Estado não era capaz de dar resposta a 

todas as tarefas e exigências colocadas pela sociedade (Pierre, 2000b: 4). Alguns autores referem-se 

a esta tendência como overloaded state (Pierre, 2000b: 4; Sullivan e Skelcher, 2002: 17). 

Perante a complexificação das sociedades fruto da Globalização (Goldsmith e Eggers, 2004: 7; 

Baldock et al., 2003: 21), por um lado, e um sentimento de desilusão e suspeição que se gerou em 

torno do Estado (Kickert et al., 1997a: 1), por outro, o Sector Público viu-se obrigado a tornar-se mais 

leve e competitivo, mas também mais atento às necessidades dos cidadãos, respeitando valores de 

eficiência, flexibilidade de escolha e transparência (OECD (1993)87 por Bovaird e Löffler, 2003c: 17). 

Assumia-se assim a emergência de valores Neo-Liberais (também designados de “Nova-Direita”) que 

se baseavam nas ideias de Friedrich Hayek e Milton Friedman, e que defendiam a redução do peso 

do Estado, dado que a intervenção deste produzia efeitos nefastos sobre a eficiência económica e o 

empreendorismo empresarial, promovendo assim uma cultura de dependência social (Domingues, 

2005: 18,19). 

                                                      
85 Merton, R. K.. 1940. “Bureaucratic Strucuture and Personality”. Social Forces, vol. 17: 560-568 
86 Poder-se-ão ainda referir autores como Blau e Scott (1963), Etzioni (1961), Selznick (1943), Hage (1965) ou Burns e Stalker 

(1963) (Clegg, 1998: 47-55) 
87 OECD. 1993. Public management developments: survey. Paris: OECD 



Implementação de Políticas Públicas em quadros de Public Governance: colaboração 
inter-organizacional enquanto factor chave - o caso dos CNOs do distrito de Lisboa 

 

LUÍS MOTA 
 

 

42 

Assim, e defendendo a adopção de mecanismos de gestão do Sector Privado na condução 

eficiente de Gestão Pública (daí a designação de Administração Pública Managerialista ou 

Gestionária), este movimento defendia, entre outros princípios, a orientação para o cidadão/ cliente, a 

flexibilidade e a privatização em sentido lato (Kickert (1997)88 por Carvalho, 2008: 71). Este 

movimento assenta então no pressuposto de que a solução de grande parte dos males da sociedade 

e da economia seria uma “boa gestão” que investisse, entre outras coisas, em (Pollitt (1993)89 por 

Bilhim, 2008: 45-46): 

− Produtividade; 

− Tecnologias sofisticadas; 

− Força de trabalho altamente treinada e disciplinada; 

− Gestores de qualidade e com profissionalismo; 

− Liberdade de “manobra” para gerir. 

 

Conhecendo expressão sobretudo através do movimento do New Public Management90, a 

Administração Pública Managerialista tem como principais características (Carvalho, 2008: 75-76)91: 

− Avaliação do desempenho assente na quantificação; 

− Ênfase no controlo dos resultados, em detrimento dos inputs e processos; 

− Introdução de mecanismos de competição na provisão de bens e serviços; 

− Recurso à contratualização, em substituição das relações hierárquicas; 

− Desagregação e achatamento das organizações e descentralização de funções, fortalecendo a 

Administração Indirecta e reduzindo a actuação da Administração Directa; 

− Reforço da autonomia dos dirigentes dos organismos públicos; 

− Prestação de serviços “orientados para o cliente”, de acordo com mecanismos de gestão da qualidade;  

− Primazia de valores como a eficácia e a eficiência, em detrimento da equidade e universalidade; 

− Estabelecimento de redes de cooperação com o sector privado e com o terceiro sector. 

 

Como consequência da aplicação destes princípios, principalmente do último, assistimos, ao nível 

organizacional, não só à reestruturação institucional, bem como à profusão de formas de privatização 

em sentido amplo: desregulamentação; privatização em sentido estrito; abertura à iniciativa privada; 

                                                      
88 Kickert, Walter J. M. (Ed.). 1997. Public Management and Administrative Reform in Western Europe. Cheltenham: Edward 

Elgar 
89 Pollitt, Christopher. 1993. Managerialism and the Public Service: Cuts or cultural change in the 1990s (2nd. Ed.). Oxford: 

Blackwell Publishers, Ltd. 
90 Este movimento teve expressão em grande parte dos países da OCDE, destacando-se: o Reino Unido da era Margareth 

Thatcher (1979-1990) e de John Major (1990-1997); os Estados Unidos da América durante os mandatos de Ronald 
Reagan (1981-1989); a Nova Zelândia, sob o comando de David Lange (1984-1989) e de Sir Geoffrey Palmer (1989-1990); 
e a Austrália durante a governação de Robert Hawke (1983-1991) (Carvalho, 2008: 72) 

91 Para a realização desta lista, Carvalho baseou-se essencialmente em Hood (1991, 1995a), mas também em Dunleavy e 
Hood (1994: 9), Brans (1997: 397-398), Pollitt (2002a: 276; 2002b: 474; 2003: 27-28) e Osborne e McLaughlin (2002: 9-10). 
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concessões; contracting-out; e adopção de regimes jurídicos privados (Savas (2000)92 por Bilhim, 

2008: 70-71). Assim, através destas técnicas, “o Estado reduz ou modifica a sua intervenção na 

economia em favor do sector privado” (Bilhim, 2008: 70). 

Desta feita, o modelo managerialista assume a defesa de princípios de gestão universais, 

ignorando assim as diferenças entre público e privado, inscrevendo-se portanto numa matriz neo-

taylorista, ao procurar a “one best way” (Kickert e Koppenjan, 1997: 37).  

O Estado assume ainda uma posição de Regulador, em detrimento de uma posição de Prestador 

– “to steer rather than to row” é uma expressão popularizada por Osborne e Gaebler (1992)93 que dá 

conta exactamente desta evolução. As razões que estão na origem desta tendência são de índole 

diversa mas poder-se-ão resumir a (Bilhim, 2008: 69):  

− melhoria do funcionamento e qualidade do bem/ serviço, acompanhada de queda dos preços, como 

consequência da introdução de mecanismos de concorrência (nível microeconómico); 

− revitalização do mercado e redução da despesa pública (nível macroeconómico).  
 

 

Como consequência deste processo de actuação em rede entre o Sector Público e os dois outros 

sectores, assistimos ao que se designa por “fragmentação do Estado”, cujos vectores de mudança 

encontramos na figura 6. 

Ao nível de produção de investigação, assistimos a uma tendência de enfoque na gestão das 

organizações responsáveis pela provisão dos serviços públicos, considerando a mesma como um 

objecto de estudo que não estaria relacionado com o “policy process” (Osborne, 2010b: 4). 

Relativamente à implementação, regressou a tendência para ver esta fase do processo de produção 

de políticas como uma “black box”, responsável pela subversão das intenções contidas na formulação 

da política (ibidem: 5) – daí o decréscimo de interesse nos estudos da implementação durante parte 

da década de 80 e na década de 90 do séc XX. a que aludimos anteriormente. 

Pese embora o New Public Management tenha sido um movimento de reforma administrativa que 

teve uma enorme expressão ao nível mundial, a aplicação dos seus princípios revelaram um 

excessivo ortodoxismo de algumas ideias, bem como a inaplicabilidade de outras (Carvalho, 2008: 

90) – de facto, as particularidades que o Sector Público apresenta relativamente ao Privado, 

assumiram-se prementes e demonstraram a inadequação do New Public Management face a alguns 

contextos (Moar (1999)94 por Bilhim, 2008: 47). A esta crítica mais genérica, Rhodes (1997: 55) aduz 

ainda o foco intra-organizacional, a obsessão com os objectivos, o enfoque exacerbado nos 

resultados, bem como a dificuldade de compatibilização entre a competição e a prossecução da 

governação. 

 

                                                      
92 Savas, E. S.. 2000. Privatization and Public Partnerships. Chatam, NJ: Chatan House 
93 Osborne, D.; Gaebler, T.. 1992. Reinventing Government. Reading, MA.: Addison-Wesley 
94 Moar, Moshe. 1999. “The Pardox of managerialism”. Public Administration Review, vol. 59 (1): 5-18 
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Figura 6: Fragmentação do Estado 

 
ESTADO UNITÁRIO 

1940s-1970s 

ESTADO FRAGMENTADO 

1980s-2000s 

Estrutura 

Modelo de “Westminster” Esvaziamento do Estado e segmentação 

Forte orientação Centro-Periferia Descentralização e devolução 

Burocracias weberianas tradicionais Privatização e “Agencificação” 

Linhas de Autoridade multi-níveis Redes de actores dos sectores público, 
privado e não-lucrativo 

Métodos de 
Actuação 

Controlo da formulação e provisão “Contratualização” da provisão 

Planeamento ao nível macro Enfoque nos níveis meso e micro 

Controlo directo, através de regras e 
fiscalização 

Promoção de empowerment e modelos 
de participação 

Uniformidade ao nível das regras Autonomia dos agentes do terreno 

Cultura 

State-centric Society-centric 

Estado do Bem-Estar Social Ethos neo-liberal 

Pressuposto de uma função pública 
apolítica, neutra 

Reconhecimento e fomento da 
participação do aparelho administrativo 

Accountability ascendente e 

 “julgamento público” através das eleições 

Accountability descendente (clientes), 
ascendente (poder político)  
e horizontal (entre pares) 

Fonte: produção própria, com base em Hudson e Lowe, 2004: 9395 e complementado por Rhodes, 1997: 3-18 e 

Carvalho, 2008: 88-9096 

 

Assim, e tentando contornar as lacunas do New Public Management, sem que, contudo, se 

regresse às disfunções da burocracia, tem vindo a emergir aquilo que muitos designam de um novo 

paradigma, denominado Public Governance. Na figura que se segue, encontramos a comparação 

entre estes 3 modelos – hierárquico, de mercado e de redes (este último também designado por New 

Public Governance). 

 

                                                      
95 que, por sua vez se basearam em Cerny, P.; Evans, M.. 1999. “New Labour, globalization, and the competition state”. 

Working Paper No. 70. Harvard, NY: Center for European Studies, Harvard University 
96 que, por sua vez, teve como fontes as seguintes obras: Peters, B. Guy; Wright; Vincent. 2000. “Public Policy and 

Administration, Old and New”. in Goodin, Robert E.; Klingemann, Hans-Dieter (Eds.). A New Handbook of Political Science. 
2ª ed. Oxford: Oxford University Press, pp. 628-641; Walsh, Kieron; Stewart, John. 1992. “Change in the Management of 
Public Services”. Public Administration. 70 (4): 499-518 
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Figura 7: Três perspectivas de governação e de produção de políticas públicas 
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demasiados actores 

• Falta de informação ou 
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Fonte: com base em Kickert, Klijn and Koppenjan, 1997b: 10; Osborne, 2010b: 10; Powell, 1991: 269; Bouckaert, 

Peters e Verhoest, 2010: 35 

 

Encontrando inspiração na teoria produzida por alguns bottom-uppers e por a grande maioria dos 

synthesizers da Teoria da Implementação, o Modelo de Redes encara o processo de produção de 

políticas como o resultado de interacções complexas entre diversos actores que são portadores de 

múltiplos interesses e estratégias (Kickert et al., 1997b: 6). Tradicionalmente vistas como a razão pela 

qual as políticas públicas falhavam, as redes passam agora a ser entendidas como algo 

incontornável, pelo que o seu estudo passa a debruçar-se sobre as potencialidades que possuem no 

solucionamento dos problemas sociais (ibidem: 2).  
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Assim, e segundo Bovaird e Löffler (Bovaird e Löffler, 2003c: 18; Löffler, 2003: 165-166), as 

respostas governance-oriented enfatizam: 

− Maior preocupação com o solucionamento dos “wicked problems” de forma a proporcionar a 

melhoria da qualidade de vida, em detrimento de uma preocupação com a melhoria do serviço; 

− Resolução dos problemas utilizando estratégias co-operativas, não se focando, contudo, tanto em 

estruturas de mercado, mas afirmando que, dependendo das circunstâncias, quer as hierarquias, 

quer as redes, podem ser estruturas adequadas; 

− Necessidade de definição negociada das “regras do jogo” entre stakeholders, através de regras 

formais e informais, de forma a promover o desenvolvimento de confiança; 

− Interacção social como processo chave, desenvolvendo respeito por valores de carácter 

democrático, tais como: transparência, integridade, honestidade, justiça e respeito pela diversidade. 

 

Ao nível político, estas preocupações ganham expressão sobretudo através do que é designado 

por “Third Way”, que se baseia, entre outras, nas ideias de Giddens97 e de políticos como Tony Blair98 

ou Bill Clinton99 (Baldock et al., 2003b: 21).  

Inspirado pelas ideias de Giddens e tendo a noção da necessidade de redução das contenções 

orçamentais, mas opondo-se à aversão pelo Estado que os Neo-Liberais advogavam, o Partido 

Trabalhista Britânico desenvolveu no decurso das décadas de 80 e 90, período durante o qual foram 

o partido de oposição do Partido Conservador, uma abordagem diferente aos conceitos de Welfare 

State, política social e cidadania (Baldock et al., 2003b: 21; Domingues, 2005: 25). No “Report of the 

Commission on Social Justice” de 1994 é então defendida a emergência de uma “Third Way”, 

enquanto conjunto de ideias e propostas que se posicionam ideologicamente entre o neo-liberalismo 

do Partido Conservador Britânico, que defendia a privatização e a individualização, e o “Old Labour” 

que era apologista de um Estado centralizado e redistributivo (Baldock et al., 2003b: 21).  

Eleitos então em 1997, os Trabalhistas de Blair procedem a um conjunto de reformas a que 

designaram de “Modernizing Government” e que se baseavam nos 4 valores fundamentais 

defendidos por Giddens na sua obra “The Third Way” de 1998: interdependência e trabalho colectivo; 

responsabilidade individual; incentivos ao esforço individual para fazer face à incerteza; devolução do 

poder para a sociedade civil e poder local (Domingues, 2005: 26). Desta feita, “networks and 

partnerships, public participation and democratic renewal, are all symbols of what has been termed a 

new form of Governance in the UK” (Newman (2002)100 por Baldock et al., 2003b: 22). 

                                                      
97 Giddens defendia, entre outras coisas, que a Globalização e as transformações das nossas vidas deveria ser entendida de 

uma forma optimista e que o indivíduo deveria tomar um papel mais activo na construção do seu próprio destino. Era ainda 
apologista de que, perante esta nova era de complexidade crescente, se deveriam criar novos costumes e novas tradições 
e repensar o posicionamento das instituições sociais (Domingues, 2005: 23, 24). 

98 Tony Blair foi Primeiro-Ministro do Reino Unido entre 2 de Maio de 1997 e 27 de Junho de 2007 e líder do Partido Trabalhista 
entre 1994 e 2007 

99 Bill Clinton foi Presidente dos Estados Unidos da América entre 20 de Janeiro de 1993 e 20 de Janeiro de 2001. 
100 Newman, J.. 2002. “Changing governance, changing equality? New Labour, modernization and public services”. Public 

Money and Management, (Jan-Mar): 7-13 
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Igualmente defensora de uma ideologia de “cidadania” com responsabilização individual101 e de 

devolução das responsabilidades para o poder local, já que este é mais conhecedor da realidade 

sobre a qual é necessário intervir e, por conseguinte, é capaz de uma melhor intervenção, a 

administração Clinton é também ela frequentemente cunhada enquanto “Terceira Via” (Domingues, 

2005: 29, 30). Inspirada na obra “Reinventing Government” de Osborne e Gaebler102, mas também 

num relatório promovido por Al Gore, vice-presidente dos EUA de então, com o mesmo título, a 

reforma institucional do Partido Democrata atribuía grande importância ao terceiro sector, 

nomeadamente às Nonprofit Community-based Organizations, com as quais o Governo 

contratualizava grande parte da distribuição dos benefícios sociais (ibidem: 32). 

Independentemente da primazia actual dos valores da “Nova Esquerda” ou da “Nova Direita”, é 

absolutamente incontornável que o Estado se tem visto privado, desde década de 70 do séc. XX, da 

sua posição de hegemonia e da legitimidade de acção que outrora tivera, pelo que, na sua actividade, 

tem vindo a recorrer a parcerias com “novos actores” e a “new forms of steering”, nomeadamente 

através do recurso a instrumentos de carácter menos coercivo (Pierre, 2000b: 2; Pierre, 2000c: 241). 

 

2.2.2. A escolha dos “Policy Instruments” e sua influência na Implementação 

Reportando-se à decisão do método que cada Governo utiliza na prossecução dos objectivos de 

uma política (Salamon e Lund (1989)103 por Birkland, 2001: 163), a escolha dos “policy instruments” 

(ou “policy tools”) é, indubitavelmente, o início da implementação de uma política.  

Antes de abordarmos o tema da escolha propriamente dita, procedemos a uma apresentação dos 

“instrumentos” disponíveis. 

 

A) TIPOLOGIAS DE “POLICY INSTRUMENTS” 

Desde o estudo seminal de Lasswell foram diversos os autores que se debruçaram, não só na 

tentativa de listar todos os “policy tools” disponíveis, mas sobretudo de os classificar. Nesta 

perspectiva destacam-se:  

 

                                                      
101 É disso exemplo o “Personal Responsability and Work Opportunity Act” (PRWORA) de 1996. 
102 Osborne, D.; Gaebler, T.. 1992. Reinventing Government. Reading, MA.: Addison-Wesley 
103 Salamon, Lester; Lund, Michael S.. 1989. “The Tools Approach: Basic Analytics”. in Salamon (Ed.). 1989. Beyond 

Privatization: The Tools of Government Action. Washington, D.C.: Urban Institute Press 
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− Christopher Hood (1986)104: propôs uma classificação que agrupava todos os instrumentos em 4 

grandes categorias, de acordo com os recursos que o Governo tem ao seu dispor (Howlett e 

Ramesh, 2003: 90, 92): 

 

Figura 8: Tipologia de "Policy Tools", segundo Christopher Hood (1986) 

RECURSO EXEMPLOS 

Informação 
(nodality) 

Monitorização e Lançamento de Informação; Aconselhamento e 
Exortação; Publicitação; Comissões e Inquéritos 

Poderes legais 
(authority) 

Regulação de Comando e Controlo; Auto-regulação; Estabelecimento de 
Standards e Delegação de Regulação; Comités Consultivos 

Dinheiro 
(treasure) 

Subvenções e Empréstimos; Taxas de Utilização; Deduções Fiscais; 
Criação e Financiamento de Grupos de Interesse 

Organização 
(organization) 

Provisão Directa de Bens e Serviços; Criação de Empresas Públicas; 
Reorganização Institucional; Abertura aos Mercados; Recurso a ONGs 

Fonte: baseado em Howlett e Ramesh, 2003: 90, 92 

 

− Salamon e Lund (1989)105: apresentam uma classificação de acordo com 4 critérios de distinção da 

actividade desenvolvida (Birkland, 2001: 163-165): 

Figura 9: Tipologia de "Policy Tools", segundo Salamon e Lund (1989) 

CRITÉRIOS EXEMPLOS 

Natureza da actividade Pagamento total em dinheiro; Provisão dos bens e serviços; 
Protecções legais; Restrições e sanções 

Estrutura da actividade Provisão Directa; Provisão Indirecta 

Grau de centralização Utilização de intermediários; Não Utilização de intermediários  

Grau de “automatismo” Auto-executáveis; Requerendo algum esforço de gestão 

Fonte: baseado em Birkland, 2001: 163-165 

 

Para além destas tipologias, existe uma outra mais comum que distingue instrumentos 

substantivos (que afectam a substância dos policy outputs) e processuais (relacionados com a 

controlo sobre o processo de produção de políticas) (Howlett e Ramesh, 2003: 195). 

Reportando-se aos instrumentos substantivos, Baxter-Moore (1987)106 procede à distinção entre 

instrumentos compulsórios (actividades exclusivamente desenvolvidas pelo Estado) e instrumentos 

                                                      
104 Hood, Christopher. 1986. The Tools of Government. Chatham, NJ: Chatam House 
105 Salamon, Lester; Lund, Michael S.. 1989. “The Tools Approach: Basic Analytics”. in Salamon (Ed.). 1989. Beyond 

Privatization: The Tools of Government Action. Washington, D.C.: Urban Institute Press 
106 Baxter-Moore, Nicolas. 1987. “Policy Implementation and the Role of the State: A Revised Approach to the Study of Policy 

Instruments” in Jackson, Robert J.; Jackson, Doreen; Baxter-Moore, N. (Eds). 1987. Contemporary Canadian Politics: 
Readings and Notes. Scarborough, Ont.: Prentice-Hall, pp. 336-355 
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voluntários (que requeriam um envolvimento muito marginal do Estado). Hula (1988)107 posicionou 

estes dois tipos de instrumentos nas extremidades de um continuum, intermediados por uma série de 

instrumentos mistos (ibidem), tal como se pode observar na figura 10.  

Idêntico exercício poderá ser realizado com os instrumentos processuais, dado que a manipulação 

da natureza, número e actividades dos actores envolvidos no processo de produção poderá oscilar 

entre uma “gestão de redes” mais voluntária ou uma “reorganização institucional” mais coerciva, tal 

como é visível na figura 10 (ibidem).  

 

Figura 10: Espectro de "Policy Instruments" Substantivos e Processuais 

 

Fonte: adaptação de Howlett e Ramesh, 2003: 195, 196 

 

B) AS RAZÕES SUBJACENTES À ESCOLHA DOS “POLICY INSTRUMENTS” E OS DIFERENTES ESTILOS DE 

IMPLEMENTAÇÃO 

Se a própria definição do que é ou não uma questão merecedora de intervenção é já um assunto 

envolto em ambiguidade, a escolha da forma como o Estado irá tentar solucionar o problema suscita 

tammbém um espectro de discórdias, nomeadamente entre liberais e conservadores, que possuem 

diferentes visões sobre este assunto (Kraft e Furlong, 2007: 85).  

Por um lado, temos os modelos economicistas que defendem a escolha dos “policy tools” através 

de um exercício estritamente técnico, que deverá ter em conta critérios de eficiência, e que defendem 

a utilização de instrumentos de carácter voluntário, aceitando apenas que o Estado intervenha 

                                                      
107 Hula, Richard C.. 1988. “Using Markets to Implement Public Policy” in Hula (Ed.). 1988. Market-Based Public Policy. London: 

Macmillan, pp. 3-18 
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perante “falhas do mercado” ou quando estamos perante a provisão de “bens públicos puros” 

(Howlett e Ramesh, 2003: 197). 

Por outro, temos os modelos políticos que são apologistas de que o processo de escolha dos 

“tools” não é fruto de um exercício técnico mas resultado de questões políticas, tais como 

constrangimentos de recursos, pressões, impedimentos legais ou experiências fracassadas do 

passado (Hood (1986)108 por Howlett e Ramesh, 2003: 199).  

Sugerindo a harmonização de ambas as perspectivas, Linder e Peters (1989)109 referem a 

necessidade de combinação de questões de maior tecnicidade, como a análise da quantidade de 

recursos necessários ou o grau de circunscrição precisa do grupo-alvo, não ignorando também 

contendas políticas como o risco político envolvido e eventuais constrangimentos da actividade 

política (Howlett e Ramesh, 2003: 199). A estes pontos aduz-se ainda aquilo a que os autores 

denominam de “national policy style” (cultura própria de formulação e implementação de políticas), ou 

os contextos organizacionais em que a implementação irá ocorrer (ibidem).  

Perante este cenário, se o pensamento mais óbvio optaria simplesmente pela escolha do 

instrumento que fosse mais eficaz na tentativa de solucionamento do problema que motivou a 

formulação da política, existem outros critérios que terão de ser tidos em conta, nomeadamente 

aceitação política, exequibilidade técnica, impacto económico e efeitos de longo-prazo (Kraft e 

Furlong, 2007: 85).  

Destas abordagens sobressai a noção de que o processo de implementação é claramente 

moldado por factores políticos relacionados, quer com a capacidade do Estado, quer com a 

complexidade do sub-sistema (Atkinson e Nigol (1989)110 por Howlett e Ramesh, 2003: 203). Assim, 

diferentes combinações destes dois factores dão origem a diferentes estilos de implementação, com 

recurso a “policy tools” tendencialmente distintos, tal como se pode observar na figura 11: 

 

 

 

 

 

                                                      
108 Hood, Christopher. 1986. The Tools of Government. Chatham, NJ: Chatam House 
109 Linder, Stephen; Peters, B. Guy. 1989. “Instruments of Government: Perceptions and Contexts”. Journal of Public Policy, vol. 

4 (3): 237-59 
110 Atkinson, Michael; Nigol, Robert. 1989. “Selecting Policy Instruments: Neo-Institutional and Rational Choice Interpretations of 

Automobile Insurance in Ontario”. Canadian Journal of Political Science, Vol. 22 (1): 107-135 
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Figura 11: Estilos de Implementação e correspondentes "Policy Instruments" 
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Elevada 

Voluntarismo Institucionalizado 

Perante limitações de acção e 
objectivos muito amplos, é comum 
o recurso a “tools” de baixo custo, 
tais como a Exortação, enquanto 
tenta (re)organizar uma rede de 
actores para lidar com o assunto 

Ex: Segurança Rodoviária 

Legalismo Representativo 

Tendo objectivos muito claros mas 
claras limitações de acção, o Estado 
tende a optar pela Regulação, bem 

como pela criação de incentivos 
financeiros para a criação de 
organizações especializadas 

Ex: Associações de Defesa de Direitos 

Baixa 

Subsidiação Directa 

Com poucas restrições à sua 
acção, mas enfrentando objectivos 

muito latos, é comum o Estado 
recorrer à Subsidiação, mas 

também a criação de Conselhos 
Consultivos 

Ex: Incentivos Empresariais 

Provisão Directa 

Sem grandes restrições e com 
objectivos muito claros, é comum a 

utilização de formas de provisão directa 
ou através de empresas públicas, bem 
como o recurso a audições públicas ou 

avaliações 

Ex: Caminhos de Ferro 

Fonte: Howlett e Ramesh, 2003: 203, 204 

 

2.2.3. A colaboração enquanto modelo interactivo das relações em rede 

Tal como acabámos de observar, a crescente complexidade dos cenários, bem como a existência 

de alguns constrangimentos à acção directa por parte das entidades oficiais, tem vindo a despoletar 

um aumento das relações multi-organizacionais, multi-governamentais e multi-sectoriais na 

implementação de políticas (Goldsmith e Eggers, 2004: 8). 

Assumindo que o Estado já não possui o controlo absoluto sobre o processo de produção de 

políticas, os diversos actores que nele participam possuem um maior grau de autonomia, pelo que, tal 

como refere Stoker (1991)111, a tarefa dos organismos oficiais é, cada está cada vez menos, de 

direcção ou controlo, mas crescentemente de avaliação dos contextos de interdependência e de 

fomento de relações de colaboração (O’Toole, 2003: 238). 

Havendo, tal como já referimos anteriormente, diversos paradigmas de intervenção associados à 

“fragmentação do Estado”, são também diversos os tipos de “colaboração”, pelo que é necessário 

proceder a algumas distinções conceptuais. Pese embora a enorme multiplicidade de “arranjos 

colaborativos” de que Osborne (2000)112 e Parsons (1995)113 nos dão conta, todos derivam, segundo 

Thompson et al. (1991)114, de 3 formas de colaboração inter-organizacional – contratos, parcerias e 

                                                      
111 Stoker, Robert P.. 1991. Reluctant Partners: Implementing Federal Policy. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press 
112 Osborne, S. P. (Ed.). 2000. Public–Private Partnerships: Theory and Practice in International Perspective. London: 

Routledge 
113 Parsons, D. W.. 1995. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. Aldershot: Edward Elgar 
114 Thompson, G., Frances, J., Levacic, R.; Mitchell, J. (Eds). 1991. Markets, Hierarchies and Networks: The Co-ordination of 

Social Life. London: Sage 
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redes (que, para evitar confusões conceptuais, nos pareceu mais conveniente designar por 

comunidades de práticas) (Sullivan e Skelcher, 2002: 4). 

Em relação aos dois extremos, Sullivan e Skelcher (2002: 4-5) distinguem os contratos pelo seu 

carácter formal, específico e legalmente vinculativo, em oposição às comunidades que assentam em 

relações informais de confiança e reciprocidade, estabelecidas frequentemente entre indivíduos, à 

margem das fronteiras organizacionais. Quanto às parcerias – a forma mais comum de “arranjo 

colaborativo” – são de difícil definição, sendo mais viável a enunciação de algumas características 

(ibidem: 5-6): 

− implicam decisão e execução conjunta (Klijn e Teisman, 2000)115, sendo esta a sua principal 

diferenciação relativamente aos contratos, a par do alcance temporal do acordo; 

− incorporam um compromisso de longo-prazo e reflectem uma dependência mútua (Lorenz, 1991)116; 

− são o resultado da partilha de responsabilidade face à necessidade de acção; 

− envolvem negociação, coligação de interesses e construção de uma visão partilhada. 

 

Contudo, o desenvolvimento de parcerias não é obviamente fácil, dado que, uma vez que a 

autoridade em cenários de inter-dependência é francamente menor, a necessária cooperação inter-

actores não se poderá basear simplesmente na criação de canais de comunicação e de rotinas 

(O’Toole e Meier, 2010: 324). Tal como temos vindo a referir, a diversidade de actores implica 

também a multiplicidade de interesses, nem sempre coincidentes, pelo que a actuação em parceria 

tem vantagens mas também limitações/ desafios, tal como podemos ver na figura 12.  

 

Figura 12: Vantagens e Desvantagens da actuação em parcerias 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

− Promovem decisões reforçadas por um alto nível de 
legitimidade e validade; 

− Têm condições para desenvolver soluções flexíveis 
e mais rápidas, por serem menos politizadas; 

− Promovem a inovação; 

− Fomentam a partilha de recursos físicos e de 
conhecimento, promovendo a criação de sinergias; 

− Desenvolvem coerência nos serviços; 

− Melhoram a eficiência e a accountability. 

− Processos de decisão mais morosos e muito 
burocráticos; 

− Falta de clareza nas responsabilidades, causando 
problemas de accountability; 

− Conflitos relativamente às metas e objectivos; 

− Aumento dos “custos de transacção”; 

− Diferenças de “filosofia de acção” entre parceiros; 

− Lutas por poder; 

− Dificuldade de obter informação precisa. 

Fonte: com base em McQuaid, 2010: 130-133 e Goldsmith e Eggers, 2004: 25-52 

 

                                                      
115 Klijn, E.-H.; Teisman, G. R.. 2000. “Governing Public–Private Partnerships: Analysing and Managing the Process and 

Institutional Characteristics of Public–Private Partnerships” in Osborne, S. P. (Ed.). 2000. Public–Private Partnerships: 
Theory and Practice in International Perspective. London: Routledge 

116 Lorenz, E. H.. 1991. “Neither Friends Nor Strangers: Informal Networks of Subcontracting in French Industry” in Thompson, 
G.; Frances, J.; Levacic, R.; Mitchell, J. (Eds). 1991. Markets, Hierarchies and Networks: The Co-ordination of Social Life. 
London: Sage 
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De facto, apesar de todas as vantagens que poderá carrear, o modelo de actuação através de 

parcerias tem claramente também um lado negativo. Tal como Kickert e Koppenjan (1997: 41) 

referem, podemos aludir a dois grandes tipos de desvantagens: decision-making costs, que englobam 

dinheiro, tempo e energia dispendidos na negociação inter-actores; e, political costs, que se referem 

aos compromissos que as entidades oficiais são levadas a estabelecer. Estes dois problemas 

espelham os desafios referidos pela Transaction Costs Approach de Williamson (1985)117. Os autores 

referem ainda a perspectiva da Public Choice Approach, que nos dá conta que a acção colectiva 

negociada é responsável, não só pelo prejuízo causado nos interesses colectivos, como também nos 

interesses individuais da classe política (Kickert e Koppenjan, 1997: 42).  

Neste sentido, diversos autores (McQuaid, 2010: 130-133; Goldsmith e Eggers, 25-52; Sullivan e 

Skelcher, 99-117; Hibbert et. al., 2010: 400) avançam listas de factores que consideram ser essenciais 

para que uma parceria seja conduzida com sucesso, nomeadamente: 

− Um enfoque estratégico muito claro; 

− Liderança e apoio estratégicos; 

− Construção de relações de confiança entre as pessoas e as organizações; 

− Criação de incentivos para a colaboração; 

− Orientação dos processos para os outcomes e não tanto para os outputs; 

− Comunicação fluida e frequente; 

− Estabilidade (temporal e de confiança mútua) das relações; 

− Suficiência de recursos monetários, humanos, materiais e de tempo; 

− Transparência e accountability. 

 

Como vimos, de forma a ultrapassar os eventuais problemas/ desafios que a actuação em parceria 

acarreta, diversos autores têm produzido listas de factores. De facto, a actuação em rede, por si só, 

pode ser geradora de diversos problemas, nomeadamente os advindos da fragmentação, como 

sejam (Peters, 2010: 41-43): 

− Ao nível da decisão: a negociação entre actores poderia dar origem a decisões pelo “mínimo 

denominador comum” (Scharpf, 1988)118 e, uma vez que tinha tendência a ter em conta valores do 

sector-privado, menorizar o “interesse público”; 

− Ao nível da participação: a actuação em rede, em vez de ser inclusiva, poderá ter a tendência a tornar-

se elitista; 

− Ao nível da coordenação: a fragmentação excessiva, que havia sido criada pela “pilarização” (princípio 

que defende a existência de organizações de “single-purpose”, com tarefas especializadas e sem 

sobreposições de papéis, que causou demasiada fragmentação (Christensen e Laegreid, 2007b: 

11); 

                                                      
117 Williamson, O. E.. 1985. The Economic Institutions of Capitalism. New York: The Free Press 
118 Scharpf, F. W.. 1988. “The Joint Decision Trap: Lessons from European Union Integration and German Federalism”. Public 

Administration, vol. 66 (2): 239-278 
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− Ao nível da accountability: a devolução de poder diminuiu a capacidade de controlo por parte do poder 

político, uma vez que os “gestores” das agências (semi-)autónomas tinham sido empoderados, o 

que motivou um problema de “democratic deficit”, na medida em que estes não são escolhidos pelos 

cidadãos (Hudson e Lowe, 2004: 97; Christensen e Laegreid, 2007b: 12). 

 

Assim, e com o sentido de tentar solucionar estes problemas, as preocupações com as questões 

da coordenação têm ressurgido na agenda política e académica.  

 

2.3. A Gestão de Redes como forma de Coordenação 

A preocupação com a coordenação tem (re)emergido, de facto, como um tema premente. 

Contudo, a utilização deste termo terá de ser feita com cuidado, dado que o termo coordenação tem 

aplicações para os 3 modelos de Governação. Rogers e Whetten (1982)119 referem-nos 3 tipos de 

estratégias de coordenação: 1) corporate strategies, que se reportam à coordenação através de 

regras formais e o uso de autoridade central; 2) mutual adjustment, em que as metas autónomas 

prevalecem, não ocorrendo, contudo, contacto entre os actores (situação que se poderá aplicar ao 

modelo de Mercado); 3) alliances, que se baseiam na negociação e no estabelecimento de acordos 

(Kickert e Koppenjan, 1997: 44). 

Christensen, Lie e Laegreid (2007c: 25) dão-nos conta exactamente destas 3 tendências de 

evolução pós-NPM: 1) o reverso para formas mais hierárquicas de actuação do Estado; 2) a 

continuação da actuação em regime de mercado, se bem que com uma nova preocupação na 

regulação dos mercados; e, 3) a hibridação de soluções organizacionais. A figura 13 espelha 

exactamente estes 3 mecanismos de coordenação diferentes. 

De realçar que estes 3 mecanismos constituem uma “simplificação” da realidade, já que elementos 

de cada um podem coexistir e coexistem de facto (Osborne, 2010b.: 2). Contudo, em todos eles se 

denota a tendência do “ressurgimento do Centro”, divergindo apenas, entre os três mecanismos de 

coordenação, o papel que os actores oficiais desempenham. 

 

 

 

                                                      
119 Rogers, D. L.; Whetten, D. A. (Eds). 1982. Interorganizational Coordination: Theory, Research, and Implementation. Ames: 

Iowa State University Press 
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Figura 13: Mecanismos de Coordenação 
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Regulador (criador e 
guardião) dos mercados 

Gestor, participante e 
facilitador de redes 

Orientação Normas, standards, rotinas 
Mão Invisível: encontro 

entre a procura e a oferta Valores e visão comuns 

Controlo Supervisão e Controlo 
• Mecanismo do Preço 

• Lucros e Prejuízos 
Recíproco com base na 

interdependência 

Avaliação Inspecção 
Tribunais;  

Entidades Reguladoras 
Avaliação Informal - 

Reputação 

Base Teórica Burocracia Weberiana Neo-Institucionalismo 
Económico Teoria das Redes 

Designações de 
(Novo) Paradigma Neo-Weberian State Re-Regulação Democratic Governance 

Exemplos de 
instrumentos de 

Coordenação 

• Reestruturação 
organizacional 

• Reorganização das 
linhas e níveis de 
controlo 

• Criação de funções ou 
entidades de 
coordenação 

• Criação de funções ou 
entidades de regulação 

• Criação da figura do 
“provedor” 

• Criação de associações 
de defesa do consumidor 

• Criação de sistemas de 
troca de informação 

• Corpos consultivos e de 
Negociação 

• Entidades para a tomada 
de decisão colectiva 

• Criação de uma 
organização agregadora, 
controlada pelas 
diferentes partes 

Eventuais 
Vantagens 

• Firmeza e rapidez de 
decisão 

• Equidade e objectividade 

• Responsabilidades 
claras (clareza 
contratual) 

• Incentivos para bom 
desempenho 

• Oferta iguala a procura 
(em concorrência perfeita) 

• Legitimidade das 
decisões 

• Criação de sinergias 

• Policy learning – partilha 
de boas práticas 

Eventuais 
desvantagens 

• Falta de legitimidade 

• Pouca flexibilidade 

• Demasiada ênfase nos 
interesses das 
organizações e na 
competição 

• Instabilidade do sistema 

• Desequilíbrio de 
informação 

• Processos difíceis e 
lentos 

• Falta de clareza das 
responsabilidades 

• Falta de capacidade 
para levar ao 
cumprimento 

Fonte: baseado em Bouckaert, Peters e Verhoest, 2010: 35, 56-66, 269 
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Sorenson (2006)120 refere-se, a este propósito, ao conceito de “meta-governance”, enquanto 

movimento que “reconhece a necessidade de alguma delegação e devolução da governação mas, ao 

mesmo tempo, reconhece a necessidade de uma maior direcção central” (Peters, 2010: 37). As 

iniciativas do “Joined-Up Government” no Reino Unido, o “Horizontalism” no Canadá, ou o “Reviewing 

the Centre” na Nova Zelândia, e algumas iniciativas semelhantes na Austrália, são disso exemplo 

(Bouckaert et al., 2010: 4). Poder-se-á eventualmente incluir também o “Reinventing Government” 

dos EUA, já que previa não só a adopção de mecanismos de mercado mas também o empowerment 

de cidadãos e funcionários (Al Gore, (1994) 1996). 

Também designado por 2.ª geração das reformas administrativas (Peters, (1996) 2001: 120; 

Christensen e Laegreid, 2007b: 11), ou “whole-of-government”, este movimento tem a ambição de 

alcançar uma coordenação horizontal e vertical, de forma a (Pollitt (2003)121 por Christensen e 

Laegreid, 2007b: 11): 

− eliminar situações nas quais diferentes políticas se enfraquecem entre si; 

− fazer melhor uso dos recursos escassos; 

− criar sinergias através da reunião de diferentes stakeholders de um determinado domínio; 

− proporcionar aos cidadãos integrados, em vez de fragmentados. 

 

Para tal, Peters (2001: 120) defende que se deverá apostar em 4 domínios, tal como mostra a 

figura 14: 

 

Figura 14: Características da 2.ª Geração das Reformas Administrativas 

 
COORDENAÇÃO ACCOUNTABILITY REREGULAÇÃO GESTÃO DE 

DESEMPENHO 

Diagnóstico Excessiva 
Desagregação 

Controlo 
inadequado 

Autonomia 
Excessiva 

Serviços com pouca 
qualidade 

Estrutura Regresso à 
hierarquia 

Institui controlo de 
estruturas Cria reguladores Sem recomendação 

Gestão Requer processos 
de consulta 

Cria 
responsabilidade 

individual 
Impõe ex-post Enfoque no 

desempenho 

Produção de 
Políticas 

Considera a 
Colaboração 

Usa mecanismos 
de controlo 

externos 
Mede os outputs Mede a qualidade 

Fonte: Peters, 2001: 120 

 

                                                      
120 Sorenson, E.. 2006. “Metagovernance: The Changing Role of Politicians in Processes of Democratic Governance”. The 

American Review of Public Administration, vol. 36: 98-124 
121 Pollitt, C.. 2003. “Joined-Up Government: a Survey”. Political Studies Review, vol. 1: 34-49 
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Assumindo que, de facto, independentemente da forma de coordenação, estamos, num sentido 

mais amplo, perante uma “rede de actores”, Kickert, Klijn e Koppenjan (1997b: 10) aludem à 

importância da actividade de “network management” enquanto forma de “coordenação das 

estratégias de actores com diferentes objectivos e preferências relativamente a um determinado 

problema ou medida de política no seio de uma rede de relações interorganizacionais”. De acordo 

com dois desses autores (Kickert e Koppenjan, 1997: 46), a “gestão de redes” envolve 

essencialmente as seguintes tarefas (cujas actividades específicas estão referidas na figura 15):  

− game management (gestão das interacções): intervenção (com eventuais acções de reestruturação) 

nas relações no seio da rede; 

− network structuring (estruturação da rede): desenvolvimento de condições promotoras de cooperação 

e do estabelecimento de consensos. 

 

Figura 15: Actividades necessárias à Gestão de Redes 

GAME MANAGEMENT NETWORK STRUCTURING 

− Activação e organização da rede; 

− Mediação e arbitragem de conflitos; 

− Facilitação das relações 

− Influência sobre a formulação da política; 

− Influência sobre os valores, normas e percepções 
em torno dos assuntos debatidos; 

− Mobilização de novas coligações; 

Fonte: baseado em Kickert e Koppenjan, 1997: 53 

 

No entanto, subsistem dúvidas sobre a quem se deverá atribuir a responsabilidade da 

coordenação. De acordo com Kickert et al. (1997c : 168), essa responsabilidade poderá ser atribuída 

a um actor público ou privado, ou até mesmo a um conjunto de actores, em diferentes modelos de 

coordenação. 
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IV. INICIATIVA NOVAS OPORTUNIDADES: UMA POLÍTICA PÚBLICA DE 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS COM IMPLEMENTAÇÃO EM 

QUADROS DE GOVERNANCE 

 

1. OS DIFERENTES OBJECTIVOS E FORMAS DE GOVERNAÇÃO DA EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

Pese embora seja assumida, em termos genéricos, como uma preocupação que remonta às 

civilizações mais antigas, é sobretudo a partir do séc. XVIII e XIX que as questões da educação e 

formação adquirem um contorno de preocupação colectiva (Hill, 2000: 204). Se, até ao séc. XV, não 

era atribuída grande utilidade à instrução, já que o custo dos livros era muito elevado e o acesso às 

bibliotecas (localizadas nos conventos) muito limitado, a partir da invenção da imprensa esta situação 

alterou-se (Cardim, 2005a: 92). Contudo, fruto de uma “motivação política de defesa da “velha 

ordem””, o acesso à educação foi limitado a alguns estratos (ibidem: 93), tendo ficado circunscrita 

apenas às crianças das famílias ricas, que eram instruídas por “tutores privados” (Giddens, 1993: 

426).  

A abertura mais generalizada à instrução dá-se, pois, no séc. XVIII e XIX como consequência das 

revoluções liberais (que viam a educação como ferramenta essencial para a auto-determinação do 

ser humano) (Serra, 1998: 62) e também da industrialização (com a complexificação das actividades, 

para além de ser útil que o operário soubesse, no mínimo, ler, a “proletarização das mães” a isso 

conduzia) (Cardim, 2005a: 96).  

Posto isto, duas funções essenciais emergem da educação e formação (Simões, 1998: 355-365; 

Vickerstaff, 2003: 363; Ramos, 2003: 37-38):  

− social, dado que as actividades educativas e formativas são promotoras de transmissão cultural, 

integração e reprodução social – esta função relaciona-se com a Teoria da Reprodução Social, 

defendida, entre outros, por Bourdieu e Passeron (1970)122;  

− económica, uma vez que os trabalhadores mais qualificados têm maiores oportunidades de inserção 

profissional e, por conseguinte, de integração social, e a qualificação da mão-de-obra para o 

mercado de trabalho constitui factor de competitividade das organizações e dos países – associada 

                                                      
122 Bourdieu, P.; Passeron, J. C.. 1970. La Reproduction. Eléments pour une théorie du système d’enseignement. Paris: Ed. de 

Minuit 

“… one of the most significant social reforms [concerned 
with Education domain] has been the transformation of 
schooling as a private activity for the few (…), to that of 
education as a right to be provided based on public expense 
for the mass” 

 
Marton, 2006: 232 
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a esta função está a Teoria do Capital Humano, sustentada por diversos autores, dos quais se 

destaca Becker (1964)123. 

 

A função económica da educação e formação tem sido particularmente salientada após as crises 

da década de 70 do séc. XX, na medida em que a economia e a sociedade globalizada comporta 

necessidades crescentes de adaptação, flexibilidade e inovação (Vickerstaff, 2003: 363). Contudo, as 

mudanças que ocorreram no domínio da educação a partir dos anos 70 do séc. XX não surgem 

apenas como resposta à competitividade global e às necessidades de desenvolvimento de capital 

humano, estando também relacionadas com a crise financeira e de legitimidade de acção que o 

Estado enfrentava, bem como pelos movimentos de afirmação de grupos de interesse (Marton, 2006: 

232).  

Assim, tal como noutros domínios, também na Educação passaram a existir duas grandes 

correntes de pensamento: uma de inspiração neo-liberal que defendia que a concorrência entre 

estabelecimentos de ensino promoveria a tão ambicionada qualidade da educação; e uma outra, com 

origem nas ideologias sociais-democratas, que argumenta que a defesa dos direitos individuais 

prejudica uma óptica de justiça e equidade social (ibidem, 234). Desta feita, a óptica “to steer rather 

than to row” instalou-se igualmente no domínio da Educação. Em 2003 a OCDE dava conta de 4 

grandes modelos de governação da Educação, tal como mostra a figura 16. 

As profundas mudanças registadas no domínio da Educação a partir da década de 70 do séc. XX 

não foram, no entanto, apenas de (re)organização da sua provisão, financiamento e regulação. De 

facto, como resultado da constante mudança e necessidade de adaptação, o ciclo de vida do 

conhecimento reduziu-se drasticamente, pelo que a formação inicial perdeu o seu peso relativo, 

emergindo não só a necessidade do indivíduo frequentar soluções de educação/ formação de forma 

contínua, mas também em contextos para além dos institucionalizados (Carmo, 2001b: 243-245). É 

pois, neste sentido, que surgem os conceitos de lifelong learning (aprendizagem ao longo da vida) e 

de lifewide learning (aprendizagem em diversas esferas da vida) que iremos abordar no ponto que se 

segue. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
123 Becker, G. S.. 1964. Human Capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education. New York: 

Columbia University Press 
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Figura 16: Modelos de Governação da Educação segundo a OCDE 

 LÓGICA DE ACTUAÇÃO 

Concorrencial Parceria 
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Estatal 

Quality Control 

• O Estado controla o desempenho das 
escolas ao nível dos processos e produtos 
através de requisitos burocráticos de 
qualidade, custos e resultados 

• Neste modelo as Escolas têm uma 
“Guided Autonomy”, já que a sua 
actividade é condicionada por princípios 
orientadores centrais 

• A Escola presta uma “Contractual 
Accountability”, já que responde perante 
públicos específicos, nomeadamente 
níveis hierárquicos centrais, dando assim 
lugar a “Hierarchical Accountability” 

Local Empowerment 

• Os poderes de decisão gestionários são 
atribuídos ao poder local, sendo a escola 
parte de um sistema local de educação 

• A Escola possui “Consultative Autonomy”, 
na medida em que pertence a um órgão 
consultivo de âmbito local 

• A accountability é portanto prestada 
perante um “Community Forum”, já que 
esta é do tipo “Responsive Accountability”, 
na medida em que a sua lógica de 
actuação em parceria obriga a Escola a 
ouvir os principais stakeholders 

Societal 

Competitive Market 

• A Escola é vista como um negócio, 
competindo com as escolas em redor por 
alunos e por financiamento 

• A Escola, neste modelo, é praticamente 
autónoma, possuindo aquilo que se 
designa por “Substantial autonomy” 

• A escola presta uma “Consumerist 
Accountability”, já que o seu dever de 
informação é para com os seus clientes 
(alunos e pais), havendo assim uma 
“Contractual Accountability” perante este 
público específico 

School Empowerment 

• Os poderes de decisão gestionários são 
atribuídos à escola, que actua numa óptica 
de parceria e de empowerment da 
comunidade 

• A Escola possui uma “Devolved 
Autonomy”, já que esta provém da 
devolução do poder de decisão 

• A Escola, possuindo uma “Responsive 
Accountabilty”, já que consulta os 
principais stakeholders, tem a obrigação 
de prestar uma “Dual Accountability”, 
perante profissionais especializados (ex: 
professores) e não especializados (ex: 
comunidade em geral) 

Fonte: produção própria, baseado em Marton, 2006: 235-236 

 

 

2. AS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS NO CONTEXTO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

As Políticas de Educação e Formação de Adultos comportam, na actualidade, tal como se pode 

verificar pela frase acima citada, uma enorme multiplicidade de formas e de contextos, possuindo 

“Adult learning (…) include both formal and informal 
learning, work-related education and training for the 
employed, language and citizenship courses for immigrants, 
labour market training programmes for job seekers, and 
learning for personal development.” 

 
OECD Report on “Promoting Adult Learning”, 2005: 22 
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assim uma visão mais holística e sendo tema de preocupação e interesse por parte dos agentes 

políticos, que a colocaram em agenda. 

Apesar dos enormes esforços no domínio da Educação e Formação realizados pelos países ditos 

desenvolvidos durante o séc. XX, a complexificação e globalização da Economia veio, como já 

referido, reduzir o ciclo de vida do conhecimento e impor necessidades de adaptabilidade às 

mudanças permanentes. Resolvido que estava, em muitos países, o problema da iliteracia, surgia 

então o problema da iliteracia ou do analfabetismo funcional, pelo que, quer fosse para responder às 

novas exigências das funções profissionais que desempenhava, quer fosse para fugir ao problema do 

desemprego, os adultos activos passaram a constituir um público cada vez mais comum das soluções 

de educação e formação (Vickerstaff, 2003: 380). 

Neste sentido, surge assim o conceito de lifelong learning e de lifewide learning que, segundo 

definição da Comissão Europeia, se reportam às seguintes realidades (Comissão Europeia, 2001: 41-

42): 

− Lifelong learning: toda a actividade de aprendizagem em qualquer momento da vida, com o objectivo de 

melhorar os conhecimentos, as aptidões e competências, no quadro de uma perspectiva pessoal, cívica, 

social e/ ou relacionada com o emprego. 

− Lifewide learning: toda a gama de actividades de aprendizagem formal, não formal e informal 

o Aprendizagem formal: aprendizagem tradicionalmente dispensada por um estabelecimento de 

ensino ou de formação, estruturada em termos de objectivos, duração e recursos, e 

conducente à certificação. É intencional do ponto de vista do aprendente. 

o Aprendizagem não formal: aprendizagem não dispensada por um estabelecimento de ensino 

ou de formação e que não conduz tradicionalmente à certificação, sendo, todavia, estruturada 

em termos de objectivos, duração e recursos. É igualmente intencional do ponto de vista do 

aprendente. 

o Aprendizagem informal: aprendizagem decorrente das actividades da vida quotidiana 

relacionadas com o trabalho, a família ou o lazer. Não é estruturada em termos de objectivos, 

duração e recursos e tradicionalmente não conduz à certificação. Pode ser intencional mas, na 

maioria dos casos, não o é, possuindo portanto um carácter fortuito ou aleatório. 

 

Figura 17: Contextos de Aprendizagem 

Aprendizagem Formal Aprendizagem Não-Formal Aprendizagem Informal 

Intencional Intencional Intencional 

Estruturada Estruturada  

Controlada   

Fonte: Werquin, 2010: 25 
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2.1. As Políticas de Educação e Formação no Contexto da União Europeia 

Ao nível da União Europeia, por exemplo, o conceito de “Aprendizagem ao Longo da Vida” surgiu 

na sequência da Declaração de Hamburgo que, em 1997, definia a necessidade de uma nova política 

de formação de adultos (Cardim, 2006: 132). Ao nível institucional, o conceito foi abordado em Junho 

de 2000, no Conselho Europeu de Santa Maria da Feira, no qual a Comissão Europeia e os Estados-

Membros foram desafiados a reflectirem seriamente sobre este assunto (Comissão Europeia (2001) 

678: 3-4). 

Desde então diversas iniciativas têm sido lançadas com a finalidade de concretizar esta mudança 

de paradigma. A existência de Programas Comunitários não significa, contudo, que os diferentes 

países tenham realidades similares entre si, havendo realmente uma enorme discrepância entre a 

percentagem de adultos que frequentam acções de lifelong learning nos diferentes países da União 

Europeia, tal como se pode verificar pela figura 18. 

 

Figura 18: Percentagem de População com + de 18 anos dos países da União Europeia a 

participar em acções de Lifelong Learning no ano de 2009 

 

Fonte: Eurostat 

 

De facto, apesar dos diversos programas de fomento da aprendizagem ao longo da vida que a 

União Europeia tem lançado na última década, é ainda muito baixa a percentagem de adultos que 

frequentam acções de educação e formação. Importa, assim, perceber quais são as razões que 

subjazem a essa menor participação. Segundo dados do Eurostat, nomeadamente resultados do 

Adult Education Survey de 2006, os principais motivos invocados pelos adultos que não 

frequentavam acções de educação e formação mas que demonstravam vontade de o fazer, eram a 

difícil conjugação destas acções com as responsabilidades familiares e com o horário de trabalho 
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(veja-se figura 19). No caso Português, é de salientar ainda a falta de oferta formativa/ educativa a 

uma distância aceitável (figura 19). 

 

Figura 19: Motivos invocados pelos Adultos que não frequentavam Acções de Educação e 

Formação, mas que demonstravam vontade de o fazer 

 

Fonte: Adult Education Survey (2006), Eurostat 

 

Portugal não está, como se pode verificar na figura 18, muito bem posicionado em termos 

europeus. Contudo, é de assinalar a tendência crescente que se tem verificado na última década, tal 

como se pode observar na figura 20. 

 

Figura 20: Evolução (2000-2009) da Percentagem de População com + de 18 anos dos países 

da União Europeia a participar em acções de Lifelong Learning 

 

Fonte: Eurostat  
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2.2. As Políticas de Educação e Formação de Adultos em Portugal – um esforço de 

recuperação do défice qualificativo 

Em Portugal, tal como em outros países da Europa, o ensino primário foi formalmente criado no 

decorrer do séc. XVIII – no caso do nosso país por via do Marquês de Pombal (Domingues, 1998: 

369). Contudo, foi apenas nos anos 40 do séc. XX que este nível de ensino começou a ganhar 

alguma disseminação no território nacional, dado que, não obstante as diversas políticas que foram 

formuladas pelos diferentes agentes governativos no decurso destes quase 200 anos, estas, ou não 

foram implementadas com eficácia, ou nunca atingiram uma dimensão suficientemente expressiva 

(Cardim, 2005a: 113-126). Assim, tal como é visível na figura 21, a taxa de analfabetismo em 

Portugal só conhece uma redução drástica a partir da década de 50 do séc. XX. 

 

Figura 21: Taxas de Analfabetismo em Portugal, Espanha e França entre 1850 e 1990 

 1850 1860 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1990 

Portugal   +- 80 +- 78 +- 76 +- 72 +- 68 +- 65 +- 55 +- 49 +- 40 +- 25 +- 20 +- 13 

Espanha  70   56,2   32,4  14,2     

França 38 20   10          

Fonte: Cardim, 2005a: 116, de acordo com fontes diversas 

 

Para além da “incapacidade” do Estado, um outro factor, este de domínio cultural, contribuiu 

fortemente para este fenómeno – o desinteresse pela Educação, principalmente por parte das 

populações rurais, era bastante significativo, pelo que as taxas de absentismo e abandono escolar 

eram bastante elevadas (Cardim, 2005a: 122). 

Desta feita, e porque a maioria da população não possuía a instrução primária, e porque a 

industrialização foi tardia em Portugal, os outros níveis de ensino, nomeadamente os de índole 

técnico, só se desenvolveram verdadeiramente durante o período do Estado Novo, atingindo nos 

anos 50 e 60 do séc. XX o seu auge, muito embora tenham sido instituídos no séc. XIX (Cardim, 

2005b: 151). Apesar de receber grande aceitação por parte do tecido empresarial e de ter sido 

responsável pela qualificação de franjas da população que, de outra forma, não teriam acesso a um 

nível de ensino superior ao 4.º ano, o ensino técnico era frequentemente acusado de promover a 

discriminação, uma vez que não permitia a progressão para o Ensino Superior, pelo que acabou por 

ser gradualmente desactivado na década de 70 (ibidem: 151, 152). Esta tipologia de ensino foi 

retomada ainda na década de 80, mas sem grande sucesso (Cardim, 2005a: 383). 

Sem sucesso de maior foram também as inúmeras iniciativas de formação profissional 

desenvolvidas durante a década de 90 do séc. XX no âmbito de Fundos Comunitários, dos quais se 

destaca o Fundo Social Europeu, já que a elevada capacidade financeira, promotora de formação em 

quantidade, não foi acompanhada pela capacidade organizativa, prejudicando a qualidade dessa 

mesma formação (Cardim, 2005b: 149, 241). 
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Todo este quadro contribuiu, assim, para que Portugal se afirmasse em 2003 como o país da 

União Europeia com o mais baixo nível de habilitações, um dos que menor proporção de 

trabalhadores tem em formação e dos que menos gasta com a formação dos trabalhadores (ibidem: 

241). Para isso contribuiu a ainda elevada taxa de abandono escolar precoce, a formação de adultos 

demasiadamente escolarizante e pouco dirigida às efectivas necessidades do tecido empresarial, a 

aposta em educação e formação sobretudo para desempregados, em detrimento de acções de 

aperfeiçoamento, e a desarticulação entre os sistemas educação-formação-emprego (Cardim, 2005b: 

239; Ramos, 2003: 215). 

A criação da ANEFA (Agência Nacional para a Educação e Formação de Adultos) em 2001, com 

tutela partilhada entre os Ministérios da Educação e do Trabalho e Solidariedade Social, assumiu-se 

assim como uma tentativa de resolução destes problemas. Para além de tentar romper com o 

paradigma do “Ensino Recorrente enquanto solução primordial da Educação e Formação de Adultos”, 

dinamizando acções de lifelong learning, como o Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências (SNRVCC), os Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) e as 

Acções Saber + (Cardim, 2005b: 216), a ANEFA apostava numa articulação territorializada com 

parceiros dos 3 sectores e de nível nacional, regional e local (Ramos, 2003: 217). José Cardim 

(2005b: 242, 243) aduz ainda a necessidade de se apostar na qualidade das entidades formadoras. A 

esse propósito foi criado, em 1997, o Sistema de Acreditação de Entidades Formadoras que, apesar 

de grande fulgor inicial, acabou por culminar em práticas administrativistas e perder a sua 

credibilidade estruturante (Cardim, 2006). 

A solução destes problemas passa, assim, entre outras coisas, por uma aposta no aumento da 

oferta de cursos profissionais ou profissionalizantes, a reabilitação de gerações excluídas e o 

desenvolvimento de um sistema eficaz de aprendizagem ao longo da vida (Ramos, 2003: 214). 
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3. A INICIATIVA NOVAS OPORTUNIDADES: UMA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO MULTI-ACTORES 

 

 

 

 

 

 

Lançada em Dezembro de 2005, numa parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social, a Iniciativa Novas Oportunidades surge como uma política de 

educação e formação que tem por objectivo principal elevar a escolaridade média da população 

portuguesa para os 12 anos, uma vez que Portugal apresentava em 2005 ainda um claro défice de 

qualificação, apesar das melhorias muito significativas que se têm vindo a registar nas últimas duas 

décadas (Doc INO, 2006: 9). Assim, esta iniciativa é lançada tendo por base a assunção que o 

investimento em capital humano é condição essencial para a promoção da inovação e da qualidade 

do serviço e para a “atracção” de sectores tecnológicos e, como tal, urgia proceder a uma aposta na 

qualificação da população portuguesa, de forma a preparar os activos para novos e emergentes perfis 

profissionais (ibidem: 7). 

Para tal, foram definidas enquanto prioridades tornar o ensino profissionalizante numa realidade 

(equilibrando, tal como acontece em outros países, o número de jovens que segue vias 

profissionalizantes e vias de ensino), alargando assim as opções dos jovens, bem como disponibilizar 

aos adultos uma nova oportunidade para aprender e progredir (ibidem: 14-15). Desta forma, 

pretende-se sobretudo reduzir as taxas de abandono escolar que, em Portugal, apesar de 

decrescentes, são ainda bastante altas (ibidem: 13), e aumentar o nível de escolaridade médio dos 

activos portugueses. 

Para colmatar estas deficiências, propõe-se então, entre outras coisas, que se crie um maior 

número e diversidade de cursos, que se aumente o número de vagas dos mesmos, que se inove a 

sua estrutura curricular, que se estabeleçam critérios de financiamento consoante os resultados e que 

se dêem condições de frequência àqueles que já estão a trabalhar. Para além de apostar na parte da 

oferta, cabe também às entidades promotoras desta iniciativa a estimulação da procura, ou seja, 

mobilizar os portugueses para as vantagens da aprendizagem contínua e da necessidade de, cada 

vez mais, cada um ser responsável pela sua própria trajectória formativa (ibidem: 14). 

 

 

“A Iniciativa Novas Oportunidades representa um novo 
impulso no caminho da qualificação dos portugueses. O 
objectivo que nos orienta é o da escolarização geral da 
população ao nível do secundário. É esta a fasquia que 
deve concentrar e mobilizar os nossos melhores esforços e 
energias” 

 
Doc INO, 2006: 6 
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3.1. As soluções de Educação e Formação de Adultos enquadradas na Iniciativa Novas 

Oportunidades 

Focando a nossa análise apenas no eixo dos Adultos, a Iniciativa Novas Oportunidades pretende 

promover o aumento da qualificação base da população adulta portuguesa, nomeadamente daqueles 

que estão ainda em idade activa, através das suas mais diversas medidas, nomeadamente processos 

de “reconhecimento, validação e certificação de competências adquiridas (que deverá constituir a 

‘porta de entrada’ para a formação de adultos), e oferta de formação profissionalizante dirigida a 

adultos pouco escolarizados” (Doc INO, 2006: 20). 

De acordo com o documento de apresentação da Iniciativa Novas Oportunidades, o 

Reconhecimento de Competências constitui um instrumento bastante importante, na medida em que, 

para além de reforçar a auto-estima individual e repor alguma justiça social, poderá ser um passo 

importante para o ingresso dos adultos em sistemas de aprendizagem formais (ibidem). 

Relativamente às restantes ofertas de educação e formação profissionalizante, urge a criação de uma 

diversidade considerável de cursos, mas também o desenvolvimento de condições para que os 

adultos (não só os desempregados mas sobretudo os empregados com fracas qualificações) os 

possam frequentar (ibidem). Enquadram-se nesta categoria124: 

− Cursos de Educação e Formação de Adultos (Cursos EFA): conciliam uma formação de base 

(escolar) com uma componente tecnológica (profissional) que integra um estágio, o que confere uma 

dupla certificação (escolar e profissional). Nalgumas situações, o percurso frequentado pode 

conduzir a uma certificação apenas escolar ou profissional. Estes cursos são indicados para quem 

necessita de completar o 9º ou o 12º ano de escolaridade e não dispõe de uma experiência 

profissional relevante. Podem ainda ser indicados para quem pretende uma reconversão 

profissional. 

− Formações Modulares Certificadas: permitem concluir ou efectuar um percurso formativo integrado 

no Catálogo Nacional de Qualificações, de uma forma gradual e flexível, com a possibilidade de o 

interromper e retomar mais tarde, de acordo com a sua disponibilidade. Estas formações podem 

variar entre 25 e 600 horas, contribuindo para a obtenção de uma qualificação ou para completar 

processos de RVCC. 

 

Já o Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências afirma-se como um processo 

que valoriza o que o indivíduo aprendeu ao longo da vida nos mais diferentes contextos (formais, não 

formais e informais) e reconhece as competências que este foi adquirindo, atribuindo-lhe uma 

certificação escolar e/ou profissional125.  

Ao nível institucional, estes dois grupos de soluções de educação e formação também diferem 

substancialmente, na medida em que os primeiros são desenvolvidos por Entidades Formadoras, 

                                                      
124 As definições que se seguem têm por base a informação disponibilizada no website da Iniciativa Novas Oportunidades, 

nomeadamente em http://www.novasoportunidades.gov.pt/np4/18  
125 Com base na definição apresentada no website da Iniciativa Novas Oportunidades, nomeadamente em 

http://www.novasoportunidades.gov.pt/np4/18 
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enquanto que o processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências é 

desenvolvido, em exclusivo, por estruturas criadas propositadamente para esse fim, designadas 

Centros Novas Oportunidades – veja-se o esquema representado na figura 22. 

 

Figura 22: Esquema da divisão institucional das actividades da Iniciativa Novas Oportunidades 

no eixo Adultos 

  

Fonte: produção própria, baseado na Portaria n.º 370/2008 de 21 de Maio 

 

Para além destas instituições que disponibilizam estes serviços, o eixo dos Adultos da Iniciativa 

Novas Oportunidades conta ainda com a actuação de outros organismos que intervêm na 

implementação desta política, tal como iremos abordar no ponto que se segue. 
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3.2. Estrutura de Implementação 

A Portaria n.º 370/2008 de 21 de Maio (diploma legal que regula o funcionamento dos Centros 

Novas Oportunidades) prevê que a Estrutura de Implementação da Iniciativa Novas Oportunidades, 

no eixo adultos, seja composta por 3 níveis – central, regional e local – bem como por 2 stakeholders 

que desempenham um papel fundamental em todo o processo (entidades formadoras e 

empregadoras) – veja-se a figura 23. 

 

Figura 23: Esquema representativo da Estrutura de Implementação do eixo Adultos da 

Iniciativa Novas Oportunidades 

 

Fonte: produção própria 

 

Por um lado, no nível nacional, temos a Agência Nacional para a Qualificação, I.P. (ANQ), que tem 

a responsabilidade da gestão, ao nível central, da implementação desta política pública de educação 

e formação. A implementação local é, por seu lado, confiada à rede de Centros Novas Oportunidades 

(CNOs), cabendo à ANQ o “… desenvolvimento e gestão desta rede de centros …” (Portaria n.º 

370/2008 de 21 de Maio: texto preambular), bem como a tarefa de definir orientações que auxiliem os 

Centros Novas Oportunidades na “sua gestão e organização, dinamização local, informação, entre 

outras actividades” (n.º 1 do art. 23.º da Portaria n.º 370/2008 de 21 de Maio). 

De acordo com a Portaria n.º 370/2008 de 21 de Maio, os “Centros Novas Oportunidades podem 

ser criados por entidades públicas e privadas (…), designadamente estabelecimentos de ensino, 

centros de formação profissional, autarquias, empresas e associações …” (n.º 1 do art. 3.º) – veja-se 

a figura 24 sobre a distribuição dos Centros pela tipologia organizativa das suas entidades 

promotoras.  
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Figura 24: Distribuição dos CNOs por Tipologia Institucional da Entidade Promotora 

 
Fonte: Iniciativa Novas Oportunidades: Principais Resultados – Abril de 2010 

 

As suas equipas são formadas por um director e um coordenador (que poderão ser a mesma 

pessoa), por técnicos de Acolhimento, Diagnóstico e Encaminhamento, por técnicos de RVCC 

(indivíduos que acompanham de uma forma transversal o candidato), e por formadores (que têm por 

função auxiliar os técnicos em domínios mais específicos e ministrar aos candidatos, sempre que se 

revele necessário, cursos de formação de pequena duração e de carácter complementar). 

Já a missão do nível regional é sobretudo funcionar enquanto ponte entre os níveis centrais e 

locais, possuindo assim um papel mais lateral e é desempenhada pelos serviços competentes dos 

Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social – Centros Distritais do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional (IEFP) – e da Educação – Direcções Regionais de Educação (DREs) (Portaria 

n.º 370/2008 de 21 de Maio: n.º 2 do art. 23.º). Como se compreenderá, as Direcções Regionais de 

Educação servirão de ponte entre a ANQ e os CNOs cuja entidade promotora sejam Escolas e os 

Serviços Regionais e Nacionais do IEFP procederão à articulação entre a ANQ e os CNOs sedeados 

em Centros de Formação do IEFP. 

Os CNOs, por sua vez, deverão estabelecer parcerias com organismos locais (alínea h do n.º 1 do 

art. 4.º e alínea f do n.º 3 do art. 5.º), quer sejam entidades formadoras (para onde deverão 

encaminhar os adultos nas diversas situações previstas) ou empresas, com o intuito de sensibilizar os 

seus trabalhadores com baixas qualificações a frequentarem as diversas modalidades de formação 
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disponíveis para adultos. Nos casos em que as empresas tenham implantação em diversos pontos do 

país, tem sido a própria ANQ a estabelecer protocolo com essas empresas, havendo posteriormente 

uma articulação entre a filial da empresa em determinada localização com o Centro Novas 

Oportunidades que servir essa região. Na figura 25 é possível observar a evolução do número de 

protocolos assinados com empresas no âmbito da Iniciativa Novas Oportunidades desde 2005. 

 

Figura 25: Evolução do número acumulado de protocolos com Entidades Empregadoras 

 

Fonte: Iniciativa Novas Oportunidades: Principais Resultados – Abril de 2010 

 

A partir da informação acima apresentada, poderemos concluir então que os CNOs, nas suas mais 

diversas actividades, desenvolvem relações com 5 stakeholders com os quais desenvolvem 

interacções sistemáticas – relações essas que constituem objecto de análise da componente 

empírica deste trabalho. 
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V. INTERACÇÕES EM REDES DE IMPLEMENTAÇÃO MULTI-ACTORES: UM 

ESTUDO EMPÍRICO SOBRE AS RELAÇÕES INTER-ORGANIZACIONAIS ENTRE 

OS CENTROS NOVAS OPORTUNIDADES DO DISTRITO DE LISBOA 

 

Haja em vista a estrutura fragmentada e descentralizada que a implementação desta política 

apresenta, e o envolvimento de múltiplos stakeholders no decorrer da mesma, a presença de um 

cenário de governance é mais do que evidente. Assim, e tal como já tivemos oportunidade de referir, 

o trabalho em equipa e a constituição de redes torna-se essencial. É portanto neste âmbito que surge 

a necessidade de se criarem estruturas de partilha de práticas. 

A referência a essa necessidade surge, desde logo, na Portaria n.º 1082-A/2001 de 5 de Setembro 

(documento legal que estabelecia a criação do Sistema Nacional de Centros de Reconhecimento, 

Validação e Certificação de Competências), nomeadamente no número 1 do seu art. 14.º que refere 

ser da “responsabilidade de todas as entidades envolvidas a divulgação dos resultados, com vista à 

melhoria contínua do Sistema Nacional, a disseminação de boas práticas e a troca de experiências.”  

Actualmente, a legislação que regula a actividade dos Centros Novas Oportunidades não incute 

essa responsabilidade nos centros, mas sim na Agência Nacional para a Qualificação. De acordo 

com a alínea h) do art. 5.º da Portaria n.º 959/2007, onde são definidos os Estatutos deste mesmo 

organismo, é responsabilidade do Departamento de Coordenação e Gestão da Rede de Centros 

Novas Oportunidades, uma das unidades orgânicas da ANQ, “dinamizar o estabelecimento de 

parcerias entre os actores do sistema RVCC e dos sistemas de educação e formação, promovendo a 

disseminação de boas práticas”. A preocupação com esta matéria é incutida aos CNOs a partir da 

Carta de Qualidade dos CNOs, que dedica um ponto específico a este assunto. 

Encontramos na parte final da Carta de Qualidade dos CNO, referência ao Sistema de Indicadores 

de referência para a Qualidade dos CNO, que contempla diversos pontos, um deles o ponto “M – 

Disseminação de resultados, boas práticas e formação”. Para que se cumpram padrões de qualidade 

neste âmbito é recomendado que cada CNO cumpra os seguintes indicadores: se faça representar 

em encontros, seminários, conferências inter-centros; organize acções de formação interna sobre as 

dimensões da actividade do centro; participe em acções de formação/ encontros promovidos pela 

ANQ; e, participe em reuniões de acompanhamento. 

Assim, constitui objectivo deste trabalho a análise das relações que os Centros Novas 

Oportunidades estabelecem entre si e se existem influências facilitadoras e/ou inibidoras dessas 

relações, nomeadamente as decorrentes da relação que os CNOs estabelecem com a Agência 

Nacional para a Qualificação, com as Estruturas Nacionais e Regionais do IEFP, com as Direcções 

Regionais de Educação, bem como com Entidades Formadoras e Entidades Empregadoras. 
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1. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

O estudo do processo de produção de políticas públicas não é, tal como temos vindo a referir ao 

longo de todo o trabalho, uma tarefa simples. A proficuidade de modelos explicativos, de inspirações 

teóricas mas também de abordagens metodológicas que incorpora é disso mesmo exemplo. 

A fase da Implementação de Políticas, por se tratar provavelmente da fase em que “converge a 

maior multiplicidade de actores, agentes e fluxos informativos” (Cardim, 2006: 47), torna-se assim 

especialmente difícil de estudar. Aliás, a denominação, por parte de David Easton, de “black box” à 

fase da tomada de decisão e implementação revela bastante bem esta realidade. 

Muito embora o estudo do processo de produção de políticas públicas em geral, e a fase de 

implementação em particular, tenham conhecido, desde os tempos em que David Easton formulou o 

“Modelo Sistémico” (década de 60 do séc. XX), avanços significativos, nem por isso o seu estudo se 

tornou mais simples. A incorporação de novas variáveis, bem como a convivência actual de diversos 

modelos de governação, tornam o campo de estudo particularmente difícil de ser analisado, até 

porque estes “novos modelos” são relativamente recentes. 

 

1.1. O Universo e o Contexto de Pesquisa 

A realidade Portuguesa não é alheia ao cenário que descrevemos anteriormente. Contudo, fruto 

de diversas circunstâncias, a adopção destes “novos modelos” tem conhecido um certo “delay”, pelo 

que estamos ainda numa fase de habituação aos mesmos. A este facto acrescente-se a 

predominância da “tradição administrativista” do estudo da Administração Pública que a academia 

portuguesa conheceu até há bem pouco tempo e à qual se sucedeu a “tradição economicista”. Assim, 

carecem ainda de estudo em Portugal os fenómenos sociológicos e politológicos relativos ao estudo 

das Políticas Públicas, tanto mais quando em Portugal se apresentam políticas públicas que 

incorporam o contributo de diversos actores. 

Nesta óptica, pareceu-nos relevante proceder ao estudo das relações que diversos actores, 

provenientes de diversos níveis organizativos e realidades institucionais, desenvolviam entre si no 

âmbito da implementação de políticas públicas. Para tal, debruçámos a nossa análise sobre uma 

política pública que cumprisse esses pressupostos, tendo a nossa escolha recaído sobre a Iniciativa 

“uma forma de tornar um plano de investigação mais 
“sólido” é através da triangulação, isto é, da combinação 
de metodologias no estudo dos mesmos fenómenos ou 
programas. (…) 

… pois o facto de se utilizarem métodos diferentes 
pode permitir uma melhor compreensão dos fenómenos, 
do mesmo modo que a triangulação de técnicas pode 
conduzir a alcançar resultados mais seguros, sem 
enviesamentos.” 

 
Carmo e Ferreira, 1998, 183-184 
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Novas Oportunidades, cujos implementadores (os Centros Novas Oportunidades) são, de facto, como 

tivemos oportunidade de constatar anteriormente, de índole diversa e são compelidos a interagir entre 

si e com outros actores no normal desempenho das suas funções. 

Assim, tal como indica a citação que encabeça este número, pareceu-nos mais indicado a 

utilização de uma metodologia mista, dado que o estudo da Implementação carece, no nosso 

entender, de especial cuidado na compreensão dos fenómenos. A esta perspectiva aduz-se ainda o 

facto de a nossa investigação versar sobre aspectos de interacção social que, como tal, estão 

impregnados de dimensões valorativas e, por isso mesmo, bastante susceptíveis a enviesamentos. 

Pese embora a análise da literatura sugerisse a proposição de algumas hipóteses a estudar, o 

desconhecimento do objecto de estudo carecia assim de uma abordagem metodológica que 

incorporasse matrizes de investigação quantitativa e qualitativa. 

Desta feita, e porque tínhamos objectivos sobretudo de conhecimento exploratório do domínio de 

investigação, pareceu-nos adequado optarmos por uma metodologia de estudo de caso. Dos 454 

Centros Novas Oportunidades disseminados pelo território nacional, optámos por analisar apenas 

aqueles que estivessem sedeados no Distrito de Lisboa, ou seja, 70 Centros. Tal constituiria uma 

limitação ao nível da possibilidade de proceder a uma análise estatística mais avançada mas que, 

tendo em conta os objectivos sobretudo exploratórios e descritivos do estudo, não se perspectivava 

como factor limitativo. 

 

1.2. O Desenho de Pesquisa 

Como referido anteriormente, a nossa pesquisa segue uma metodologia mista, na medida em que 

utiliza técnicas de matriz qualitativa e de qualitativa, que têm objectivos distintos mas 

complementares.  

Assim, dada a necessidade que encontrámos em fazer uma aproximação ao campo, dado o 

desconhecimento que existia ainda neste domínio, a nossa análise iniciou-se com uma abordagem 

exploratória com vista a determinarmos “tendências, (…) áreas, ambientes, contextos e situações de 

estudo, relações potenciais entre variáveis …” (Sampieri et. al., 2006: 100). Tal aproximação foi 

consubstanciada na revisão da literatura, mas também na análise da legislação e documentação 

técnica da política pública em apreço e na realização e posterior análise de uma entrevista 

exploratória de “especialista” (classificação proposta em Flick, 2005: 92-93). Através da aplicação 

destas técnicas e da consideração do texto como material empírico na reconstrução e interpretação 

da realidade (Flick, 2005: 27), foi-nos possível não só (re)constituir o processo de implementação, 

mas também formular a pergunta de partida e respectivas hipóteses.  
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Após esta análise exploratória definimos então como pergunta de partida: 

Que tipo de relações os Centros Novas Oportunidades, enquanto implementadores locais 

da Iniciativa Novas Oportunidades, desenvolvem entre si? 

 

Nesta pergunta encerra-se o objectivo geral de: 

Perceber se os Centros Novas Oportunidades estão a desenvolver relações de cooperação 

entre si, tal como pressupõe a teoria relativa ao “Modelo de Governação em Rede” em que 

operam ou se, por outro lado, estão a desenvolver relações de competição ou de isolamento. 

 

Constituem ainda objectivos específicos: 

− Proceder ao levantamento e caracterização do tipo de relações que os Centros Novas 

Oportunidades desenvolvem entre si e com os seus stakeholders (Agência Nacional para a 

Qualificação, Estruturas Regionais do IEFP e do Ministério da Educação, Entidades 

Formadoras e Entidades Empregadoras); 

− Perceber que factores facilitam e / ou inibem a relação entre estes actores. 

 

Neste cenário, as duas hipóteses que formulámos são: 

− A relação predominante entre os Centros Novas Oportunidades é do tipo colaborativo; 

− A relação que os Centros Novas Oportunidades estabelecem com os seus stakeholders 

influencia a relação que estabelecem com outros Centros Novas Oportunidades. 

 

Para tal e concluída esta fase de análise exploratória, o nosso estudo prosseguiu com a aplicação 

de um questionário a todos os coordenadores dos Centros Novas Oportunidades do distrito de 

Lisboa. A aplicação deste questionário teve como principal objectivo descrever e quantificar a 

realidade, na medida em que pretendíamos perceber qual a realidade das parcerias entre os Centros 

Novas Oportunidades (quantas são, envolvendo que recursos, etc), mas também levantar algumas 

pistas de carácter explicativo, de forma a percebermos “… por que ocorre [este] fenómeno e em que 

condições” (Sampieri et al., 2006: 107). 

Assim, prosseguimos a nossa pesquisa com a aplicação de entrevistas a alguns dos 

coordenadores dos Centros Novas Oportunidades, com o objectivo de aprofundar algumas das 

informações obtidas através da análise dos questionários, nomeadamente perceber as razões que 

subjazem aos comportamentos e tendências identificados na análise dos questionários ao nível das 

relações entre actores, bem como identificar quais os factores que facilitam e inibem essas relações. 
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1.3. A Recolha e Análise dos Dados 

Na prossecução dos objectivos acima definidos, aplicámos dois processos de inquirição distintos, 

o primeiro por questionário e, numa fase posterior, por entrevista.  

O questionário que tinha, tal como referido, o objectivo de proceder à descrição e categorização 

das relações que os CNOs desenvolvem entre si e com os seus stakeholders, foi aplicado a todos os 

Centros Novas Oportunidades do distrito de Lisboa, na figura do seu coordenador. Este instrumento 

de inquirição, que se encontra apresentado no Anexo 1, apelava assim a duas realidades distintas: a 

descrição de realidades factuais (ex: existência ou não de parcerias com determinados actores), 

inscritas em perguntas de “Sim ou Não”; a identificação de percepções sobre essa mesma realidade 

(ex: categorização do grau de importância que determinados actores tinham no desenvolvimento 

dessa parceria), em cujas questões apresentávamos “escalas ordinais” (Hill e Hill, 2002: 86). 

A aplicação desta técnica decorreu por auto-administração, com envio dos mesmos por correio 

electrónico (Sampieri et al., 2006: 339), utilizando o sistema “survey online”. Esta técnica de 

administração só é possível graças à disponibilização no website www.novasoportunidades.gov.pt 

dos contactos electrónicos de todos os Centros. De referir que o questionário esteve disponível para 

resposta na plataforma online entre 15 de Novembro e 31 de Dezembro e que, do Universo de 70 

CNOs no distrito de Lisboa, recebemos 31 questionários válidos. 

Já o processo de inquirição por entrevista, de forma a prosseguir objectivos explicativos, teve por 

base o aprofundamento das questões levantadas no questionário, tendo, como tal, um guião 

(disponível no Anexo 3) bastante similar à estrutura do questionário, se bem que almejando respostas 

de índole mais qualitativo, pois que de base explicativa. A selecção dos indivíduos a entrevistar 

ocorreu através do questionamento, no final do questionário, sobre a disponibilidade dos 

coordenadores para continuar a colaborar com o estudo através da concessão de uma entrevista. 

Assim, acederam a este repto 13 coordenadores, os quais foram entrevistados entre os meses de 

Janeiro e Março de 2010. 

De referir que tomámos plena consciência de que se colocava a possibilidade de os questionários 

recebidos e as entrevistas concedidas serem provenientes de CNOs que, pelo facto de estarem 

dispostos a participar, demonstravam à partida motivações para a partilha de informação e, por isso, 

indiciavam uma cultura de parceria. Conscientes dos perigos de “enviesamento” que tal facto poderia 

carrear, prosseguimos, em ambos os processos de inquirição, não só a recolha de auto-

representações mas também de hetero-representações126, tendo assim, tal como se poderá 

comprovar pela análise dos resultados adiante apresentada, procedido também ao levantamento de 

“más práticas”. 

Ao nível da análise, a informação recolhida através do questionário foi trabalhada através do 

programa estatístico SPSS, fazendo recurso nomeadamente às suas ferramentas de análise 

                                                      
126 Sobre este assunto veja-se Pinto, Carla. 2006. Autorepresentação e Heterorepresentação dos Condutores de Veículos 

Automóveis Ligeiros. Lisboa: ISCSP 
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descritiva. Já as entrevistas foram trabalhadas através de análise de conteúdo, nomeadamente 

através do recorte das entrevistas em torno de cada tema-objecto (Bardin, 2004: 62). 

 

 

2. AS RELAÇÕES INTER-ORGANIZACIONAIS ENTRE OS CENTROS NOVAS 

OPORTUNIDADES DO DISTRITO DE LISBOA: TIPOLOGIA DE INTERACÇÕES E INFLUÊNCIAS 

FACILITADORAS E INIBIDORAS 

 

 

 

 

 

Apesar do artigo acima citado se referir ao diploma que estabeleceu a criação do Sistema 

Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências e este já não se encontrar 

em vigor, este artigo traduz bem o espírito de actuação que o legislador pretendeu imprimir à 

implementação desta política. De facto, e tal como já referido, a implementação desta política faz-se, 

ao nível operacional, através de uma rede de organismos – denominados Centros Novas 

Oportunidades – que são, em termos institucionais, de origem diversa, nomeadamente escolas 

públicas, centros de formação, empresas privadas, organizações não governamentais, entre outros. 

Desta feita e porque, como já aludido, a implementação de políticas públicas em quadros de public 

governance exige um esforço adicional de concertação de estratégias e de práticas, a colaboração 

entre os organismos implementadores é essencial, bem como a articulação destes com os diversos 

stakeholders existentes. É pois no pressuposto da essencialidade da promoção desta óptica de 

actuação em parceria que esta investigação empírica se baseia. Tal como referimos anteriormente, o 

objectivo deste trabalho é aferir sobre a forma como os Centros Novas Oportunidades se estão a 

relacionar entre si e com os seus stakeholders e quais os factores que facilitam e/ ou inibem a 

ocorrência de uma relação do tipo colaborativa. 

 

2.1. As relações dos Centros Novas Oportunidades com os seus Stakeholders 

Tal como já tivemos oportunidade de constatar, cada um dos Centros Novas Oportunidades 

desenvolve nas suas actividades relações com 5 stakeholders – Agência Nacional para a 

Qualificação, Estruturas Regionais do IEFP e do Ministério da Educação, Entidades Formadoras, 

Entidades Empregadoras e outros Centros Novas Oportunidades – com os quais se desenrolam 

interacções. 

“São da responsabilidade de todas as entidades 
envolvidas a divulgação dos resultados, com vista à 
melhoria contínua do Sistema Nacional, a disseminação de 
boas práticas e a troca de informação e de experiências.” 

 
Portaria n.º 1082-A/2001 de 5 Set. (n.º 1 do art. 14.º) 
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Assim, propusemo-nos, numa primeira instância a analisar quais os objectos dessas interacções. 

Assim, e através da análise da legislação da política e da realização de entrevista exploratória, foi-nos 

possível identificar os principais contributos que cada um destes stakeholders tem na actividade dos 

CNOs, tal como se pode verificar na figura 26: 

 

Figura 26: Quadro de Stakeholders dos Centros Novas Oportunidades 

 

Fonte: produção própria 

 

A partir desta informação, construímos algumas das questões incorporadas no questionário 

aplicado (anexo 1), com a finalidade de classificar essa relação e o paradigma de trabalho 

desenvolvido, bem como a incidência ou não de parcerias, e os actores e motivações existentes para 

o seu estabelecimento. Os resultados provenientes desse processo de inquirição foram entretanto 

aprofundados através de entrevistas, tendo a análise de ambas as fontes resultado nas seguintes 

conclusões: 

 

2.1.1. Relação dos Centros Novas Oportunidades com a Agência Nacional para a Qualificação 

A Agência Nacional para a Qualificação é a entidade que está responsável pela gestão, ao nível 

central, da implementação desta política pública, tendo assim a responsabilidade de gerir a actuação 

da rede de implementadores locais. Assim, tentámos saber junto dos responsáveis dos CNOs quais 

as suas percepções relativamente a diversos aspectos que poderiam fazer parte das relações que 

estes desenvolviam com a Agência Nacional para a Qualificação. 

Segundo os resultados apresentados na Tabela Anexa 4, os inquiridos consideram que a relação 

da ANQ relativamente aos CNOs é especialmente adequada, ainda que apresentando algumas 

falhas, nos seguintes domínios: comunicação institucional (3,39 numa escala de 1 a 4); monitorização 
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de resultados (3,03 em 4); disponibilidade e abertura para esclarecer dúvidas e para ajudar a resolver 

problemas (2,94 em 4); atribuição de liberdade e autonomia aos CNOs ao nível metodológico (2,90 

em 4); e, acompanhamento da actividade (2,90 em 4). 

Perante estes resultados, não será de estranhar que a maioria dos inquiridos tenha considerado 

que o paradigma de trabalho da ANQ para com os CNOs seja da regulação (80,6%) (Tabela Anexa 5)  

De realçar ainda que nas entrevistas de aprofundamento a grande maioria dos entrevistados 

referiu a enorme disponibilidade que a ANQ demonstra para esclarecer dúvidas. Referem ainda a 

ANQ enquanto entidade que procede à regulação e monitorização da actividade dos CNOs, através 

da emanação frequente de orientações técnicas – por vezes compilada em manuais pedagógicos – e 

da realização de reuniões de acompanhamento.  

 

 “É a entidade que nos tutela mas, nós também vemos na ANQ um parceiro. Um parceiro 

que nos orienta, que nos apoia, que nos ajuda e eu acho que tem sido feito um grande esforço, 

nestes últimos tempos, precisamente para a existência desse acompanhamento.” (Entrevista 

9) 

 

Enquanto aspectos negativos referem principalmente alguma morosidade na resposta a questões 

que se prendem com a plataforma electrónica de registo de adultos, denominada SIGO (Sistema de 

Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa). Alguns Centros referem ainda que as metas 

são de difícil cumprimento por serem demasiado altas, se bem que compreendam a necessidade da 

existência de metas. 

De referir por fim que se constatou nas entrevistas que os CNOs cujas entidades promotoras são 

Centros de Formação do IEFP – em especial aqueles que são de Gestão Directa – têm uma relação 

diferente com a ANQ, comparativamente aos restantes CNOs. Tal situação decorre essencialmente 

do facto de estes CNOs privilegiarem, em muitos assuntos, o contacto com as Estruturas Regionais 

ou Nacionais do IEFP, que posteriormente contacta, se necessário, a ANQ, em detrimento de um 

contacto directo dos CNOs com a ANQ. 

 

 “A maior parte das vezes [a ANQ] contacta-nos directamente e, paralelamente, as 

Estruturas Centrais do IEFP que, por sua vez contactam as Regionais, que nos contactam a 

nós. Quando são contactos da ANQ para nós, normalmente recebemos por estas duas vias. Se 

aquilo que temos de tratar com a ANQ são questões mais de fundo, mais de enquadramento, 

então nós, por uma questão institucional, temos que articular primeiro com a nossa Delegação 

Regional, que depois articula com os Serviços Centrais para comunicar então com a direcção 

da ANQ.” (Entrevista 10) 
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2.1.2. Relação dos Centros Novas Oportunidades com as Estruturas Nacionais e Regionais do 

IEFP e com as Direcções Regionais de Educação 

Repescando o que foi já referido, a principal função das Estruturas do IEFP (Nacionais ou 

Regionais, consoante a tipologia dos CNOs) ou do Ministério da Educação (neste caso concreto as 

Direcções Regionais da Educação) é acompanhar e avaliar, de forma articulada, o funcionamento e a 

actividade dos Centros Novas Oportunidades (n.º 2 do art. 23.º da Portaria n.º 370/2008 de 21 de 

Maio). 

Apesar de tal não ser referido no diploma legal acima mencionado, a actuação destas estruturas 

organizacionais versa sobre determinados tipos de CNOs. Assim, a actuação da Direcção Regional 

de Educação recai sobretudo sobre os CNOs que estejam sedeados em Escolas, enquanto que a 

actuação das Direcções Nacionais ou Regionais do IEFP recai sobre os CNOs cujas entidades 

promotora sejam Centros de Formação do IEFP. Contudo, tal como constatado através dos 

processos de inquirição, o paradigma de trabalho destas estruturas difere bastante. 

Por um lado, temos uma Direcção Regional de Educação que é considerada como tendo um papel 

lateral e de bastidores e que não é capaz de disponibilizar muitas respostas. De acordo com as 

entrevistas realizadas, a acção da DREL no domínio da Iniciativa Novas Oportunidades prende-se 

sobretudo com a regulação dos Cursos EFAs realizados nas Escolas, nomeadamente no que 

concerne à autorização da criação de cursos, bem como à contratação e avaliação de desempenho 

dos recursos humanos. 

 

“O nosso relacionamento institucional é muito mais directamente com a ANQ do que com a 

Direcção Regional. Todas as situações por nós colocadas são para a ANQ, porque a Direcção 

Regional não nos dá resposta àquilo que nós nos preocupamos.” (Entrevista 1) 

 

“De qualquer forma, penso que a DREL está muito longe, porque está tudo centrado na 

ANQ e a relação com a DREL é de bastidores, muito honestamente.” (Entrevista 3) 

 

“Digamos que há alguns aspectos que são do foro da Direcção Regional e outros que são 

do foro da ANQ. Posso dar-lhe um exemplo: a equipa técnica tem que ser avaliada no âmbito 

do SIADAP III e as indicações que eu tenho recebido até agora (…) têm sido sempre 

indicações dadas pela Direcção Regional, (…). O outro assunto que é da Direcção Regional diz 

respeito à contratação do pessoal da equipa técnica, através de anúncio.” (entrevista 6) 

 

Por outro lado, o IEFP, tanto na Direcção Nacional (que articula sobretudo com os Centros de 

Formação de Gestão Participada) como nas suas Direcções Regionais (que se relacionam 

principalmente com os Centros de Formação de Gestão Directa), tem uma participação mais activa 

junto dos CNOs.  

Apesar da ANQ não fazer destrinça entre CNOs de acordo com a sua tipologia, a verdade é que 

as Direcções do IEFP desenvolvem uma dinâmica própria junto dos CNOs que estão sedeados nos 
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seus Centros de Formação. Assim, é comum para os CNOs que estão sedeados em Centros de 

Formação do IEFP receberem as comunicações em duplicado – via ANQ e via IEFP – não havendo 

problemas de informação dúbia ou discordante já que as estruturas de cúpula destes dois organismos 

articulam entre si com frequência. Contudo, o IEFP estabelece para os “seus” CNOs metas mais altas 

do que aquelas que esses CNOs contratualizam com a ANQ. 

 

“A ANQ, por seu lado, também nos contacta directamente. A maior parte das vezes 

contacta-nos directamente e, paralelamente, as Estruturas Centrais do IEFP que, por sua vez 

contactam as Regionais, que nos contactam a nós. Quando são contactos da ANQ para nós, 

normalmente recebemos por estas duas vias.  

(…) Depois normalmente as Estruturas Regionais reportam as nossas questões ou os 

nossos contributos, ou as nossas dúvidas, aos Serviços Centrais, que normalmente as 

analisam e verificam se, nalguma das reuniões com a ANQ, elas até já foram equacionadas e, 

se é esse o caso, dão-nos a resposta sem necessidade de contactar a ANQ. Outras vezes, 

isso não acontece e, portanto, têm mesmo de formalizar a questão junto da ANQ, porque há 

reuniões mensais entre as estruturas de cúpula da ANQ e do IEFP, onde são sempre 

abordadas questões.” (Entrevista 10) 

 

“Os Centros Protocolares - e se calhar também, os de Gestão Directa, não faço ideia - têm 

dois tipos de metas: temos uma meta para a ANQ, que tem exactamente a ver com as 

candidaturas para o POPH, e depois temos uma meta em termos de IEFP.” (Entrevista 13) 

 

Assim, não será de estranhar a diferença registada na classificação do paradigma de trabalho das 

“Estruturas Regionais do ME e do IEFP” entre Escolas e Centros de Formação – enquanto que a 

maioria dos CNOs sedeados em Escolas classifica o paradigma de trabalho da DREL como “ausente” 

(50%), a maioria dos CNOs que estão em Centros de Formação classifica o paradigma de trabalho 

das Direcções do IEFP como “regulador” (66,7%) – veja-se Tabela Anexa 24. 

Contudo, não obstante estas diferenças, os CNOs são praticamente unânimes em considerar a 

ANQ como o actor primordial no apoio à prossecução das suas actividades – veja-se Tabela Anexa 

22. 

 

2.1.3. Relação dos Centros Novas Oportunidades com as Entidades Formadoras 

A relação que os CNOs desenvolvem junto das Entidades Formadoras está relacionada com os 

Encaminhamentos para Soluções Formativas, nomeadamente Cursos EFA ou UFCDs, quer seja no 

final do processo de Acolhimento e Diagnóstico inicial, quer seja após o Reconhecimento e Validação 

de algumas Competências e se proceder a uma Certificação parcial – veja-se figura 22. 

Questionados sobre se o CNO que representam teria parcerias com Entidades Formadoras, 

apenas 64,5% dos coordenadores responderam que sim (Tabela Anexa 9), tendo, muito 

possivelmente, confundido a existência de parceria e a formalização destas em termos de protocolos. 
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Independentemente disso, o estabelecimento destas parcerias ocorreu sobretudo pela influência do 

próprio Director e/ou Coordenador do CNO (4,40 numa escala de importância de 1 a 5) e os 

Responsáveis pelas Entidades Formadoras (3,85 em 5) – Tabela Anexa 10. 

Podendo a Entidade Promotora de um CNO ser também Entidade Formadora, tentámos perceber 

se existiria uma predominância de “Encaminhamentos Internos”, ou seja, encaminhamentos do CNO 

para Cursos promovidos pela própria Entidade Promotora. De acordo com Tabela Anexa 9, apesar de 

os “Encaminhamentos Internos” possuírem alguma importância (3,16 em 5), os encaminhamentos 

para entidades formadoras que não a entidade promotora possuem uma maior importância (3,47 em 

5).  

Já através das entrevistas percebemos que, de facto, muito embora a equipa do CNO tenha 

sempre em atenção a preferência do Adulto relativamente ao destino do encaminhamento, existe, em 

igualdade de circunstâncias, prioridade ao “Encaminhamento Interno”. 

 

“As pessoas que são encaminhadas para formação, a grande maioria é encaminhada para 

a própria escola, ….” (Entrevista 3) 

 

“… eu alimento o meu Centro em primeiro lugar, mas de uma forma séria, ou seja, não vou 

obrigar ninguém.” (Entrevista 13) 

 

Esta tendência de “Encaminhamento Interno” é ainda alimentada pela dificuldade de deslocação 

dos Adultos para os locais em que decorreriam as formações que lhes seriam mais convenientes, ou 

mesmo pelas “listas de espera” que por vezes se geram para a colocação em cursos.  

 

“Nós somos um Centro Novas Oportunidades muito particular porque somos o único, até ao 

momento, no Concelho de [implantação do CNO] e em termos também de ofertas formativas, 

no âmbito da Iniciativa Novas Oportunidades, somos o único, digamos assim, “oficial” e depois 

há algumas ofertas formativas, por aqui e por ali, (…) 

… às vezes, têm de esperar um bocadinho e a nossa técnica de encaminhamento pensa 

em encaminhá-los para [concelhos limítrofes], mas eles são muito reticentes nisto, porque eles 

acham que tem que ser aqui. É mais longe, de facto é mais longe, …” (Entrevista 6) 

 

“Infelizmente, é bastante difícil fazer encaminhamentos. Porque é que é difícil? Não sei se 

sabe, mas aqui à volta há 4 Centros Novas Oportunidades, e há muitas pessoas que não 

querem um RVCC e querem os cursos de EFA (Educação de Formação para Adultos), e esses 

cursos não começam logo. Primeiro a burocracia já é muita, e depois, mesmo falando com os 

profissionais dos outros Centros, os adultos podem inscrever-se mas frequentemente ficam em 

lista de espera …” (Entrevista 12) 

 

Contornando essa tendência é de assinalar o esforço que os entrevistados referem que os 

membros da equipa dos CNOs realizam para se manterem actualizados relativamente à oferta 
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formativa que existe na região. De facto, quer por força da vontade ou vocação do Adulto, quer por 

força da sobrelotação dos cursos ministrados pela Entidade Promotora do CNO, existe a necessidade 

frequente de encaminhar os Adultos para “soluções formativas externas”. 

 

“Agora, o Centro tem alguns protocolos com entidades formadoras para podermos alargar o 

nosso leque de encaminhamentos para formações, porque a escola não pode ter tudo, nem faz 

sentido. Tem realmente uma oferta muito alargada que é muitíssimo importante para nós, mas 

também para outros Centros.” (Entrevista 5) 

 

“Articulamos com n entidades. Neste momento devemos ter, pelo menos, 20 protocolos 

com entidades formadoras, que abrangem aqui a região quase toda. (…) nós aqui aquilo que 

estamos a tentar fazer, e estamos a conseguir, é criar uma base de dados onde esteja reunida 

toda, ou quase toda, a oferta formativa da região.” (Entrevista 9) 

 

Esta tendência de “Encaminhamentos Externos” é ainda reforçada pela dificuldade das Entidades 

Formadoras darem resposta a tanta procura, ou mesmo pelo facto de as Entidades que ministram 

Cursos EFA ou UFCDs, e que não tenham um CNO na sua estrutura, tenham sentido a necessidade 

de procurar os CNOs no sentido de estes lhes encaminharem Adultos, de forma a poderem continuar 

a usufruir do financiamento do POPH (Programa Operacional de Potencial Humano). 

 

“ … às vezes é difícil haver vazão na escola, em termos de grupos, para acolher todos os 

oriundos do Centro Novas Oportunidades.” (Entrevista 6) 

 

“Depois, a partir de determinada altura, sobretudo após Outubro de 2009, houve um volume 

em termos de procura e de encaminhamentos que fez com que a escola tivesse esgotado a 

sua capacidade de resposta. (…) 

Em termos da relação com os privados, eles próprios têm vindo a mostrar-se cada vez mais 

interessados em articular connosco, também por via do financiamento, porque os privados 

dependem do financiamento para sobreviver. E o POPH está a impor, cada vez mais, o 

encaminhamento feito por CNO.” (Entrevista 11) 

 

2.1.4. Relação dos Centros Novas Oportunidades com as Entidades Empregadoras 

A relação desenvolvida entre os CNOs e as Entidades Empregadoras advém, tal como referido 

anteriormente, do benefício mútuo que traz a captação de adultos activos para a Iniciativa Novas 

Oportunidades, de forma a aumentar a qualificação desses trabalhadores. 

Contudo, quer por força do facto de alguns CNOs não sentirem essa necessidade, haja em vista 

que têm procura de Adultos suficiente, quer porque algumas empresas não demonstram grande 

interesse na qualificação dos seus trabalhadores, o estabelecimento de protocolos não ocorre com a 

frequência desejada. De facto, os entrevistados referem quase todos que a maioria dos Adultos que 

chegam ao CNO vem por iniciativa própria e não por influência da sua Entidade Empregadora. 
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“Digamos que a vinda das pessoas decorre, se calhar, 85% de iniciativa pessoal, da 

informação de amigos, familiares ou de outras pessoas que, com elas, trabalham e que dizem 

“Olha vai ver”. É muito nessa base.” (Entrevista 3) 

 

“Isto aplicando aqui ao nosso centro vai querer significar que nós vamos ter que, neste 

momento, fazer publicidade, que foi coisa que nunca fizemos, porque nunca houve 

necessidade, tivemos sempre muita gente. Penso que agora sim, agora poderemos ir junto das 

empresas do Concelho e tentar captar outro tipo de público.” (Entrevista 6) 

 

“Há uma situação com as empresas que é o seguinte: as empresas, agora nem tanto 

porque estão a começar a aderir por causa da campanha, mas as empresas são um público 

não muito fácil. Porque ainda há um pouco aquela ideia de que vai ter que ser na hora de 

trabalho e depois tem mais qualificação e não quer ficar …” (Entrevista 9) 

 

“Autonomamente. Nós já tentámos articular com algumas empresas, mas a [localidade em 

que está sedeado o CNO] é um sítio muito específico, tem empresas muito pequeninas, (…) os 

donos das empresas não estão ainda muito receptivos nem muito sensibilizados para a 

questão da certificação dos empregados. Portanto, as pessoas vêm porque sentem essa 

necessidade.” (Entrevista 11) 

 

Contudo, o estabelecimento de protocolos entre a ANQ e grandes empresas (tal como o Modelo, o 

Continente, o Jumbo, a REFER, o Grupo Jerónimo Martins, entre outros), ou a procura, por parte de 

alguns CNOs, em ir ao encontro das empresas (e vice-versa), fez com que o número de protocolos 

aumentasse, tal como mostra a figura 25. Na sequência destes protocolos, ou os Adultos se 

deslocam ao CNO ou a equipa do CNO desloca-se à empresa num regime de itinerância, o que 

acontece com alguma frequência. 

 

“No que diz respeito às entidades empregadoras, digamos que o pontapé de saída posso 

dizer que foi via ANQ, através de protocolos institucionais. Nós fomos informados de 

protocolos, fomos informados de nos terem afectado este Centro com alguns protocolos (…) e 

depois articulamos com essas estruturas e com esses adultos.  

Por iniciativa, aqui nossa, mas também por contacto, temos um grupo significativo de GNR 

e PSP inscritos no nosso centro, que decorre da vinda de um responsável que veio saber o que 

isto era, como é que funcionava e como se podia fazer. A partir dai, eu fui ao local fazer 

sessões informativas …” (Entrevista 3) 

 

“Para facilitar um pouco e também para cativar, nós temos apostado muito nas itinerâncias. 

Para a nossa equipa representa um esforço adicional (…) Mas temos noção que, muitas das 

vezes, é a única maneira das pessoas fazerem o processo (…) Se nós estivermos lá nos dias e 

horas marcados, é muito mais simples à pessoa conseguir fazer o processo.” (Entrevista 10) 

 

“Aquilo que eu tenho feito, e agora estou exactamente nessa fase, é fazer uma intervenção 

directa. É quase um trabalho de marketing que temos que fazer para tentar, agora sim, 
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dirigirmo-nos directamente aos empresários para marcar reuniões com eles e, por essa via, 

tentar captar mais algum público, …” (Entrevista 11) 

 

“Eu própria faço uma triagem de empresas que eu conheci no âmbito dos estágios, 

comunicações que a ANQ faz de que foi feito um protocolo não sei com quem, e aproveito tudo 

aquilo que são contactos, tudo o que me possa aparecer. (…) E tento mesmo ir às empresas, 

fazer apresentações e mostrar as vantagens destas coisas e fazer os processos nas empresas, 

nas itinerâncias.” (Entrevista 13) 

 

Os resultados espelhados na Tabela Anexa 13 mostram-nos exactamente aquilo que acabámos 

de referir, na medida em que os inquiridos referiram como actores determinantes para o 

estabelecimento deste tipo de parcerias as próprias Entidades Empregadoras (representadas pelos 

Responsáveis pelos Recursos Humanos dessas empresas (4,27 numa escala de importância de 1 a 

5) ou até os próprios Dirigentes máximos (4,09 em 5) ), os Directores / Coordenadores dos CNOs 

(4,05 em 5) e a Agência Nacional para a Qualificação (3,45 em 5). 

 

2.2. Relação entre Centros Novas Oportunidades 

O desenvolvimento de relações entre Centros Novas Oportunidades é, tal como temos visto nos 

pontos anteriores, uma vontade do legislador e da entidade que tutela a Rede de CNOs, expressa, 

quer na Portaria que regula a actividade da ANQ, quer na Carta de Qualidade dos CNOs. 

Contudo, poderá dar-se o caso da relação entre CNOs se cingir a meras tarefas administrativas 

tais como Transferências ou procura de informações para “Encaminhamentos Externos”127. Tal como 

podemos constatar pela Tabela Anexa 15, num universo de 31 inquiridos, apenas 16 (51,6%) afirma 

que o CNO que representa está envolvido em parcerias com outros CNOs. Os restantes 15 (48,4%), 

apesar de demonstrarem, todos eles, abertura para estabelecerem parcerias (Tabela Anexa 17), 

justificam o facto de tal não ocorrer, ou por “Nunca terem sido convidados / motivados para pertencer 

a parcerias já existentes” (53,3%), ou por “Não existir qualquer rede a que pudessem fazer parte” 

(33,3%) – Tabela Anexa 16. Ao nível das Entrevistas, pudemos apurar ainda que as equipas de 

alguns CNOs não têm a iniciativa de promover ou participar em parcerias pelo facto das suas 

actividades regulares nos CNOs lhes absorverem a quase totalidade do tempo. 

 

“Aqui, em Lisboa, talvez seja muito difícil manter relações de grande proximidade, ou se 

calhar até de grande cumplicidade com outros Centros, porque a vida é muito mais preenchida 

e os Centros ocupam muito tempo, é um facto. Portanto, há muito pouca disponibilidade de “Ah 

vamos lá ver o que estás a fazer”, “Vamos reunir amanhã e vamos todos discutir…”. Aqui há 

muito pouco esta disponibilidade.” (Entrevista 2) 

 

                                                      
127 Apesar do CNO não ministrar Formações de Longa Duração, nos casos em que uma Entidade Promotora tem um CNO mas 

desenvolve, fora do âmbito do CNO, cursos EFA ou UFCDs, o CNO acaba por ser a “cara” da Entidade Formadora 
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“Nunca tomámos a iniciativa de promover nenhuma reunião inter-CNOs, mas já fomos, 

contudo, convidados para participar em duas ou três e não o fizemos. Não é porque não 

achamos que isso não tenha interesse, é porque somos confrontados com a falta de tempo 

frequentemente para nos dedicarmos a essas coisas que também são importantes. (…) 

Além disso, fazemos articulações quando temos dúvidas ou problemas relacionados com 

transferências de adultos ou com encaminhamentos, que às vezes precisamos de ver 

esclarecidos quando os adultos nos chegam. Portanto, há um relacionamento, se calhar não 

muito sistematizado, mas em função das necessidades …” (Entrevista 8) 

 

“…o que muitas vezes fazemos é tentarmos aqui com os Centros da zona. Muitas vezes, 

telefonamos aos Centros Novas Oportunidades, como eles nos ligam para nós, para enviarmos 

por e-mail a oferta formativa que temos e quais os cursos que estão quase a começar. (…) 

Reuniões só aquelas que a ANQ e a própria DREL já estão a realizar agora … aquelas 

reuniões locais, por zonas.” (Entrevista 12) 

 

Tal como é referido nesta última citação, para além dos contactos habituais no âmbito das 

transferências e dos encaminhamentos, as equipas dos CNOs encontram-se entre si também em 

reuniões, acções de formação e seminários promovidos pela ANQ, pela DREL ou pelo IEFP, nos 

quais se desenvolvem algumas relações informais de afinidade entre os profissionais, que depois 

resultam em alguns contactos telefónicos ou de e-mail para esclarecimento de dúvidas mútuas. 

 “Tivemos em Setembro uma reunião de acompanhamento em que a DREL realmente teve 

um papel importante. Eles fazem reuniões sectoriais, portanto reúnem uma série de Centros 

aqui desta zona.” (Entrevista 5) 

 

“Nós, como lhe disse, estamos sozinhos no Concelho de [implantação do CNO], mas temos 

relações com outros centros, derivadas de relações informais, criadas ou iniciadas no âmbito 

das formações que fomos tendo aqui e ali, promovidas pela ANQ. As pessoas vão-se 

conhecendo, vão contactando, vão pondo questões de um lado e de outro, vai-se tentando 

responder e, neste momento, as relações que se criaram são relações informais de colegas …” 

(Entrevista 6) 

 

“As técnicas conhecem-se quase todas, havendo assim um contacto informal (telefónico ou 

por e-mail, ou até nas formações, nos encontros) que se faz regularmente. Institucionalmente, 

o IEFP promove regularmente (2 em 2 meses, às vezes até menos) encontros de Centros 

Novas Oportunidades.” (Entrevista 10) 

 

É pois, neste sentido, que as respostas aos Questionários revelam a ANQ como um dos actores 

mais importantes para o estabelecimento de parcerias entre CNOs (3,38 numa escala de importância 

entre 1 e 5), a par dos Directores e/ou Coordenadores dos CNOs (4,19 em 5) – Tabela Anexa 19 e 

Figura 27. 
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Figura 27: Média do Grau de Importância atribuído a um conjunto de actores no 

estabelecimento de parcerias entre CNOs 

 

Fonte: Tabela Anexa 19 

 

Quando questionados sobre quais seriam os eventos que mais contribuíam para o fomento das 

relações de parceria entre CNOs, destacam-se com clareza as “Acções de Formação / Encontros 

promovidos pela ANQ” (4,50 numa escola de importância de 1 a 5) e as “Reuniões de 

Acompanhamento” (4,38 em 5) – Tabela Anexa 20. 

A partir deste movimento de fomento das relações entre CNOs, têm surgido algumas experiências 

de desenvolvimento de parcerias com um carácter mais sistemático – nomeadamente entre CNOs 

com alguma proximidade geográfica (62,5% dos casos – Tabela Anexa 18) – nas quais se 

desenvolvem acções tais como a discussão de questões de carácter metodológico (3,63 numa escala 

de frequência de 1 a 5) e a partilha de práticas (3,75 em 5) – Tabela Anexa 21. Para além das 

parcerias efectivamente existentes, detectaram-se ainda casos de vontade de desenvolvimento por 

parte de alguns CNOs. 

 

“Eu sempre disse que para coordenar este centro implicaria trabalhar de “portas abertas” e 

com boas relações com os outros centros. Nesse sentido, já promovi um encontro com os 

colegas dos outros dois centros (…) com o objectivo de saber quem é quem, quem faz o quê, 

passámos contactos e dissemos uns aos outros, cara a cara, se queríamos ou não trabalhar 

em conjunto, para que as relações fossem o mais saudável possível. Toda a gente disse que 

sim. Depois desse encontro, (…) já houve reuniões só de profissionais de RVC, já houve 

reuniões só de coordenadores…” (Entrevista 3) 
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“Ainda há bem pouco tempo estivemos numa sessão em conjunto, com [outros CNOs da 

mesma localidade], no sentido de explicar o processo: nós fizemos a parte do Básico, outros 

fizeram a parte do Secundário, e outros fizeram a parte das Outras Ofertas. Portanto, fizemos 

uma sessão para empresários e presidentes de Junta de Freguesia, um público alargadíssimo 

no auditório da Câmara Municipal. Agora estamos a pensar fazer na Feira da Qualificação e do 

Emprego também uma espécie de um workshop, uma reunião em que vamos convidar outros 

Centros,…” (Entrevista 9) 

 

“Mas, em relação aos outros Centros da Região [de implantação do CNO], temos duas 

iniciativas que estão a decorrer quase em paralelo e que estão a dar frutos.  

Uma é o encontro de Centros Novas Oportunidades da [região], que vai ser no próximo dia 

x o encontro seguinte e que será já o 4.º ou 5º encontro. Têm sido encontros produtivos no 

sentido em que nos vamos conhecendo uns aos outros e aí vamos tendo as nossas conversas 

mais férteis e mais produtivas e, realmente, vamos conhecendo e, quando precisamos, já há 

algum à-vontade para pegar no telefone ou mandar um e-mail e perguntar “Temos esta 

situação, como é que resolves?”. (Entrevista 11) 

 

Apesar destas 3 citações demonstrarem uma clara vontade de desenvolver trabalho em comum, e 

um efectivo trabalho em rede, todas elas se reportam a uma mesma realidade, já que entrevistámos 3 

dos parceiros de uma mesma “rede” sem que disso tivéssemos conhecimento prévio. Contudo, 

consideram-se igualmente parcerias os casos em que a reunião entre os membros das equipas dos 

CNOs se realiza nos encontros e formações promovidos pela ANQ, IEFP e DREL, o que explica que 

16 dos 31 inquiridos por questionário (51,6%) tenham referido estarem envolvidos em parcerias – 

Tabela Anexa 15. 

Esta não é ainda uma prática muito comum, muito embora a ANQ fomente esta entreajuda e os 

CNOs reconheçam a necessidade da existência deste tipo de iniciativas. Contudo, alguns deles 

consideram que deveria partir da ANQ ou do IEFP a iniciativa de promover estas reuniões de efectiva 

troca de práticas. 

 

“A ANQ tenta promover múltiplas relações entre os Centros, é um facto, e alguns Centros 

nós vamos demonstrando interesse em conhecer em todas as acções onde participamos. (…) 

Depois acabamos por conhecer apenas um ou outro, e vamos fazendo em função daquilo 

que cada um oferece. Agora, uma relação estreita entre Centros, verdadeiramente, embora 

seja política da Agência, não vejo isso na prática. Sinceramente não vejo!” (Entrevista 2) 

 

“Se calhar haveria interesse em essas entidades [ANQ e IEFP] dinamizarem junto dos 

CNOs espaços próprios, para serem os próprios CNOs a partilharem experiências e resultados. 

Acho que uma coisa que começamos a sentir que falta, depois de três anos de execução, 

nomeadamente de Secundário com uma metodologia completamente nova, era começarmos a 

ter feedback do que é que são as boas práticas. Era importante!” (Entrevista 8) 
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“Vou pôr as pessoas a conversar todas. Se fosse em termos de CNOs diferentes, se calhar 

aí vão ter que ser as instituições, a ANQ e o IEFP a dizer assim: “Uma vez por mês, os 

senhores vão reunir-se”. Às vezes aí há uma certa obrigatoriedade para pôr as pessoas a 

trabalhar.” (Entrevista 13) 

 

De facto, apenas 48,4% dos inquiridos por questionário consideram que o paradigma de trabalho 

entre CNOs é do estilo colaborativo, sendo que 38,7% o consideram concorrencial e 12,9% como 

isolacionista (Tabela Anexa 14). De realçar que a maioria dos CNOs enquadrados em Centros de 

Formação do IEFP ou em Entidades Privadas considera o paradigma de trabalho entre CNOs como 

concorrencial, tal como podemos verificar na Tabela Anexa 25 ou na Figura 28. 

 

Figura 28: Distribuição Percentual da Classificação do Paradigma de Relação entre CNOs, de 

acordo com a Tipologia de CNOs 

 

Fonte: Tabela Anexa 25 

 

Tal facto é igualmente constatável em algumas passagens das entrevistas que revelam que, de 

facto, os CNOs pertencentes ao IEFP têm uma lógica de actuação mais competitiva do que, por 

exemplo, as Escolas. Tal poderá dever-se, entre outros aspectos, ao facto de o IEFP ter chamado a 

si Níveis de Metas mais elevados e à cultura organizacional do IEFP. 

 

“Relativamente ao IEFP, quase não temos contacto nenhum. Se calhar por falha nossa, nós 

estamos a tentar manter redes mas… (…) a coisa não está muito clara em termos de contactos 
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com o IEFP. Não percebo muito bem. É uma estrutura muito grande, muito virada para dentro, 

se calhar ainda não começámos a trabalhar por aí.” (Entrevista 3) 

 

Tentámos verificar ainda se existia alguma relação entre a Classificação do Paradigma de 

Trabalho entre CNOs e quer a antiguidade do CNO, quer o seu Nível de Metas. Embora a nossa 

população inquirida não tenha uma expressão suficiente para poder obter resultados claros, denota-

se uma tendência de uma maior competitividade nos CNOs mais antigos (Tabela Anexa 26) e nos 

CNOs que têm metas mais elevadas (Tabela Anexa 27). 

 

2.3. Factores facilitadores e inibidores da Relação entre Centros Novas Oportunidades 

Tal como referimos ao longo do trabalho, quer na componente de Revisão da Literatura, quer na 

parte empírica, o estabelecimento de parcerias entre actores em quadros de governance não é, de 

facto, tarefa fácil. Contudo, nem sempre se torna claro quais são os factores que contribuem 

positivamente e/ou negativamente para o fomento de melhores relações.  

Assim, pareceu-nos que seria infrutífero tentar proceder a uma elencagem de possíveis factores e 

submetê-los ao “escrutínio” do questionário, pelo que optámos por tentar obter essa informação 

através das entrevistas. Desta feita, as conclusões que de seguida apresentamos reflectem: o 

resultado do questionamento directo no final da entrevista de quais seriam esses factores; um 

processo de indução a partir das narrativas dos inquiridos, ao longo de toda a entrevista. 

Começando pelos factores inibidores, a concorrência entre CNOs seria, à partida, o factor que nos 

pareceria mais evidente. Contudo, a concorrência será sobretudo uma consequência de outros 

factores, nomeadamente a existência de metas apertadas e a existência de territórios onde existem 

muitos CNOs, o que poderá conduzir a concorrência/ competição entre CNOs. Tal como um 

entrevistado refere, a concorrência poderá ser saudável se fomentar a iniciativa e o empreendorismo, 

mas tal não se tem verificado, estando sim a gerar, em alguns casos, “más práticas” e “atropelos” 

entre CNOs – aquilo que alguns descrevem como concorrência desleal. 

 

“Tenderá a haver aqui alguma parcimónia da parte da ANQ em estabelecer uma rede de 

forma equilibrada, em termos geográficos naturalmente, para dar respostas às populações. 

Quer dizer que, mantendo esta concorrência qb, permitindo ao formando, dentro da mesma 

área, poder ter uma opção, ter mais do que uma opção. Agora, ter 4 ou 5 opções, podemos 

começar a cair numa situação de incumprimento de metas dos Centros…” (Entrevista 1) 
 

“A competição é saudável nesse sentido, não vejo como tendo um lado negativo. Mas 

sendo os Centros financiados pelo Fundo Social Europeu e, portanto, obviamente que todos 

querem corresponder às metas, mais que não seja para justificar o seu financiamento e 

manutenção. Aí, obviamente, não lhe vou dizer “Ah não, isso é um mito”… não, claro que não!” 

(Entrevista 2) 
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“Eu não quero ser pessimista, nem quero ser má-língua, mas (…) nós temos contactos que 

eu posso dizer que têm sido agradáveis, mas há aí contactos muito desagradáveis. (…)  

Todos temos metas e é verdade que nas primeiras reuniões a que eu fui, toda gente dizia 

“Temos que pensar nas metas” (…) mas as metas são o que são, valem o que valem, e eu 

tenho que as atingir, que é chegar o máximo possível, mas eu não quero passar por cima de 

ninguém, nem fica bem a um CNO. Agora não ando aqui a dormir, ou seja, também não quero 

que me façam isso.” (Entrevista 7) 

 

“Mas, como é óbvio, a ANQ tem metas muito elevadas e a maior parte dos Centros tende a 

querer tudo para si e tende a dar, às vezes, o menos possível aos outros, e por aí torna-se 

complicado. (…) 

As pessoas muitas vezes nos CNOs querem levar os formandos adultos até ao fim e terem 

todos validados na totalidade, quando eles sabem que muitos deles não têm essa 

capacidade…” (Entrevista 12) 

 

Existe a consciência de que, muito embora não constitua a regra mas a excepção, existem más 

práticas em alguns CNOs, que passam, por exemplo, por técnicas mais “duras” de recrutamento de 

Adultos ou a realização dos processos de Reconhecimento e Validação de Competências de uma 

forma não prevista. 

 

“Há Centros que dizem que fazem o processo em menos tempo e nós dizemos aos 

formandos que, com as competências que têm, demorarão mais tempo e a verdade é que já 

tivemos pelo menos um caso em que o formando nos apareceu aqui de diploma na mão. E 

dizem-nos que em alguns Centros têm aulas… e nós dizemos que nos Centros Novas 

Oportunidades se dá formação, se certifica competências mas não se dá aulas. (…) Agora, 

como ultrapassar isto? É um constrangimento sério do nosso trabalho de rigor. Nós não 

queremos entrar aqui a dar aulas. Parece que o cliente, neste caso o formando, fica contente 

se tiver aulas de Inglês.” (Entrevista 1) 

 

“O último contacto que eu fiz foi com um CNO (…) que enviou um telegrama a um adulto 

que estava inscrito no nosso Centro, em fase de diagnóstico, para ir a uma sessão de 

esclarecimento a outro Centro.  

Ora há aqui alguma coisa que está a funciona mal. Não gostei! Peguei logo no telefone e 

tentei esclarecer o assunto mas disseram-me logo que o adulto estava apenas inscrito e eu 

disse-lhe que não era assim que funcionavam as coisas e que o adulto nem sequer estava 

interessado em ir para lá. Acho que é estranho que se mandem telegramas às pessoas, para 

efectivamente tirar de um Centro e pôr noutro. Portanto, não gostei da conversa. É isto aqui 

que eu acho que não pode acontecer...” (Entrevista 7) 

 

“Porque há centros que parece que estão ali a “prender” as pessoas, porque temos metas 

para cumprir e dessas metas depende o nosso financiamento, é certo. E, portanto, vão 

acontecendo umas coisitas, mas isso são coisas que nós não… não se deve tomar o todo 

pelas partes e, portanto, eu acho que o todo é mais e não ligo muito a essas coisas. Isto não é 
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assim tão grande nem tão complicado que haja necessidade de andarmos aí todos aos 

atropelos…” (Entrevista 9) 

 

Consequentemente, tende a instalar-se um certo sentimento de insegurança das equipas dos 

CNOs face às suas próprias práticas devido ao facto de a própria ANQ ter definido como estratégia 

disponibilizar princípios orientadores dando alguma autonomia metodológica aos CNOs,. Para 

resolver este problema, alguns dos entrevistados sugerem, por exemplo, que se promovam, por 

iniciativa da ANQ, do IEFP e dos próprios CNOs, mais encontros entre CNOs para partilha e reflexão 

das práticas, nos quais deverá haver uma efectiva partilha de instrumentos, ou até mesmo a criação 

de comissões inter-CNOs de decisão conjunta. 

 

“Em termos globais, dizer-lhe que é nosso desejo aprofundar estas redes de parceiros, 

gostaria que em [concelho de implantação do CNO] se conseguisse construir qualquer coisa 

como uma espécie de comissão concilié de Novas Oportunidades – coisa que existe em alguns 

municípios, nomeadamente em Vila Nova de Famalicão, ouvi uma comunicação de um 

vereador e pareceu-me muito interessante.  

No fundo é uma comissão que congrega responsáveis de tudo quanto é oferta formativa 

para adultos dos diversos CNOs, e que depois definem estratégias conjuntas, quer da 

divulgação da Iniciativa, quer da “cobertura” do território. Ou seja, faz com que deixe de haver 

lógicas de competição e interferência em espaços em que já lá está… e a própria divulgação é 

dessa comissão.” (Entrevista 3) 

 

“Ou seja, se calhar agora eu sentiria a necessidade de ver mais medidas pedagógicas aos 

CNOs, no sentido de nos darem a conhecer práticas de exemplo que nós possamos também 

adoptar. (…) 

Independentemente disso, há, por vezes, registo de situações que evidenciam práticas 

muito diferentes e isso causa-nos insegurança. Se for numa situação de nós estarmos a falhar, 

a “pecar por menos”, obviamente que isso nos preocupa e tentamos ver como está a ser feito e 

se podemos fazer igual. Se sentirmos que é ao contrário, (…) nós podemos questionar-nos, 

porque somos confrontados com metas anuais. Mas, afinal, estamos a “dar tiros nos nossos 

pés” e isso cria-nos esta insegurança. Era bom que pudesse, de facto, começar a haver 

alguma partilha de boas práticas para nós sabermos se estamos a ir correctamente ou se 

podemos também inserir algumas pequenas alterações.” (Entrevista 8) 

 

 “Porque a ANQ dá-nos muitas orientações mas, na verdade, quem concretiza e quem 

constrói tudo somos nós. Não existe um modelo para nada. (…) Então, neste último encontro, 

decidi fazer o contrário: abrir as portas do Centro e dividir os formadores, os profissionais, as 

técnicas de diagnóstico, os coordenadores e pôr a minha equipa a apresentar aos outros o 

modo como nós fazemos e aí realmente já houve mais substância porque havia dados 

concretos, havia um cronograma, documentos que se utilizam em sessões de processos 

RVCC, havia documentos que se utilizam nas sessões de diagnóstico e, portanto, esta partilha 

efectiva com material produziu mais frutos. Os outros que vieram receberam, levaram, 

digeriram e depois telefonaram a perguntar.  
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Mas acho que a ideia é mesmo essa, é nós partilharmos e aprendermos uns com os outros, 

e a ANQ está sempre a desafiar-nos para isso: “Resolvam, Articulem entre vocês”, “Percebam 

como é que estão a fazer”. E nós aceitamos esse desafio, se é para resolvermos.” (Entrevista 

11) 

 

“Há um clima instalado de… “eu nem vou mostrar os meus procedimentos porque aquilo 

até pode nem estar muito bonito e então o outro Centro vem olhar para mim, diz-me que eu 

não estou a fazer bem”. Portanto, há aqui alguma clausura nestas coisas, as pessoas são um 

bocadinho fechadas.  

Ao mesmo tempo – isto é esquisito e até interessante - sempre que há um encontro, toda 

gente tem uma necessidade incrível de falar “Como é que se faz?”, porque toda gente tem 

imensos pontos de interrogação mas depois, no dia-a-dia, e depois há aqui a questão dos 

objectivos e metas, e depois há sítios onde não fazem bem, onde quase que dão os 

certificados às pessoas. A verdade é que, por vezes, nós vemos documentos que as pessoas 

transferidas trazem e são coisas assim terríveis, mas eu penso que isto é excepção, não é 

habitual.”  

Se as metodologias fossem partilhadas com mais um bocadinho de directrizes, eu acho que 

há coisas que… a minha opinião é que, quando se implementa um sistema novo, um curso, 

seja aquilo que for, as coisas estejam estruturadas. Toda a gente vai fazer da mesma maneira. 

A partir desse momento em que é implementada, então os operadores que comecem a 

espernear dizendo que “Isto no fundo não funciona assim”, “Isto é melhor fazer de outra forma 

e através daquilo”. Porque, depois a partir da prática, podemos ir sistematicamente melhorando 

e adaptando, eu acho que assim é que se consegue atingir a perfeição. 

… mas havia de haver um bocadinho mais regras, para todos nós não estarmos assim 

“Será que eu estou a fazer bem?”, “Será que estou a fazer mal?”, e depois partilhamos assim a 

medo “Faz assim, faz assado, e dá resultado, não dá…” e depois partilham-se boas práticas.” 

(Entrevista 13) 

 

Os factores facilitadores não estão tão presentes no discurso quanto os inibidores, o que não 

significa necessariamente que as parcerias estão “condenadas” a desaparecer. Contudo, foi possível 

identificar factores como a implantação prévia no “terreno”, complementada por um esforço constante 

de “conhecimento do mesmo” e a escolha de uma equipa de profissionais empenhada e que acredita 

na INO. Desta forma, criam-se as condições para se estabelecer um conhecimento mais 

consubstanciado da realidade envolvente e desenvolvem-se equipas de trabalho coesas e 

profissionais, com verdadeiro espírito de aprendizagem mútua e de negociação. 

 

“No meu caso, elemento facilitador, tenho algum à-vontade em ir ter com as pessoas, talvez 

pelo facto de nos conhecermos quase todos de vista, a cidade é uma aldeia. Vivo em 

[localidade de implantação do CNO] há 24 anos, sou professora há uma série de anos, 

portanto já nos conhecemos e isso faz com que não haja outro caminho que não o da 

comunicação e do bom entendimento.” (…) 



Implementação de Políticas Públicas em quadros de Public Governance: colaboração 
inter-organizacional enquanto factor chave - o caso dos CNOs do distrito de Lisboa 

 

LUÍS MOTA 
 

 

94 

…  e também, muito honestamente, o facto de termos uma equipa que está ali porque quer. 

Há Centros em que isso não acontece muito. E penso que as pessoas que estão no Centro são 

pessoas que merecem o respeito por parte dos outros professores e que são profissionais que 

são reconhecidos também ajuda, mas nem sempre essa relação acontece…” (Entrevista 3) 

 

“Ou seja, se calhar agora eu sentiria a necessidade de ver mais medidas pedagógicas aos 

CNOs, no sentido de nos darem a conhecer práticas de exemplo que nós possamos também 

adoptar. Acho que isso também seria importante no sentido de melhorar a performance de 

cada CNO e, sobretudo também, de criar alguma homogeneização da performance, que 

também acho que é importante.” (Entrevista 8) 

 

 “Também temos 20 anos enquanto instituição e, portanto, temos muito a noção do que vai 

existindo no terreno – é claro que vão surgir coisas novas todos os dias – mas nós vamos 

conseguindo actualizarmo-nos com aquilo que vai acontecendo. (…) Através de um simples e-

mail, nós estamos permanentemente a receber avisos de abertura de cursos e, portanto, nós 

conseguimos facilmente “sacar” da base de dados dos nossos adultos e fazer os 

encaminhamentos. (…) 

Como tudo na vida, isto tem a ver com as pessoas. Se as pessoas que estão à frente das 

entidades forem pessoas que tenham o culto da parceria, o culto do entrosamento, do diálogo, 

a coisa torna-se muito mais fácil.” (Entrevista 9) 

 

“E o que mais me entristece é quando as pessoas vão a uma entrevista de emprego e já 

perguntam “Então mas o 12º é nisso das Novas Oportunidades ou é da escola?”, e se for nisso 

das Novas Oportunidades, então as pessoas não são escolhidas. Ora, isso quer dizer que 

alguma coisa não está bem naquilo que é a percepção do nosso meio ao sistema, portanto 

alguma coisa não está bem aqui… (…) 

De facto, eu acho que deveria haver mais directrizes (…) Tem que ser uma orientação: “É 

isto e vamos todos fazer da mesma maneira!” e daqui a não sei quanto tempo vamos parar, 

vamos medir e vamos perceber se isto funciona ou não. E assim, vamos adaptar e melhorar, 

mas é difícil. 

Quem sabe é quem está no terreno de facto, quem experimenta, quem está na relação um 

a um. (…)E depois quanto maior a responsabilidade que se lhes dá, mais espaço se lhes dá, 

mais elas crescem, mais elas são capazes de dar sugestões muito válidas. E o nosso papel é 

mesmo só absorver aquilo tudo, juntar as peças e dizer vamos experimentar, vamos 

implementar, com a envolvência de todos os actores, para que possam depois também ter uma 

co-responsabilização naquilo que se está a fazer. (Entrevista 13) 

 

O desenvolvimento desta cultura de parceria implica, antes de mais, que se dirimam equívocos, 

nomeadamente os que possam advir de manipulação de informação, bem como o triunfo sobre 

“velhas rivalidades” e “hábitos de encapsulamento” e de “receio de exposição”. 

 

“Porque é muito difícil, se calhar é mesmo utópico, sentar todos os representantes (…) e 

pensar verdadeiramente no que, em cada área, deve ser feito em termos de formação. (…) 
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Se calhar, se dedicássemos mais tempo a pensar nisso e não com a ânsia de abrir os 

cursos, talvez fosse benéfico.” (Entrevista 2) 

 

“É óbvio que, às vezes, há aquela situação em que o adulto vai daqui, e se desentende 

connosco e quer sair, ou um adulto de outro lado que vem para aqui, e diz que no outro lado 

consegue fazer mais depressa ou consegue começar logo. Eu, nestas situações, telefono logo 

e vou confirmar com os meus colegas. Quer dizer, eu penso que aqui, quando há indícios de 

algum mal-estar de desencontro, há que atacar logo pela raiz, não deixar alimentar. (…) 

E não tem a ver com esta questão das parcerias mas, dentro das relações, há dias de 

grande entusiasmo e há momentos de grande desalento, porque estamos a descobrir novas 

formas de trabalhar, porque os professores formadores não estavam habituados a trabalhar em 

parceria com outras categorias profissionais, o que agora acontece.” (Entrevista 3) 

 

“Porque o que acontece, quando as pessoas estão um bocadinho juntas, é que a própria 

ANQ defende, e está tudo a jogar à defesa e pouco existe depois de partilha efectiva e 

disposição de dizer “Eu não sei fazer isso, ajudem-me!”.” (Entrevista 13) 
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Figura 29: Alguns Factores Inibidores e Facilitadores ao estabelecimento de parcerias entre 

CNOs, Consequências e Possíveis Soluções/ Desafios 

 

Fonte: produção própria 
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3. CONCLUSÕES 

 

Lançada em Dezembro de 2005, a Iniciativa Novas Oportunidades foi criada com o propósito de 

contribuir para a redução dos graves défices de qualificação que Portugal, apesar dos esforços que 

vinha a realizar nas últimas décadas, ainda apresentava no início do séc. XXI. Possuindo o objectivo 

de elevar o nível de qualificação médio da população portuguesa para o 12.º ano de escolaridade, 

esta política pública de Educação e Formação assenta em dois grandes eixos: um dedicado aos 

Jovens e outro dedicado aos Adultos.  

Apesar dos esforços assinaláveis no eixo dos jovens, que tem como resultado mais visível a 

obtenção de um maior número de jovens inscritos em cursos profissionalizantes do que em cursos 

direccionados para o prosseguimento de estudos, é, contudo, no Eixo dos Adultos que esta política 

tem conhecido maior visibilidade. 

Apostada em desenvolver soluções sustentadas para a prossecução de objectivos de uma 

aprendizagem ao longo da vida, esta política espelha conceitos e medidas inovadoras no domínio da 

Educação e Formação de Adultos Português. Uma dessas inovações diz respeito exactamente à 

estrutura de implementação que foi adoptada, na medida em que envolvia diversos actores 

provenientes de distintos contextos institucionais. De facto, a juntar-se a uma entidade coordenadora 

nacional de dupla tutela (Ministérios do Trabalho e da Educação) e que pertence à Administração 

Indirecta do Estado que, como tal, possui autonomia administrativa e financeira (Bilhim, 2008: 106), 

encontramos uma rede de implementadores locais constituída por actores tão distintos como Escolas, 

Centros de Formação do IEFP, Associações de Desenvolvimento Regional, Empresas, entre outros. 

Para além da Agência Nacional para a Qualificação (ANQ) e dos Centros Novas Oportunidades 

(CNOs) destes actores, encontramos ainda outros actores que, apesar de terem uma função mais 

lateral, nem por isso são menos importantes. De facto, a formulação desta política pressupõe uma 

acção concertada entre esta estrutura ANQ-CNOs, complementada pela acção de actores regionais 

de ambos os ministérios, com a actuação de entidades formadoras e empregadoras.  

Assim, estamos claramente perante um modelo de governação em rede que, utilizando a 

framework da OCDE (veja-se figura XX) relativa à governação de políticas de educação, oscila entre 

o “Quality Control”, já que a ANQ emana princípios orientadores e contratualiza, com cada um dos 

CNOs, metas a atingir, e o “School Empowerment”, dado que os CNOs possuem uma certa 

autonomia de acção, e estes, no desempenho da sua actividade, sentem a necessitar de envolver a 

comunidade.  

Desta forma, a coordenação da acção produz-se em dois sentidos: um vertical e formal, na 

medida em que a ANQ tenta, de certo modo, enquanto agente regulador, estandardizar a actuação 

dos CNOs; e um horizontal e informal, uma vez que se detectaram experiências de partilha de 

práticas, numa óptica de construção de comunidades. 
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Contudo, tal como constatámos através do material empírico recolhido, esta prática não está tão 

difundida quanto o previsto, quer na Carta de Qualidade dos CNOs e na Portaria que regula a 

actuação dos CNOs, quer na vontade expressa pela ANQ. De facto, apesar de se poder afirmar que o 

paradigma dominante de relação entre CNOs é o colaborativo, esta colaboração cinge-se, na maioria 

das vezes, a meros contactos esporádicos e com a finalidade de proceder a encaminhamentos para 

soluções formativas. No entanto, apesar deste facto poder colocar em causa a confirmação da 

primeira hipótese, é de realçar a concertação da acção existente, não obstante o registo de algumas 

situações que demonstram atitudes de competitividade menos transparentes. 

Quanto à segunda hipótese, tornou-se claro ao longo da apresentação dos resultados que as 

relações desenvolvidas entre os CNOs são claramente condicionadas pelas relações que estes 

desenvolvem com os seus stakeholders. De facto, os encontros entre CNOs promovidos pela ANQ, 

pela DREL e pelo IEFP propiciam o desenvolvimento de relações mais estreitas entre as equipas dos 

diversos CNOs. Para além disso, é sobretudo no âmbito da actuação das entidades formadoras que 

reside o maior móbil para o estabelecimento de contactos entre os CNOs. 

Todavia, a concorrência gerada pela necessidade de cumprimento de determinado nível de 

outputs (as denominadas metas) para a manutenção do financiamento poderá ser promotora de 

práticas de “concorrência desleal” e de “subversão de práticas”, o que promove o risco de “contágio 

de más práticas”, e está a prejudicar a imagem pública da política. 

Para tentar contornar, de certa forma, estes problemas, alguns dos inquiridos referem a 

necessidade de promoção de mais encontros entre CNOs com a intenção de uma efectiva troca de 

experiências, bem como da proposição de mais orientações técnicas por parte da ANQ, se bem que 

flexíveis ao ponto de se coadunarem progressivamente com a “realidade do terreno”. 
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VI. NOTAS FINAIS E PISTAS PARA INVESTIGAÇÃO FUTURA 

 

 

 

 

 

Integrado no projecto “Implementação e Avaliação de Políticas Públicas em Portugal”, 

nomeadamente na sua linha “Pontos críticos no Processo de Implementação”, deparámo-nos com o 

desafio de elaborar listas de factores críticos para o sucesso ou insucesso da implementação de 

políticas públicas. Antes, foi nosso entendimento explorar em profundidade um dos domínios que se 

tem vindo a afirmar como tema emergente nos estudos das Ciências Sociais: o desenvolvimento e 

gestão de redes. De facto, e tal como tivemos oportunidade de referir ao longo do trabalho, este tema 

constitui preocupação de diversos campos disciplinares das Ciências Sociais, nomeadamente da 

Sociologia das Organizações, quer estas sejam públicas ou privadas. 

Apesar do nosso enfoque particular sobre as organizações públicas, a verdade é que desde a 

década de 70 do séc. XX que a implementação de políticas públicas deixou de ser domínio 

praticamente absoluto do sector público, pelo que a emergência de redes de actores tem vindo a 

tornar-se uma constante neste campo de estudo. Assim, e tendo-se assistido a mudanças no 

“equilíbrio de posições”, novos tipos de relações entre os actores tornaram-se tema de preocupação 

da academia e dos próprios actores sociais. 

No entanto, tal como refere Pierre (200), urge estudar-se de que forma a deriva de paradigma de 

“government” para “governance” afectou a resposta aos problemas colectivos, na medida em que 

estes novos paradigmas de acção não estão incólumes de limitações ou desafios. De facto, se, por 

um lado, esse novo paradigma de actuação em rede é caracterizado pela construção de uma “shared 

vision” e da partilha de responsabilidade (Sullivan e Skelcher, 2002: 1, 3), por outro, pode ser também 

gerador de problemas ao nível da accountability e da integração dos serviços, pelo que é necessário 

proceder aos estudo das causas e consequências da governance failure (Pierre, 2000c: 245).  

Tentando dar resposta aos problemas originados pela fragmentação, temos vindo a assistir ao 

“ressurgimento” da preocupação com as questões da coordenação e da forma como esta pode ter um 

um papel determinante ao nível do fomento da negociação, do estabelecimento de regras e da 

“construção” de confiança” (O’Toole e Meier, 2010: 324). No entanto, o domínio desta função não é 

ocupado em exclusivo pela tradicional hierarquia, na medida em que novos mecanismos de 

hierarquia não-formal e informal têm vindo a ganhar relevância crescente. 

Como pudemos constatar, a Iniciativa Novas Oportunidades é, ou pode ser, disso exemplo. Se, 

por um lado, assistimos ao papel regulador e coordenador que a Agência Nacional para a 

Qualificação exerce junto dos Centros Novas Oportunidades, por outro, assistimos também à 

“Collaboration is now central to the way in 
which public policy is made, managed and 
delivered throughout the world.” 

 
Sullivan e Skelcher, 2002: 1 
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emergência de experiências de comunidades de partilha de práticas, aliando assim a coordenação 

formal e informal que se complementam e alimentam mutuamente. 
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ANEXO 1. QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

PARCERIAS NO ÂMBITO DA INICIATIVA NOVAS OPORTUNIDADES 
 
I. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES 

 
1. Tipo de Centro  
(Escolher apenas a 1 opção) 

Escola Básica e/ou Secundária  

Centro de Formação Profissional  

Escola Profissional  

Associação Empresarial  

Associação de Desenvolvimento Regional  

Empresas de Formação  

Instituição de Solidariedade Social  

Autarquias, Empresas Municipais ou Associação de Municípios  

Instituição de Ensino Superior  

Empresa  

Estabelecimento de Ensino Particular  

Escola tutelada por outros Ministérios  

Escola tutelada pelo Turismo de Portugal  

Outra entidade. Qual?___________________________________________________  

 

 
2. Em que ano foi constituído o Centro Novas Oportunidades (ou Centro RVCC)? ______________ 

 
 
3. Por favor assinale o escalão de objectivos de inscrição a que o Centro está adstrito no 
presente ano de actividade. 

Nível A - 500 inscritos  

Nível B - 800 inscritos  

Nível C - 1300 inscritos  

Nível D - 1800 inscritos  
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II. RELAÇÃO INSTITUCIONAL DOS CENTROS NOVAS OPORTUNIDADES (CNO) COM A 
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO (ANQ) 

 

4. Como classificaria a relação da Agência Nacional para a Qualificação com os Centros Novas 
Oportunidades relativamente aos aspectos que se seguem? 
Escala: 1- Desadequada por ser inexistente; 2-Deadequada ainda que existente;  

3-Adequada se bem que com algumas falhas; 4-Bastante Adequada 

 1 2 3 4 

Comunicação institucional     

Disponibilidade para resposta a dúvidas e problemas     

Celeridade nas respostas     

Envolvimento dos CNOs em decisões administrativas e burocráticas     

Envolvimento dos CNOs em decisões metodológicas     

Monitorização de resultados     

Acompanhamento     

Promoção da relação dos CNOs com Estruturas Regionais do Ministério da 
Educação e do IEFP 

    

Facilitação de relação entre CNOs e entidades formadoras     

Facilitação de relação entre CNOs e entidades empregadoras     

Facilitação de relação entre diversos CNOs     

Grau de autonomia dos CNOs em termos administrativos     

Grau de autonomia dos CNOS em termos metodológicos     

Negociação de objectivos de desempenho     

 

 
5. Se considerar pertinente, utilize este espaço para enunciar outros aspectos relevantes na 
relação entre a ANQ e os CNOs e classifique-os, quanto à sua adequação, de acordo com a 
escala apresentada na questão anterior. 

 

 

 

 

 

6. Como classificaria o paradigma de trabalho da Agência Nacional para a Qualificação 
relativamente aos Centros Novas Oportunidades? 

Pedagógico  

Compreensivo  

Regulador  

Fiscalizador  

Ausente  
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III. RELAÇÃO INSTITUCIONAL DOS CENTROS NOVAS OPORTUNIDADES COM ESTRUTURAS 
REGIONAIS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL (IEFP) 

 
7. Como classificaria a relação das Estruturas Regionais com os Centros Novas 
Oportunidades relativamente aos aspectos que se seguem? 
Escala: 1- Desadequada por ser inexistente; 2-Deadequada ainda que existente;  

3-Adequada se bem que com algumas falhas; 4-Bastante Adequada 

 1 2 3 4 

Comunicação institucional     

Disponibilidade para resposta a dúvidas e problemas     

Celeridade nas respostas     

Envolvimento dos CNOs em decisões administrativas e burocráticas     

Envolvimento dos CNOs em decisões metodológicas     

Monitorização de resultados     

Acompanhamento     

Promoção da relação dos CNOs com Estruturas Regionais do Ministério da 
Educação e do IEFP 

    

Facilitação de relação entre CNOs e entidades formadoras     

Facilitação de relação entre CNOs e entidades empregadoras     

Facilitação de relação entre diversos CNOs     

 

 

8. Se considerar pertinente, utilize este espaço para enunciar outros aspectos relevantes na 
relação entre as Estruturas Regionais e os CNOs e classifique-os, quanto à sua adequação, de 
acordo com a escala apresentada na questão anterior. 

 

 

 

 

9. Como classificaria o paradigma de trabalho das Estruturas Regionais do Ministério da 
Educação e do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social relativamente aos Centros Novas 
Oportunidades? 

Pedagógico  

Compreensivo  

Regulador  

Fiscalizador  

Ausente  
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IV. PARCERIAS ENTRE CENTROS NOVAS OPORTUNIDADES E ENTIDADES FORMADORAS  

 
10. O Centro possui parcerias com entidades formadoras? 

Sim   

Não   (caso responda Não, o questionário continuará na questão 17) 

 

 

 
11. No conjunto das entidades formadoras que se relacionam com o Centro Novas 
Oportunidades, qual o grau de importância que cada uma destas entidades ocupa na 
prossecução das actividades do Centro?  
Escala: 0-Não existe relação com este tipo de entidade; 1- Absolutamente irrelevante;  

2-Pouco importante; 3-Importante; 4-Bastante Importante; 5-Absolutamente determinante 

 0 1 2 3 4 5 

Entidade promotora do CNO, enquanto entidade formadora       

Entidades formadoras com protocolos anteriores à INO       

Entidades formadoras com protocolos no âmbito da INO       

 

 

 

12. Qual o grau de importância que os seguintes actores tiveram na constituição destas 
parcerias? 
Escala: 1-Absolutamente irrelevante; 2-Pouco importante; 3-Importante;  

4-Bastante Importante; 5-Absolutamente determinante 

 1 2 3 4 5 

Director e/ou Coordenador do CNO      

Profissionais de RVCC e ADE do CNO      

Formadores do CNO       

Responsáveis das entidades formadoras      

Trabalhadores dessas entidades formadoras      

Avaliadores Externos      

Actores individuais e/ou institucionais locais ou regionais (ex: autarquias, 
associação de municípios, etc) 

     

Agência Nacional para a Qualificação      

Entidades regionais do Min. da Educação      

Entidades regionais do IEFP      

 

 

 
13. Se considerar pertinente, utilize este espaço para enunciar outros motivos para o 
estabelecimento de parcerias do CNO com entidades formadoras e classifique-os de acordo 
com a escala apresentada na questão anterior.  
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V. PARCERIAS ENTRE CENTROS NOVAS OPORTUNIDADES E ENTIDADES EMPREGADORAS 

 

14. O Centro possui parcerias com entidades empregadoras? 

Sim   

Não   (caso responda Não, o questionário continuará na questão 23) 

 

 
15. No conjunto das entidades empregadoras que se relacionam com o Centro Novas 
Oportunidades, qual o grau de importância que cada uma destas entidades ocupa na 
prossecução das actividades do Centro?  
Escala: 0-Não existe relação com este tipo de entidade; 1- Absolutamente irrelevante;  

2-Pouco importante; 3-Importante; 4-Bastante Importante; 5-Absolutamente determinante 

 0 1 2 3 4 5 

Entidade promotora do CNO, enquanto entidade empregadora       

Entidades empregadoras com protocolos anteriores à INO       

Entidades empregadoras com protocolos no âmbito da INO       

Entidades empregadoras com protocolos directamente com a ANQ       

 

 

16. Qual o grau de importância que os seguintes actores tiveram na constituição destas 
parcerias? 
Escala: 1-Absolutamente irrelevante; 2-Pouco importante; 3-Importante;  

4-Bastante Importante; 5-Absolutamente determinante 

 1 2 3 4 5 

Director e/ou Coordenador do CNO      

Profissionais de RVCC e ADE do CNO      

Formadores do CNO       

Proprietários, directores ou gerentes das entidades empregadoras      

Responsáveis ou técnicos de Recursos Humanos das entidades 
empregadoras 

     

Comissão de Trabalhadores ou Sindicatos      

Trabalhadores dessa entidade      

Avaliadores Externos      

Actores individuais e/ou institucionais locais ou regionais (ex: autarquias, 
associação de municípios, etc) 

     

Agência Nacional para a Qualificação      

Entidades regionais do Min. da Educação      

Entidades regionais do IEFP      

 

17. Se considerar pertinente, utilize este espaço para enunciar outros motivos para o 
estabelecimento de parcerias do CNO com entidades empregadoras e classifique-os de acordo 
com a escala apresentada na questão anterior. 
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VI. PARCERIAS ENTRE CENTROS NOVAS OPORTUNIDADES 

 
18. Como classificaria o paradigma de trabalho entre Centros Novas Oportunidades? 

Isolacionista  

Concorrencial  

Colaborativo/ Complementar  

 
 
19. O Centro que representa está envolvido em parcerias com outros CNOs? 

Sim  (caso responda Sim, o questionário continuará na questão 27) 

Não    

 

 
20. Qual(is) o(s) motivo(s) porque o Centro Novas Oportunidades não possui qualquer parceria 
com outros Centros Novas Oportunidades? 

Decisão da coordenação e/ou da equipa  

Nunca terem sido convidados/motivados, apesar da existência de “redes” a que poderiam pertencer  

Não existir qualquer “rede” a que pudessem fazer parte  

Nunca terem considerado essa possibilidade  

Outro. Qual? __________________________________________________________  

 
 
21. Se fosse criada uma rede de CNOs a que o Centro pudesse pertencer, consideraria fazer 
parte? 

Sim  

Não  

 

 
 

[Por o CNO não possuir qualquer parceria com outros CNOs, o questionário continua na questão 40] 
 

 

 

22. Qual o principal elemento de afinidade entre os Centros com os quais possui parceria? 

Tipológico  

Localização geográfica  

População-alvo com características muito semelhantes  

Outro ponto em comum. Qual?__________________________________________  
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23. Qual o grau de importância que os seguintes actores tiveram na constituição desta 
parceria? 
Escala: 1-Absolutamente irrelevante; 2-Pouco importante; 3-Importante;  

4-Bastante Importante; 5-Absolutamente determinante 

 1 2 3 4 5 

Director e/ou Coordenador do CNO (sua iniciativa)      

Director e/ou Coordenador de outros CNOs      

Profissionais de RVCC e ADE do CNO      

Profissionais de RVCC e ADE de outros CNOs      

Formadores do CNO      

Formadores de outros CNOs      

Avaliadores Externos      

Actores (individuais e/ou institucionais) locais ou regionais (ex: 
autarquias, associação de municípios, etc) 

     

Agência Nacional para a Qualificação      

Entidades regionais do Ministério da Educação      

Entidades regionais do IEFP      

 

 

24. Se considerar pertinente, utilize este espaço para enunciar outros actores e classifique-os, 
quanto à sua importância neste domínio, de acordo com a escala apresentada na questão 
anterior. 

 

 

 

 

 

25. Qual o grau de importância que cada um dos seguintes eventos, previstos na Carta da 
Qualidade dos Centros Novas Oportunidades, tem para o estabelecimento de relações de 
parceria entre Centros? 
Escala: 0-Estes eventos, apesar de previstos, não se realizam; 1-Absolutamente irrelevante; 2-Pouco importante; 
3-Importante; 4-Bastante Importante; 5-Absolutamente determinante 

 0 1 2 3 4 5 

Encontros, seminários, conferências inter-CNOs       

Acções de formação internas sobre as dimensões de actividade do CNO       

Acções de formação/ encontros promovidos pela ANQ       

Participação em reuniões de acompanhamento       
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26. Com que frequência as seguintes situações ocorrem no âmbito das parcerias em que o 
Centro participa? 
Escala: 1-Praticamente nunca; 2-Com pouca frequência; 3-Com alguma frequência;  

4-Com bastante frequência; 5-Praticamente sempre 

 1 2 3 4 5 

Convite de “pessoa externa” para palestra       

Discussão de questões relacionadas com entidades formadoras      

Discussão de questões relacionadas com entidades empregadoras      

Discussão de questões relacionadas com relação dos Centros com ANQ      

Discussão de questões relacionadas com relação dos Centros com 
estruturas regionais do ME e do IEFP 

     

Discussão de questões relacionadas com o público-alvo      

Discussão de questões de cariz administrativo e burocrático      

Discussão de questões de cariz metodológico      

Partilha de práticas      

 

 

27. Se considerar pertinente, utilize este espaço para enunciar outras dinâmicas que 
acontecem nas parcerias e classifique-as de acordo com a escala apresentada na questão 
anterior. 

 

 

 

 

 
 

A questão que se segue dirige-se a todos os CNOs, mesmo para aqueles que não possuem parcerias 
com qualquer outra entidade. 
 

 

 
VII. RELAÇÕES ENTRE ACTORES 

 
28. Qual o grau de importância que a relação dos CNOs com as seguintes entidades tem na 
prossecução das actividades que desenvolvem? 
Escala: 1-Absolutamente irrelevante; 2-Pouco importante; 3-Importante;  

4-Bastante Importante; 5-Absolutamente determinante 

 1  2 3 4 5  

ANQ      

Estruturas regionais      

Entidades Formadoras      

Entidades Empregadoras      

Outros CNOs      
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VIII. INFORMAÇÕES FINAIS 

29. Este espaço está reservado para comentários e/ou sugestões de melhoria que nos queira 
dirigir. 
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ANEXO 2 – ANÁLISE ESTATÍSTICA ÀS RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 

 
Tabela Anexa 1: Distribuição Percentual dos CNOs por Tipologia 

OPÇÃO % 

Escola Básica e/ou Secundária 45,2 

Centro de Formação Profissional 19,4 

Escola Profissional 3,2 

Associação Empresarial 0 

Associação de Desenvolvimento Regional 3,2 

Empresas de Formação 3,2 

Instituição de Solidariedade Social 3,2 

Autarquias, Empresas Municipais ou Associação de Municípios 0 

Instituição de Ensino Superior 3,2 

Empresa 3,2 

Estabelecimento de Ensino Particular 6,5 

Escola tutelada por outros Ministérios 0 

Escola tutelada pelo Turismo de Portugal 3,2 

Outra entidade. Qual?____________________________ 6,5 

N= 31 

Resultados relativos à pergunta 1 do questionário 

 

 

Tabela Anexa 2: Distribuição Percentual de CNOs por Classes de Antiguidade 

CLASSES DE ANTIGUIDADE % 

Criado entre 2008 e 2010 45,2 

Criado entre 2005 e 2007 19,4 

Criado antes de 2005 3,2 

N= 30 

Resultados relativos à pergunta 2 do questionário 

 

 

Tabela Anexa 3: Distribuição percentual dos CNOs por Escalão de Metas 

OPÇÃO % 

Nível A - 500 inscritos 48,4 

Nível B - 800 inscritos 41,9 

Nível C - 1300 inscritos 6,5 

Nível D - 1800 inscritos 3,2 

N= 31 

Resultados relativos à pergunta 3 do questionário 
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Tabela Anexa 4: Classificação da Relação do CNO com a ANQ segundo alguns critérios 

 % 
µ 

CRITÉRIOS 1 2 3 4 

Comunicação institucional 0 3,2 54,8 41,9 3,39 

Disponibilidade para resposta a dúvidas e problemas 0 22,6 61,3 16,1 2,94 

Celeridade nas respostas 3,2 22,6 71,0 3,2 2,74 

Envolvimento dos CNOs em decisões administrativas e burocráticas 29,0 29,0 35,5 6,5 2,19 

Envolvimento dos CNOs em decisões metodológicas 25,8 29,0 32,3 12,9 2,32 

Monitorização de resultados 0 19,4 58,1 22,6 3,03 

Acompanhamento 0 25,8 58,1 16,1 2,90 

Promoção da relação dos CNOs com Estruturas Regionais do 
Ministério da Educação e do IEFP 12,9 41,9 38,7 6,5 2,39 

Facilitação de relação entre CNOs e entidades formadoras 22,6 25,8 35,5 16,1 2,45 

Facilitação de relação entre CNOs e entidades empregadoras 16,1 35,5 25,8 22,6 2,55 

Facilitação de relação entre diversos CNOs 16,1 22,6 38,7 22,6 2,68 

Grau de autonomia dos CNOs em termos administrativos 16,1 12,9 48,4 22,6 2,77 

Grau de autonomia dos CNOS em termos metodológicos 9,7 12,9 54,8 22,6 2,90 

Negociação de objectivos de desempenho 29,0 25,8 38,7 6,5 2,23 

N= 31 
1- Desadequada por ser inexistente; 2-Deadequada ainda que existente; 3-Adequada se bem que com algumas falhas; 4-
Bastante Adequada 

Resultados relativos à pergunta 4 do questionário 

 

 

 

Tabela Anexa 5: Classificação do Paradigma de trabalho da ANQ para com o CNO 

Opção % 

Pedagógico 12,9 

Compreensivo 19,4 

Regulador 80,6 

Fiscalizador 0 

Ausente 0 

N=31 

Resultados relativos à pergunta 6 do questionário 
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Tabela Anexa 6: Classificação da Relação do CNO com as Estruturas Regionais do ME e do IEFP 
segundo alguns critérios 

 % 
µ 

CRITÉRIOS 1 2 3 4 

Comunicação institucional 16,1 35,5 45,2 3,2 2,35 

Disponibilidade para resposta a dúvidas e problemas 19,4 22,6 58,1 0 2,39 

Celeridade nas respostas 25,8 32,3 41,9 0 2,16 

Envolvimento dos CNOs em decisões administrativas e burocráticas 29,0 41,9 29,0 0 2,00 

Envolvimento dos CNOs em decisões metodológicas 22,6 41,9 32,3 3,2 2,16 

Monitorização de resultados 16,1 35,5 45,2 3,2 2,35 

Acompanhamento 16,1 41,9 35,5 6,5 2,32 

Promoção da relação dos CNOs com ANQ 22,6 29,0 32,3 16,1 2,42 

Facilitação de relação entre CNOs e entidades formadoras 32,3 22,6 32,3 12,9 2,26 

Facilitação de relação entre CNOs e entidades empregadoras 38,7 32,3 22,6 6,5 1,97 

Facilitação de relação entre diversos CNOs 19,4 32,3 29,0 19,4 2,48 

N=31 

Escala: 1- Desadequada por ser inexistente; 2-Deadequada ainda que existente;  

3-Adequada se bem que com algumas falhas; 4-Bastante Adequada 

Resultados relativos à pergunta 7 do questionário 

 

 

 

Tabela Anexa 7: Classificação do Paradigma de trabalho das Estruturas Regionais do ME e do IEFP para 
com o CNO 

OPÇÃO % 

Pedagógico 9,7 

Compreensivo 16,1 

Regulador 22,6 

Fiscalizador 6,5 

Ausente 45,2 

N=31 

Resultados relativos à pergunta 9 do questionário 

 

 

 

Tabela Anexa 8: Existência de Parcerias do CNO com Entidades Formadoras 

OPÇÃO % 

Sim 64,5 (20) 

Não  35,5 (11) 

N= 31 

Resultados relativos à pergunta 10 do questionário 

 



Implementação de Políticas Públicas em quadros de Public Governance: colaboração 
inter-organizacional enquanto factor chave - o caso dos CNOs do distrito de Lisboa 

 

LUÍS MOTA 
 

 

A14 

Tabela Anexa 9: Grau de Importância de tipos de Entidades Formadoras para as actividades do CNO 

 % 
µ* 

OPÇÃO 0 1 2 3 4 5 

Entidade promotora do CNO, enquanto entidade formadora 10,0 15,0 10,0 30,0 15,0 20,0 3,16 

Entidades formadoras com protocolos anteriores à INO 50,0 5,0 5,0 20,0 20,0 0 3,1 

Entidades formadoras com protocolos no âmbito da INO 5,0 0 10,0 40,0 35,0 10,0 3,47 

N= 20 

Escala: 0-Não existe relação com este tipo de entidade; 1- Absolutamente irrelevante; 2-Pouco importante; 3-
Importante; 4-Bastante Importante; 5-Absolutamente determinante 

Resultados relativos à pergunta 11 do questionário 

* A média foi realizada excluindo as pessoas que responderam “0- Não existe relação com este tipo de entidade” 

 

 

Tabela Anexa 10: Grau de Importância de determinados actores para o estabelecimento de parcerias com 
Entidades Formadoras 

 % 
µ 

ACTORES 1 2 3 4 5 

Director e/ou Coordenador do CNO 0 0 10,0 40,0 50,0 4,40 

Profissionais de RVCC e ADE do CNO 15,0 10,0 20,0 45,0 10,0 3,25 

Formadores do CNO  40,0 25,0 25,0 5,0 5,0 2,10 

Responsáveis das entidades formadoras 5,0 5,0 25,0 30,0 35,0 3,85 

Trabalhadores dessas entidades formadoras 35,0 20,0 15,0 25,0 5,0 2,45 

Avaliadores Externos 60,0 25,0 10,0 5,0 0 1,60 

Actores individuais e/ou institucionais locais ou regionais 
(ex: autarquias, associação de municípios, etc) 

40,0 15,0 15,0 30,0 0 2,35 

Agência Nacional para a Qualificação 25,0 20,0 20,0 15,0 20,0 2,85 

Entidades regionais do Min. da Educação 50,0 20,0 20,0 10,0 0 2,00 

Entidades regionais do IEFP 50,0 20,0 15,0 10,0 5,0 2,00 

N= 20 

Escala: 1-Absolutamente irrelevante; 2-Pouco importante; 3-Importante; 4-Bastante Importante; 5-Absolutamente 
determinante 

Resultados relativos à pergunta 12 do questionário 

 

 

 

Tabela Anexa 11: Existência de Parcerias do CNO com Entidades Empregadoras 

OPÇÃO % 

Sim 71,0 (22) 

Não  29,0 (9) 

N=31 

Resultados relativos à pergunta 14 do questionário 
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Tabela Anexa 12: Grau de Importância de tipos de Entidades Empregadoras para as actividades do CNO 

 % 
µ* 

OPÇÃO 0 1 2 3 4 5 

Entidade promotora do CNO, enquanto entidade empregadora 31,8 4,5 4,5 27,3 18,2 13,6 3,46 

Entidades empregadoras com protocolos anteriores à INO 54,5 4,5 9,1 22,7 9,1 0 2,79 

Entidades empregadoras com protocolos no âmbito da INO 4,5 0 4,5 36,4 36,4 18,2 3,71 

Entidades empregadoras com protocolos directamente com a ANQ 4,5 4,5 13,6 27,3 18,2 31,8 3,61 

N = 22 

Escala: 0-Não existe relação com este tipo de entidade; 1- Absolutamente irrelevante; 2-Pouco importante; 3-
Importante; 4-Bastante Importante; 5-Absolutamente determinante 

Resultados relativos à pergunta 15 do questionário 

* A média foi realizada excluindo as pessoas que responderam “0- Não existe relação com este tipo de entidade” 

 

 

 

Tabela Anexa 13: Grau de Importância de determinados actores para o estabelecimento de parcerias com 

Entidades Empregadoras 

 % 
µ 

ACTORES 1 2 3 4 5 

Director e/ou Coordenador do CNO 4,5 4,5 18,2 27,3 45,5 4,05 

Profissionais de RVCC e ADE do CNO 1,2 13,6 31,8 18,2 18,2 3,05 

Formadores do CNO  22,7 45,5 18,2 4,5 9,1 2,32 

Proprietários, directores ou gerentes das entidades 
empregadoras 4,5 0 22,7 27,3 45,5 4,09 

Responsáveis ou técnicos de Recursos Humanos das 
entidades empregadoras 4,5 0 9,1 36,4 50,0 4,27 

Comissão de Trabalhadores ou Sindicatos 36,4 40,9 13,6  9,1 2,05 

Trabalhadores dessa entidade 9,1 22,7 31,8 13,6 22,7 3,18 

Avaliadores Externos 68,2 27,3 4,5 0 0 1,36 

Actores individuais e/ou institucionais locais ou regionais 
(ex: autarquias, associação de municípios, etc) 

31,8 18,2 22,7 27,3 0 2,45 

Agência Nacional para a Qualificação 9,1 18,2 27,3 9,1 36,4 3,45 

Entidades regionais do Min. da Educação 50,0 13,6 9,1 18,2 9,1 2,23 

Entidades regionais do IEFP 50,0 13,6 18,2 4,5 13,6 2,18 

N= 22 

Escala: 1-Absolutamente irrelevante; 2-Pouco importante; 3-Importante; 4-Bastante Importante; 5-Absolutamente 
determinante 

Resultados relativos à pergunta 16 do questionário 
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Tabela Anexa 14: Classificação do Paradigma de trabalho entre CNOs 

OPÇÃO % 

Isolacionista 12,9 

Concorrencial 38,7 

Colaborativo/ Complementar 48,4 

N= 31 

Resultados relativos à pergunta 18 do questionário 

 

 

 

Tabela Anexa 15: Envolvimento em Parcerias com outros CNOs 

OPÇÃO % 

Sim 51,6 (16) 

Não  48,4 (15) 

N= 31 

Resultados relativos à pergunta 19 do questionário 

 

 

 

Tabela Anexa 16: Razões para não estar envolvido em Parcerias com outros CNOs 

OPÇÃO % 

Decisão da coordenação e/ou da equipa 0 

Nunca terem sido convidados/motivados, apesar da existência de “redes” a que poderiam pertencer 53,3 

Não existir qualquer “rede” a que pudessem fazer parte 33,3 

Nunca terem considerado essa possibilidade 0 

Outro. Qual? ________________________________________________ 13,3 

N= 15 

Resultados relativos à pergunta 20 do questionário 

 

 

 

Tabela Anexa 17: Abertura para envolvimento em Parcerias entre CNOs 

OPÇÃO % 

Sim 100 

Não  0 

N= 15 

Resultados relativos à pergunta 21 do questionário 
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Tabela Anexa 18: Principal elemento de afinidade entre CNOs envolvidos na parceria 

OPÇÃO % 

Tipológico 6,3 

Localização geográfica 62,5 

População-alvo com características muito semelhantes 6,3 

Outro ponto em comum. Qual?_______________________________ 25,0 

N= 16 

Resultados relativos à pergunta 22 do questionário 

 

 

Tabela Anexa 19: Grau de Importância de determinados actores para o estabelecimento de parcerias 
entre CNOs 

 % 
µ 

ACTORES 1 2 3 4 5 

Director e/ou Coordenador do CNO (sua iniciativa) 0 0 18,8 43,8 37,5 4,19 

Profissionais de RVCC e ADE do CNO 6,3 18,8 43,8 25,0 6,3 3,06 

Formadores do CNO 18,8 31,3 25,0 25,0 0 2,56 

Avaliadores Externos 43,8 43,8 6,3 6,3 0 1,75 

Actores (individuais e/ou institucionais) locais ou regionais 
(ex: autarquias, associação de municípios, etc) 50,0 12,5 37,5 0 0 1,88 

Agência Nacional para a Qualificação 18,8 6,3 18,8 31,3 25,0 3,38 

Entidades regionais do Ministério da Educação 37,5 25,0 6,3 25,0 6,3 2,38 

Entidades regionais do IEFP 37,5 12,5 18,8 25,0 6,3 2,50 

N= 16 

Escala: 1-Absolutamente irrelevante; 2-Pouco importante; 3-Importante; 4-Bastante Importante; 5-Absolutamente 
determinante 

Resultados relativos à pergunta 23 do questionário 

 

 

Tabela Anexa 20: Grau de Importância de determinados eventos para fomento de relações de parceria 
entre CNOs 

 % 
µ* 

EVENTOS 0 1 2 3 4 5 

Encontros, seminários, conferências inter-CNOs 0 0 0 31,3 50,0 18,8 3,88 

Acções de formação internas sobre as dimensões de 
actividade do CNO 0 0 6,3 25,0 43,8 25,0 3,88 

Acções de formação/ encontros promovidos pela ANQ 0 0 0 6,3 37,5 56,3 4,50 

Participação em reuniões de acompanhamento 0 0 0 18,8 25,0 56,3 4,38 

N= 16 

Escala: 0-Estes eventos, apesar de previstos, não se realizam; 1-Absolutamente irrelevante; 2-Pouco importante; 
3-Importante; 4-Bastante Importante; 5-Absolutamente determinante 

Resultados relativos à pergunta 25 do questionário 

* A média foi realizada excluindo as pessoas que responderam “0- Não existe relação com este tipo de entidade” 
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Tabela Anexa 21: Frequência da ocorrência de determinadas actividades no âmbito das parcerias entre 
CNOs 

 % 
µ 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 

Convite de “pessoa externa” para palestra  31,3 12,5 50,0 0 6,3 2,38 

Discussão de questões relacionadas com entidades formadoras 0 37,5 43,8 18,8 0 2,81 

Discussão de questões relacionadas com entidades 
empregadoras 25,0 37,5 31,3 6,3 0 2,19 

Discussão de questões relacionadas com relação dos Centros 
com ANQ 0 25,0 50,0 25,0 0 3,00 

Discussão de questões relacionadas com relação dos Centros 
com estruturas regionais do ME e do IEFP 

25,0 25,0 31,3 18,8 0 2,44 

Discussão de questões relacionadas com o público-alvo 6,3 12,5 31,3 50,0 0 3,25 

Discussão de questões de cariz administrativo e burocrático 0 37,5 31,3 31,3 0 2,94 

Discussão de questões de cariz metodológico 0 12,5 31,3 37,5 18,8 3,63 

Partilha de práticas 0 6,3 25,0 56,3 12,5 3,75 

N= 16 

Escala: 1-Praticamente nunca; 2-Com pouca frequência; 3-Com alguma frequência; 4-Com bastante frequência; 
5-Praticamente sempre 

Resultados relativos à pergunta 26 do questionário 

 

 

 

Tabela Anexa 22: Grau de Importância de determinados actores para as actividades do CNO 

 % 
µ 

ACTORES 1  2 3 4 5  

ANQ 0 0 3,2 32,3 64,5 4,61 

Estruturas regionais 12,9 25,8 22,6 35,5 3,2 2,90 

Entidades Formadoras 0 3,2 35,5 38,7 22,6 3,81 

Entidades Empregadoras 0 9,7 22,6 41,9 25,8 3,84 

Outros CNOs 3,2 12,9 29,0 48,4 6,5 3,42 

N= 31 

Escala: 1-Absolutamente irrelevante; 2-Pouco importante; 3-Importante; 4-Bastante Importante; 5-Absolutamente 
determinante 

Resultados relativos à pergunta 28 do questionário 
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Tabela Anexa 23: Classificação do Paradigma de Trabalho da ANQ para com os CNOs, de acordo com a 

Tipologia dos CNOs 

 PARADIGMA DE RELAÇÃO 

TIPOS DE CENTROS Pedagógico Compreensivo Regulador Fiscalizador Ausente 

Escolas Públicas (Básicas, 
Secundárias, Profissionais, e 
tuteladas por Outros Ministérios) 

12,5% 

(2) 

6,3% 

(1) 

81,3% 

(13) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

Centros de Formação 
Profissional 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

100% 

(6) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

Entidades Públicas ou do 3.º 
Sector que não Escolas 

0% 

(0) 

25% 

(1) 

75% 

(3) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

Entidades Privadas (Empresas 
de Formação, Escolas, 
Empresas, ...) 

40% 

(2) 

0% 

(0) 

60% 

(3) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

 

 

Tabela Anexa 24: Classificação do Paradigma de Trabalho das Estruturas Regionais do ME e do IEFP 

para com os CNOs, de acordo com a Tipologia dos CNOs 

 PARADIGMA DE RELAÇÃO 

TIPOS DE CENTROS Pedagógico Compreensivo Regulador Fiscalizador Ausente 

Escolas Públicas (Básicas, 
Secundárias, Profissionais, e 
tuteladas por Outros 
Ministérios) 

12,5% 

(2) 

12,5% 

(2) 

12,5% 

(2) 

12,5% 

(2) 

50% 

(8) 

Centros de Formação 
Profissional 

16,7% 

(1) 

0% 

(0) 

66,7% 

(4) 

0% 

(0) 

16,7% 

(1) 

Entidades Públicas ou do 3.º 
Sector que não Escolas 

0% 

(0) 

50% 

(2) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

50% 

(2) 

Entidades Privadas (Empresas 
de Formação, Escolas, 
Empresas, ...) 

0% 

(0) 

20% 

(1) 

20% 

(1) 

0% 

(0) 

60% 

(3) 

 

 

Tabela Anexa 25: Classificação do Paradigma de Relação entre CNOs, de acordo com a tipologia do CNO 

 PARADIGMA DE RELAÇÃO 

TIPOS DE CENTROS Isolacionista Concorrencial Colaborativo 

Escolas Públicas (Básicas, Secundárias, Profissionais, e 
tuteladas por Outros Ministérios) 

18,8% 

(3) 

18,8% 

(3) 

62,5% 

(10) 

Centros de Formação Profissional 
0% 

(0) 

83,3% 

(5) 

16,7% 

(1) 

Entidades Públicas ou do 3.º Sector que não Escolas 
25% 

(1) 

25% 

(1) 

50% 

(2) 

Entidades Privadas (Empresas de Formação, Escolas, 
Empresas, ...) 

0% 

(0) 

60% 

(3) 

40% 

(2) 
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Tabela Anexa 26: Classificação do Paradigma de Relação entre CNOs, de acordo com a antiguidade do 
CNO 

 PARADIGMA DE RELAÇÃO 

TIPOS DE CENTROS Isolacionista Concorrencial Colaborativo 

Criado entre 2008 e 2010 
27,3% 

(3) 

27,3% 

(3) 

45,5% 

(5) 

Criado entre 2005 e 2007 
8,3% 

(1) 

41,7% 

(5) 

50% 

(6) 

Criado antes de 2005 
0% 

(0) 

57,1% 

(4) 

42,9% 

(3) 

 

 

 

Tabela Anexa 27: Classificação do Paradigma de Relação entre CNOs, de acordo com o Nível de Metas do 

CNO 

 PARADIGMA DE RELAÇÃO 

TIPOS DE CENTROS Isolacionista Concorrencial Colaborativo 

Nível A - 500 inscritos 
26,7% 

(4) 

20% 

(3) 

53,3% 

(8) 

Nível B - 800 inscritos 
0% 

(0) 

53,8% 

(7) 

46,2% 

(6) 

Nível C - 1300 inscritos 
0% 

(0) 

50% 

(1) 

50% 

(1) 

Nível D - 1800 inscritos 
0% 

(0) 

100% 

(1) 

0% 

(0) 

 

 

 

 

 

 



Implementação de Políticas Públicas em quadros de Public Governance: colaboração 
inter-organizacional enquanto factor chave - o caso dos CNOs do distrito de Lisboa 

 

LUÍS MOTA 
 

 

A21 

ANEXO 3 – GUIÃO DE ENTREVISTA APLICADO 

 

 

Guião de Entrevista 

(Responsáveis dos Centros Novas Oportunidades do Distrito de Lisboa) 

 

 

 

1. De que forma se desenvolve a relação entre o CNO que representa e a Agência Nacional para 

a Qualificação? 

 

 

2. Que tipo de relações este CNO desenvolve com a Direcção Regional de Educação e/ou com as 

Estruturas do Instituto de Emprego e Formação Profissional? 

 

 

3. Com que Entidades Formadoras este CNO articula no âmbito dos Encaminhamentos? 

 

 

4. A maioria dos Adultos que recebem neste CNO vem por iniciativa própria ou através de 

Entidades Empregadoras com que tenham estabelecido protocolo? 

 

 

5. Como se processa a relação entre este CNO e outros Centros Novas Oportunidades? 

 

 

6. Que factores considera serem facilitadores e/ ou inibidores no desenvolvimento da relação com 

os autores referidos anteriormente? 
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ANEXO 4 – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

  

As entrevistas não se encontram anexas a esta dissertação a pedido de alguns dos entrevistados, 

constando, contudo, das versões entregues aos júris da prova pública. 

 


