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ANEXO V 

 

A Administração Pública portuguesa no período 1986 -1995 

1986 

 O décimo governo constitucional é o primeiro a consagrar um capítulo específico à 

reforma administrativa; 

 Desmantelamento da Secretaria de Estado da Reforma Administrativa e criação do 

Secretariado para a Modernização Administrativa (SMA); 

 As responsabilidades em matéria de formação passam para a Direcção-Geral da 

Administração Pública (DGAP); 

 A Lei n.º 130/86, de 7 de Junho cria a Inspeção-Geral da Administração do Território 

(IGAT); 

 O Decreto-Lei n.º 270/86, de 3 de Setembro cria a Inspecção-Geral de Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações; 

 Criação da Inspecção-Geral e Auditoria de Gestão e da Inspecção-Geral das Pescas, 

pelo Decreto-Lei nº 310-A/86, de 23 de Setembro (art.º 3º). 

1987 

 O Decreto Regulamentar n.º 15/87, de 6 de Fevereiro deu forma orgânico-funcional à 

IGA; 

 O Decreto-Lei n.º 312/87, de 18 de Agosto a Inspecção-Geral da Saúde (IGS), alargou 

o âmbito da ação inspetiva, ao sistema de saúde, passando a prever-se, a realização de 

auditorias de gestão e a realização de auditorias disciplinares; 

 Décimo primeiro governo constitucional, cujo programa impõe objetivos ambiciosos: 

modernização da Administração; alteração do estatuto dos funcionários; melhor 

gestão dos recursos e promoção de serviço a clientes; 

 Criação do Gabinete de Análise de Financiamento pelo Estado das Empresas Públicas 

(GAFEEP); 

 Criação da Comissão Empresas-Administração; 

 Fusão do Instituto de Informática e da Direção-Geral da Organização Administrativa 

(DGOA); 

 O Decreto-Lei n.º 409/87, de 31 de Dezembro cria a Inspecção-Geral das Obras 

Públicas, Transportes e Comunicações. 

1988 

 Criação do posto de Subsecretário de Estado para a Modernização Administrativa; 

 Adoção da lei da privatização das empresas públicas, autorizando a sua transformação 

em sociedades. 

1989 

 Início do Programa de privatização em larga escala; 

 Transformação do Subsecretário de Estado para a Modernização Administrativa em 

Secretário de Estado; 

 Lançamento de protocolos de modernização administrativa; 

 O Decreto-Lei n.º 353/89, de 16 de Outubro, visou atualizar e reunir as atribuições da 

IGF num novo quadro legal de intervenção nos setores público, administrativo e 

empresarial e setores privado e cooperativo, reformular a estrutura dos serviços, 

autonomizar as funções de chefia e consagrar um novo regime remuneratório para a 

carreira de inspetores. 

1990 

 Iniciação dos planos sectoriais de modernização; 

 Proclamação do dia nacional da desburocratização; 

 Criação do programa sobre a Justiça e os Cidadãos, visando aproximar o Ministério 

da Justiça dos Cidadãos. 

1991 

 O programa do décimo segundo governo constitucional toma como objetivo 

prioritário a melhoria da qualidade dos serviços públicos; 

 Promulgação do Código do Procedimento Administrativo; 

 Regulação dos Orçamentos por Programas; 

 Lançamento no âmbito do Ministério da Educação dum sistema de informação ao 

cidadão (INFOME); 

 Criação do Sistema Interdepartamental de Informação aos Utentes dos Serviços 

Públicos (INFOCID); 
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 O Decreto-Lei n.º 192/91, de 21 de Maio, reestrutura a Inspecção-Geral de Auditoria 

de Gestão; 

 Com o Decreto-Lei n.º 304/91, de 16 de Agosto, a Inspeção-Geral do Ensino passa a 

designar-se Inspecção-Geral de Educação. 

1992 

 O Decreto-Lei n.º 106-B/92, de 1 de Junho, criou a Direcção-Geral de Espetáculos e 

das Artes (DGEAT) que para além das atribuições cometidas à DGEDA, integrava 

ainda a atribuições da extinta Direcção-Geral da Acção Cultural (DGAC); 

 Lei dos Disponíveis, em Junho de 1992; 

 Lançamento do programa integrado de formação e de modernização da função pública 

(PROFAP); 

 Criação em substituição do CETAL do Centro Jurídico (CEJUR), responsável por 

fornecer assistência jurídica à Presidência do Conselho de Ministros; Assinatura do 

Tratado de Maästricht. 

1993 

 Lei de Acesso aos Documentos da Administração Pública – Lei nº 65/93, de 26 de 

Agosto; 

 Carta Deontológica do Serviço Público – Decreto-Lei nº 65/93, de 26 de Agosto; 

 Programa Integrado de Formação para a Modernização da Administração Pública 

(PROFAP) – Despacho Normativo nº 14/93, de 22 de Fevereiro; 

 O Decreto-Lei n.º 140/93, de 26 de Abril, cria a Inspeção-Geral da Educação, 

designação que ainda hoje mantém; 

 O Decreto-Lei n.º 291/93, de 24 de agosto, cria a Inspecção-Geral da Saúde. 

1994 

 Intensificação das ações no domínio da Qualidade; 

 Estudo da OCDE sobre a Modernização da Administração Pública Portuguesa; 

 Relatório da Comissão para a qualidade e racionalização da AP “Renovar a 

Administração”: um desafio uma aposta; 

 O Decreto-Lei nº 6/94, de 12 de Janeiro, criou a Direcção-Geral dos Espetáculos 

(DGESP) que deixou de ter as competências da DGAC; 

 O Decreto-Lei n.º 18/94, de 25 de Janeiro, ajusta a estrutura da IGA. 

1995 

 Lançamento experimental de um protótipo de “quiosque” de serviços; 

 Décimo terceiro governo constitucional de Outubro, sendo os assuntos da 

modernização administrativa, entregues à Secretaria de Estado da Administração 

Pública; 

 Em Dezembro de 1995, no Conselho Europeu de Madrid, foi definido o cenário de 

introdução da moeda única, onde se destaca, entre outros aspetos, a confirmação dos 

critérios orçamentais estabelecidos no Tratado de Maastricht; 

 O Decreto-Lei n.º 227/95, de 11 de Setembro cria a Inspecção-Geral da 

Administração Interna (IGAI); 

 Em 1995, com o Decreto-Lei n.º 271/95, de 23 de Outubro, a Inspeção-Geral da 

Educação estende a sua ação aos estabelecimentos de ensino portugueses no 

estrangeiro e o seu pessoal passa a constituir um corpo especial. 

 

Fonte: www.dre.pt; www.google.pt; 

http://ria.ua.pt/bitstream/10773/7380/1/Cultura%20de%20%C3%A9tica%20e%20reponsabilidade%20na

%20AP_os%20limites%20do%20SIADAP29.11.2011.pdf 
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