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O presente estudo visa perceber o comportamento das instituições públicas, 

afetas ao sector público administrativo (SPA), no que se prende com o tema da 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC)1. Inicialmente, no primeiro semestre de 

2011, foi considerado o estudo de organismos afetos ao Ministério do Ambiente e 

Ordenamento do Território (MAOT), facto que se ficou a dever à experiência 

profissional, que estava a passar, no momento de constituição do tema da presente tese, 

enquanto funcionário da secretaria%geral do MAOT. Acontece, no entanto, que pro 

alguma convulsão social, registou%se uma alteração política que deu consequência da um 

novo ato eleitoral, que decorreu a 05 de Junho do 2011, que criou ao XIX Governo 

Constitucional2. Este acontecimento provocou uma interrupção do processo de 

investigação que estava a decorrer. 

A alteração governamental traz um novo modelo organizativo e novas 

orientações, respeitante ao modelo e estrutura da administração pública portuguesa. 

Surge a necessidade de redução de ministério, com extinção e fusão de organismos. Dá%

se a fusão do MAOT ao antigo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Regional3 

criando um único ministério com novas competências e valências. Esta situação obrigou 

ao redesenho do presente estudo, tanto no seu cronograma físico como na sua estrutura. 

Os processos de fusão implicaram a publicação de lei%orgânicas e nomeação de novos 

dirigentes. A primeira publicação ocorreu em janeiro de 2012, com o Ministério da 

Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Território (MAMAOT4), seguido das orgânicas 

dos organismos e definição dos novos dirigentes, processos apenas concluídos no 

primeiro trimestre do corrente ano de 2013.  

A alteração de orientações estratégicas, com o XIX Governo Constitucional, 

reforçou a necessidade do presente estudo, associado às questões que se colocaram 

inicialmente, nomeadamente: 

 
                                                             

1 Segundo Kartotli e Aragão (2008:79), responsabilidade social corporativa é o comportamento ético e 
responsável na busca de qualidade nas relações que a organização estabelece com todos os seus 
������������ (partes interessadas) associado, direta ou indiretamente, ao negócio da empresa e refletindo%
se em desafios éticos na dimensão económica, ambiental e social. O glossário dos Indicadores Ethos 
(2010) refere que “���� �������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ��� ������������������������������������������������������������������
������ ���������������� ������������ ������������������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������!" 
2 Decreto%Lei n.º 86%A/2011, de 12 de junho – Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional. 
3 Artigo n.º 21.º do DL 86%A/2011, de 12 de julho. 
4 Decreto%Lei n.º 7/2012, de 17 de janeiro – Lei Orgânica do MAMAOT 
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1.� Como se introduz a RSC no contexto atual da administração pública moderna? 

2.� Como se desenvolve a RSC na relação com a comunidade, no geral, e partes 

interessadas, em particular (questões de ética, transparência e ������������	)? 

3.� Como reagem as instituições do MAMAOT face a este novo desafio da RSC e 

conseguem ser uma referência no modelo % organização socialmente 

responsável? 

4.� Quais as ameaças e que novas oportunidades de melhoria que se levantam às 

organização quando incorporam o conceito de RSC? 

Pretende%se analisar o modelo de gestão de organizações públicas, afetas ao 

MAMAOT, tendo em consideração a aplicação do conceito de RSC como instrumento 

de política pública, identificando as vantagens e desvantagens daí decorrentes. Segundo 

Leal (2011:20), com recurso a conceito de Paulo Teixeira Pinto, 2010, “����������������

��������������� ������������������� ���#���� �� �� ������$����� �� ��� �����������������

��������� %!!!&� �������������������������� ������������������������������ ������������ ��

�����������". Para a autora, são as pessoas que fazem as organizações e que marcam a 

diferença e reforça o seu pensamento quando refere Letícia Veloso sobre a necessidade 

de que se estabeleçam adequados critérios e parâmetros empresariais com atividades 

socialmente responsáveis sustentadas em preocupações e princípios “éticos”, “valores 

morais”, através de um abrangente conceito de “cultura”. A autora (p.30) refere o estudo 

do Instituto Ethos de 20105, “�� ������'����� ������������ ������������ �� ������� ����

������� �� ����������� ��� ������ ��� ����������� ���� ����������� ������� %������������

��������������������������������������������������������������������������������������

�� ����(�������&� �� ���������� ���������(���� ��� ������������ ���� ����� ������������ ���

�������������������)���*��$��������������������������������������������������������". 

Segundo Innerarity (2006:11), a tradicional distinção entre o privado e o público é muito 

precária e, com recurso a Virgina Wolf na peça +�����,������, considera que “��������

�������������������������������������������������������"!� 

O debate sobre o tema da RSC relaciona%se com a definição da Missão, Visão, 

Princípios e Valores da organização, colocando a questão de saber se o papel central da 

organização passa pelo enriquecimento dos ������������- (acionistas, entendidos como 

                                                             
5 Soares (2004:8) faz idêntica referência à definição mas na versão menos actualizada, de 2002. 
6 Serra (2008:55). 
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membros dos ������������.), ou se deverá recair em preocupações com o resto da 

comunidade (restantes ������������), ambiente, imagem e continuidade da organização, 

bem como proveitos para as gerações futuras. Segundo Rato (2013:207), a gestão de 

recursos humanos na administração pública8 não pode ser desligada da missão e 

objetivos dessa Administração e, defende a autora, nas democracias dos Estados de 

direito, considera%se o princípio de respeito das liberdades individuais e a promoção da 

dignidade humana, garantindo a igualdade de oportunidades e a observância do princípio 

da não discriminação (valores defendidos também em Guerreiro e Pereira, 2006).  

A implementação de ações de RSC por parte das organizações, indiferentemente 

de pertencerem ao sector público ou ao privado, revela%se, simultaneamente, uma 

oportunidade de promoção do bem%estar dos ������������ (no geral) e um contributo 

para a melhoria da imagem e, se possível, para o incremento de valor da própria 

organização (/����� ���� 0���	 – /�01, rentabilização do investimento realizado). 

Segundo Rodrigues (2011:68), a teoria dos ������������ tenta articular, de um modo 

sistemático, uma questão fundamental: quais os grupos de ������������ que merecem ou 

requerem uma atenção especial por parte da organização? Neste sentido, o autor 

suportar%se na teoria de Philips, 1999, procurando delimitar duas classes diferentes de 

partes interessadas, as quais exigem uma gestão diferenciada: aqueles que podem afetar 

a organização e aqueles que são afetados pela organização. Acrescenta, ainda, a 

necessidade de distinguir dois grandes grupos de ������������: os primários e os 

secundários, sendo que nos primeiros, incluem%se os públicos essenciais para a 

                                                             
7 Segundo Kartotli e Aragão (2008), ������������ (partes interessadas) são todos os grupos ou elementos 
que, de alguma forma, investem o seu “empenho” na organização, caracterizando o ambiente empresarial, 
enquadrando%se em duas categorias: ������������ internos e ������������ externos. Para Serra (2008:55) 
“������������������������������������������������������������������������'�������������������������
����������������������”. AA1000 (2008) define �������������como as pessoas, individuais ou em grupo 
que influenciam ou podem influenciar as atividades da organização, produtos ou serviços e resultados 
associados. António (2006:128) com recurso a Bowie, 1988, Freman e Reed, 1983, define ������������ 
como a necessidade para a sobrevivência da empresa e, Cornell e Shapiro, 1987, quando como 
participantes em relações de troca. Segundo Ferreira (2009:211), a RSC pode assumir um papel chave na 
aprendizagem organizacional através de um processo sistemático de envolvimento com ������������!�De 
acordo com Vários (2004:11), o Banco Mundial considera fundamental o papel do setor público para o 
diálogo entre as partes interessadas com a comunidade e os processos dos seus multi(������������. 
Considera, ainda, (2004:13), que a maioria dos gestores não fomenta o diálogo com as partes interessadas 
e pratica%o apenas em situação de crise ou quando não têm alternativa. 
8 Segundo Salm e Menegasso (2009:102), que de Waldo, de 1980, afirma que “�������������������������
�����������$�������������������������������#��������2�����".  
9 /����� ����0���	 (VfM) aplicado ao real valor do dinheiro investido segundo princípios da eficiência, 
eficácia e economia, ou seja, enquanto resulta o investimento público, ou privado, em termos de 
rendabilidade 
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sobrevivência da organização e nos segundos, aqueles que influenciam ou são 

influenciados pela organização, mas não são essenciais para a sua sobrevivência.  

Tendo em consideração que nem tudo se resume ao lucro puro do “negócio”, 

como a economia tradicional habitualmente posiciona, a RSC assume um papel 

preponderante nas organizações. Segundo Ferreira (2009:2006), a questão de como as 

organizações podem responder à necessidade de combinar a atuação segundo princípios 

responsáveis e gerar lucros permanece central na RSC. Para Ruskin (1862:6), já no 

século XIX havia chamado à atenção para o facto que, em momentos de crise, e não só, 

os proveitos de uns não implicam, necessariamente, a perda de outros. Assim sendo, 

deste conceito poderá resultar um princípio de partilha de benefícios que envolvam todos 

os ������������ da organização, podendo ser esse o tronco comum nas ações e preceitos 

da RSC. Mozzicafreddo (2003:2) considera que a categoria de cidadania, como matriz 

de integração social e sistémica, percorre três dimensões do cidadão: como contribuinte, 

como eleitor e como participe da sociedade. 

 

�����������������	������	
��������

O estudo em questão é de caráter qualitativo e divide%se nas seguintes fases: no�

����	�����, considera%se o “estado de arte” da RSC em Portugal, como instrumento de 

política pública. Considerou%se aspetos que os académicos consideram relevantes, 

nomeadamente, a associação com o 3�4�5�����0���������, a ética e deontologia, a 

prestação de contas voluntária e a transparência como forma de combate à corrupção; já 

no ����	������, é analisado o quadro legal em curso, tanto no panorama nacional e como 

internacional, as influências e os documentos de referência sobre o tema; por sua vez, no 

����	���� ���� desenha%se o ��������da metodologia aplicada ao presente estudo, com 

base nos instrumentos considerados para apreciação e reporta%se o resultado das 

entrevistas realizadas, com os �������� colhidos, tendo sido dado espaço ao 

contraditório por parte dos entrevistados. Com o pedido de entrevista foi enviado um 

����� do projeto de pesquisa, o termo de responsabilização com compromisso de 

confidencialidade (anexo IV), o Guião da Entrevista (anexo V) e a grelha individual dos 

elementos recolhidos da organização (anexo VI) onde se espelha a matriz dos elementos 

possíveis de analisar e estudar e disponíveis para o público em geral. Com esta partilha 

pretendia%se a maior transparência possível e a clareza de objetivos por forma a ser 

permitido analisar e discutir, com os dirigentes das instituições, o material de estudo 
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considerado e corrigir, ��� ����, aspetos particulares relacionados com os elementos 

recolhidos para as Fichas Individuais das Instituições. As perguntas desenhadas para as 

entrevistas tiveram por base os dez princípios defendidos pela 6������3�������,�����

7�������(UNGC10), nomeadamente, os princípios dos Direitos Humanos, do Direito do 

Trabalho, de Proteção Ambiental e de Contra a Corrupção. Nesta fase, foram destacadas 

as hipóteses levantadas durante as fases anteriores do trabalho e questionadas a sua 

aplicabilidade, aspeto prático e exequibilidade; por fim, o ����	���� �� encontra%se o 

resumo da análise das conclusões, bem como os resultados esperados. 

 

�����������������������	��������������	��

Conforme referido no ponto anterior pretende%se compreender o sentido de 

evolução do desenvolvimento de ações de RSC e sua aplicação em organismos públicos, 

afetos ao MAMAOT. Numa ótica de �����������88� procurou%se definir os objetivos e 

as metas propostas pela RSC, comparando com resultados finais (�������&, servindo 

para explicar de que maneiras a RSC pode contribuir para a melhoria dos serviços dos 

organismos. O presente estudo teve por base a análise qualitativa das entrevistas aos 

dirigentes máximos, com vista a perceber, ���������mais sobre a aplicação do conceito de 

RSC nas organizações do MAMAOT. Como anteriormente referido, a fusão de 

ministérios deu origem ao redesenho dos organismos a analisar tendo, no âmbito do 

novo documento denominado por PREMAC12. Considerando as contingências das 

alterações governativas, a seleção da amostra teve em conta as organizações oriundas do 

exMAOT, agora integradas na nova estrutura organizativa do MAMAOT13. Num total 

de 22 organizações do MAMAOT, foram selecionadas 6 organizações (peso total 

27,27% sobre o universo MAMAOT), com a seguinte distribuição: 

                                                             
10 Vários (2004:15), UNGC foi uma iniciativa lançada por Kofi Annan, em 1999. A UNGC é uma 
iniciativa de cidadania empresarial lançada pelas Nações Unidas, em 2000, que reúne partes interessadas 
baseadas em princípios aceites universalmente como sejam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
a Declaração da Organização Internacional do Trabalho relativa aos princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho bem como, a Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento (entendendo%se, aqui, os 
mecanismos anticorrupção). Em Portugal, a UNGC é representada pela APEE (Associação Portuguesa 
para a Ética Empresarial) com o objetivo de se torna uma plataforma de entendimento, de diálogo e de 
discussão de formas de procedimentos inovadoras (www.apee.pt). MTSS (2009:327) 
11 Segundo Mozzicafreddo (2007), a comparação (ou �����������) exige interpretação pois nenhum 
valor pode ser medido sem estabelecer os parâmetros da sua comparabilidade. Para Bilhim (2013:191) 
defende que gerir é medir, medir é comparar (�����������) e comparar é melhorar permanentemente. 
12 PREMAC – Plano de Redução e Melhoria da Administração Central do Estado, 16/Setembro/2011. 
13 Decreto%Lei n.º 7/2012, de 17 de janeiro – Lei Orgânica do MAMAOT 
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��������� �����	�!�������������	
���������������	��� 

����� ����	�!������ "����

Administração Direta  

(nº 1 do art. 4º) 

1)� Secretária%geral do MAMAOT (SGMAMAOT); 

2)� Inspeção%Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e 
Ordenamento do Território (IGAMAOT); 

3)� Direção Geral dos Recursos Naturais, Segurança 
e Serviços Marítimos (DGRM); 

4)� Direção Geral do Território (DGT). 

50%  

Administração Indireta 

(nº 1 do art. 5º) 

5)� Agência Portuguesa do Ambiente, Água e Acão 
Climática, IP (APA, IP); 

12,5%  

Entidade 
Administrativa 
Independente (art. 6º) 

6)� Entidade Reguladora dos Serviços de Água e 
Resíduos, IP (ERSAR, IP). 

100%  

 

�
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#���	������$�%�	�����&'
	��

Segundo Tavares (2000:18), o termo ��������������� deriva, etimologicamente, 

do latim ��(��������, o que significa comprometer%se perante alguém (��������& em 

retorno(re) sendo que responsabilidade é a capacidade de ���������, de “prestar contas” 

em virtude de compromissos (livremente) assumidos. Considera o autor que 

compromisso e responsabilidade passam a estar naturalmente implicados estabelecendo, 

assim, o conceito de ���������������. Para Bilhim (2013:194) gerir, no setor público, 

deverá contribuir para melhorar os resultados e os processos de modo contínuo, indo ao 

encontro e mantendo%se alinhado com a missão, visão, objetivos estratégicos e 

operacionais da 9���5����� “�������������”, “������������”. 

Para Vários (2004:11), a tradição de intervenção social em Portugal remonta ao 

século XV, quando foram fundadas as Misericórdias, muito ligadas à Igreja Católica. 

Segundo Sousa (2005:41), a referência mais antiga de aplicação concertada de ações de 

RSC, entre os exemplos de maior destaque, remontam a meados do séc. XIX, mais em 

concreto, em 1841, data em que os irmãos Clemens e August Brenninkmeyer fundaram 

as lojas C&A e definiram, como prática corrente, apoiar a comunidade através do 

financiamento de projetos sociais. Começava%se, então, a dar os primeiros passos no 

empreendorismo com base no ������(�����(����8: ajustado às realidades sociais e, em 

particular, de cada organização. Esta versão é antagónica à versão piramidal de Carrol15 

onde a responsabilidade social da organização é económica, por natureza. A verdade é 

que o capitalismo social16 origina novas formas de relação entre as organizações e os 

seus ������������ e este tema suscita sérias dúvidas sobre a importância ������ lucro ou 

proveito da aplicação do conceito nas organizações portuguesas. Em concreto, na 

estrutura da sociedade portuguesa parece não existir uma orientação política, emanada 

                                                             
14 +�����(�����(����, ênfase económico, social e ambiente, assente num modelo necessário para a 
sobrevivência da organização e da humanidade, considerando o retorno financeiro do investimento. 
Segundo Vários (2004:15), o Banco Mundial considera que o conceito reporta o impato ambiental, social e 
económico, que atraí a atenção dos governos, nos países mais desenvolvidos. 
15 A instituição de negócios é a unidade económica básica da nossa sociedade (p.25) na pirâmide de Caroll 
que se baseia em: discricionária, ética, leal e económica. 
16 O conceito surge no século XIX, com o objetivo de coibir os abusos do capitalismo selvagem e 
influenciado pela doutrina social cristã, o conceito clássico de capitalismo social. O conceito preconiza 
que o ser humano é naturalmente e essencialmente social e que estabelece objetivos comuns, onde todos 
colaboram para a busca da felicidade. Neste modelo a razão primeira de ser de uma organização é a 
produção de bens ou serviços que promovam o bem%estar social. Os resultados financeiros, embora 
absolutamente necessários para a sobrevivência do negócio, são apenas uma consequência do objectivo 
principal. 
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do topo da hierarquia portuguesa, para que se aplique o conceito, a bem da nação e dos 

contribuintes e constituintes. 

A formalização do “rótulo” de RSC surge a partir da década de 80, associado ao 

conceito de gestão das organizações, como forma de se manterem competitivas nos 

mercados, de modo diferenciador preocupando%se com o ambiente, no geral (pessoas, 

futuro, novas gerações, ambiente interno e externo, relação com o social, entre outros 

fatores). Segundo Porter e Kramer (2006:2) o despertar da atividade empresarial para a 

questão da RSC surge após esta ter sido surpreendida com respostas a questões que não 

haviam sido previstas antes, que se traduziam em responsabilidades corporativas 

próprias. Para os autores, os proponentes da RSC argumentam quatro aspetos favoráveis: 

a obrigação moral, a sustentabilidade, as licenças para operarem e a reputação. À moral 

estava associado “��'��� �� ������ �����”17, objetivo empresarial da RSC. Na 

sustentabilidade referem a definição do primeiro ministro da Noruega Gro Harlem 

Brundtland, década de oitenta, e usado pelo Conselho Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável, “���������� ��� ������������� ����������� ���� ������������ �� �����������

��������� ������������������'�������������������������”18. As licenças prendem%se com 

estratégias governamentais, envolvendo os interesses dos �������������e�na imagem e 

reputação, a RSC é considerada fonte de melhoria para o reforço da marca e moral da 

organização, para além de melhorar o conceito de valorimetria da organização. 

Defendem que gestores sem estratégia clara de RSC atrasam os encargos de forma a 

retardar no tempo quando a organização for julgada pela sua violação de direitos sociais. 

Segundo Martins (2012:7), com recurso a Michael Porter, 1990, a estratégia consiste na 

relação entre ������������, sociedade e meio ambiente e é inerente às organizações que 

se destacam no contexto económico e social e integrar o discurso à cultura destas 

organizações é uma das dificuldades da RSC em busca da Vantagem Competitiva como 

fator de sustentabilidade. O autor recorre%se a Srour, 2007, pois considera que RSC, no 

conceito correto, é o lucro com ética, ou seja, “���� �������������������������������

��(������ �������� ������� ���������� ������ ���� ������� ��� ������� �������;� ���� �� ���

���<��������������������������������������������������������������������������;�����

����� ���=������'��������>� ��������������������������� ��������������� ���������������

�����������������������������������������������������".  

                                                             
17 “?�����������������”, na versão original. 
18 “0��������������������������������4�����������������������������	�������������������������������������
�4�������”, na versão original. 
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De acordo com Vários (2002:iii), o Banco Mundial considera que a agenda da 

RSC é relativamente imatura e que o conceito de RSC ainda não foi assumido pela 

generalidade dos organismos do setor público. De qualquer forma, em Vários (2002:1) 

com recurso à definição do Banco Mundial, 2002, no @����� A�������� 7������� ����

B���������� ?���������� (WBCSD), define%se RSC como sendo “�� ������������

�������������������������������������������������#���������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������� ����� �� �������� ��� ���������� ��� ����”81. Por sua vez, para Martins 

(2012:5), RSC é um conceito segundo o qual as organizações decidem voluntariamente 

contribuir para uma sociedade mais justa. Para Vários (2002:1), segundo o Banco 

Mundial, RSC é o coração do processo de gestão dos encargos e benefícios da atividade 

tendo em conta os ������������ internos (trabalhadores, acionistas/ ������������, 

investidores) e externos (os grupos sociedade civil, os membros da comunidade, outras 

instituições públicas). Em Vários (2004:13) consideram que a maioria dos gestores não 

fomenta o diálogo com as partes interessadas e que apenas pratica%o em situação de crise 

ou quando não têm alternativa. Já Ferreira (2009:208) considera que a integração dos 

�������������só será profícua se o grau de aproximação entre o que as organizações e 

�������������sobre o que constitui a RSC por efetiva. 

Karkotli (2008:14) considera que as novas expectativas para o papel das 

organizações traduzem%se em responsabilidade que transcendem aos modelos 

tradicionais, ou seja, além da produtividade, compreendem também aspetos sociais, 

éticos e ambientais. O autor defende que (p.16) “����������������������������������������

������������ ������������� ���� ������������� ��� �������� ������� ��� ������� ��������������

���������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������*�������������������������������)�����������������������

���������������������������������������������� ���������������������������������������

�����������������������.” Acrescenta, ainda, que o conceito de RSC não se coaduna 

com o sentido de assistencialismo nem utilitarista20, no que se refere ao retorno 

proporcionado pela imagem da corporação, diante de uma sociedade mais consciente, 

vigilante e seletiva. Já António (2006:75) considera que a crise contribuiu também para 

uma mudança nas expectativas e ambições, isto é, no modo de estar na atividade 

                                                             
19 “=�>��� ����������� ��� �������� ��� ���������� ��� ����������� ��������� ������������� 4������� 4����
�����	���������������������������������������	�����������	���������������������������������	��������” versão 
original. 
20 /��� definiçãodos Indicadores Ethos, para Corrupção. 
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económica e que o modelo dominado por regras, hierarquias, distância, carreira, 

centrado na organização e espírito de funcionário público tende a ser substituído por um 

novo modelo cultural com as características de criatividade, participação, envolvimento, 

qualidade, inserção na comunidade, eficácia, responsabilidade social e espírito de 

iniciativa. Segundo Mozzicafreddo (2002), associado ao conceito de responsabilidade 

social está o de cidadania empresarial onde se integra a Missão das respetivas 

organizações e a capacidade de protegerem o ambiente/espaço físico e social. O conceito 

reflete preocupação concreta associada com temas que se relacionam com o destino da 

organização, a estabilidade da comunidade onde se inserem, conjugando sempre dois 

fatores: (1) a função social da organização e (2) o respeito pela cidadania empresarial. 

Segundo Canadas (2011), responsabilidade social é considerada como um bem 

intangível, gerador de valor e fonte de vantagem competitiva, não considerando, para o 

efeito, práticas isoladas, de filantropia, de meros esforços de marketing. Deve abranger 

um conjunto de práticas que incorporam rotinas e procedimentos da organização 

integrando a sua estratégia. Para Mazzotti (2005), a responsabilidade social, assumida de 

forma consistente e inteligente pela organização, pode contribuir de forma decisiva para 

a sustentabilidade e o desempenho empresarial. De acordo com Mozzicafreddo 

(1994:11), as funções que o Estado desempenha na sociedade devem sofrer alterações 

face ao surgimento de problemas e expectativas que não encontram resolução positiva. 

Por sua vez, para Mozzicafreddo (2003:1 e 2002:9) a responsabilidade, como conceito, 

abrange o funcionamento do sistema administrativo (prestar contas dos atos e decisões, 

cumprir prazos procedimentos, desempenho profissional, comportamentos neutros e 

impessoais, etc.), afetando a produção de confiança (ou não) do cidadão no sistema, na 

difusão da ética profissional e na realização eficaz dos programas públicos como valor 

de legitimação do funcionamento da administração. O autor defende que a adesão dos 

indivíduos ao processo de modernização e de racionalização é, além de um ato que diz 

respeito ao próprio interesse, um ato de confiança na forma como a ética profissional é 

respeitada pela autoridade. Para Moreira e Teles (2009:111), a ética no serviço público é 

hoje um pré%requisito fundamental da confiança pública, sendo um marco para a boa 

governação onde a caracterização da boa liderança ética, juntamente com 

imparcialidade, legalidade e integridade, considera também responsabilidade, 

transparência e ������������	. Por sua vez, para Peter Drucker (1992), o conceito de 

responsabilidade social deve ser integrado na estratégia empresarial das organizações. 
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����(����'������	
����")������

Segundo Rato (2013:209), a perspectiva financeira da governação empresarial 

emerge no final da década de 70, do século passado, principalmente nos EUA e na Grã%

Bretanha, como reação à perspectiva tecnocrática. Segundo Carvalho (2001:40), o novo 

tipo de ����������������, surgido nos países Anglo%saxónicos desde os anos 70 (com 

maior força nos anos 80 e 90) procura, mediante uma adaptação dos modelos de gestão 

criados para a realidade do sector empresarial à realidade do sector público, aumentar a 

eficiência e eficácia da ação administrativa. Por sua vez, autores como Rodrigues (2010) 

e Rato (2013:209) defendem que o modelo de governação do NPM, emerge nos anos 

oitenta ancorado nas correntes de modernização da gestão empresarial, também 

divulgada sob a designação de �������������C8. Segundo Carvalho (2001:39), e com 

recurso a estudos de Pollitt, considera que as tendências nas organizações públicas 

“produziram” uma nova «gestão pública» (����������������), diferente da tradicional 

«administração pública e da «gestão empresarial», denominado ��������������� com 

base num movimento surgido na década de 80 nos países anglo%saxónicos, que faz do 

exercício de uma melhor gestão a solução eficaz para os males sociais e económicos. A 

autora não aceita a distinção feita pelos partidários do ��������������� entre a 

administração pública e a gestão privada e, muito menos, aceita ver a primeira como um 

modelo menor em comparação com a segunda. Argumenta, ainda, e com recurso à 

definição de Elisabeth Wilson22, que se pode definir, sinteticamente, o 3�4�

0������������ (3�4� 5����� 0����������� 350) com a importação de conceitos e 

técnicas do sector privado para o sector público. 

Para autores como Carvalho (2001:46) e Rocha (2013:84), o conceito do NPM�

(ou na sua versão traduzida, Nova Gestão Pública) deve%se a Christopher Hood, em 

1991. Carvalho argumenta que o NPM é uma designação atribuída a um conjunto de 

doutrinas globalmente semelhantes que dominaram a agenda da reforma burocrática em 

muitos países da OCDE desde o final dos anos 70. A autora recorre aos argumentos de 

Hood23 quando este descreve os elementos%chave da NPM como sejam (1) uma gestão 

profissional atuante, (2) com padrões e medidas de desempenho explícitos, (3) com 

                                                             
21 Termo utilizado por Christopher Pollitt para criticar negativamente o desajustamento da importação de 
técnicas de gestão empresarial privada para a gestão pública resultante. Segundo Carvalho (2001: 45), e 
com recurso ao mesmo autor, o ������������� consiste num conjunto de crenças e práticas, que tem como 
centro a assunção, raramente testada, de que uma melhor gestão será uma solução eficaz para um amplo 
campo de males económicos e sociais. 
22 Wilson, E. (1993). 7���������������3�4�0������������. Eastham:Tudor Business Publishing, 41%61 
23 Hood, Christopher (1991). D�5�����0��������������D���B������E! Public Administrations, p.3%19.  
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maior ênfase no controlo dos resultados, (4) vocacionado numa tendência para a 

desagregação das unidades, (5) com tendência para uma maior competição, (6) dando 

ênfase nos estilos de gestão praticados no sector privado e (7) com uma maior relevância 

na disciplina e parcimónia da utilização de recursos. 

Segundo Ferraz (2013:175), o NPM surge com o redesenhado de um modelo 

alternativo ao modelo burocrático, primeiro nos países anglófonos, sob influência das 

políticas reformistas de Margaret Thatcher e alastra%se por todo o mundo ocidental. Na 

perspectiva do autor, os defensores do NPM consideravam que a aplicação do conceito 

nas organizações ajudaria a promover o bem%estar social. Considera, ainda (p.176), com 

referência a Hood, 1991, que os principais elementos caracterizadores do NPM estão 

associados ao estilo e práticas de Gestão Privada, relacionados com a competição no 

sector público (entre agências); aplicado à disciplina no uso de recursos (controlo de 

custos); dando enfâse nos resultados e controlo de �������� (resultados); valorizando os 

����������específicos e avaliação de desempenho; estimulando a divisão das unidades e 

investindo na gestão profissional (profissionalização da gestão). Segundo Carvalho 

(2001:13), o propósito do NPM é o de melhorar a ação da Administração por via do 

aumento da eficiência, da eficácia e da qualidade dos seus serviços e tal pode passar por 

aproximar os modelos de gestão das organizações públicas aos modelos de gestão das 

organizações privadas. Para a autora (p.43) trata%se de uma visão empreendedora e 

preocupada com o contorno social, em que a organização está inserida, com vista a 

atingir um desenvolvimento sustentável e com qualidade de vida atual e das gerações 

vindouras. Associado estão princípios relacionados com comportamento ético nas 

organizações, com vista ao desenvolvimento económico, comportamental, social e 

ambiental, ������������	 das ações desenvolvidas, a transparência, entre outros fatores.  

Para Gomes (2003:395), e do ponto de vista da gestão pública, os movimentos de 

reforma administrativa integram%se na evolução mais vasta ocorrida em matéria de 

reforma administrativa no último quartel do século XX, baseada na redescoberta, na 

afirmação e na difusão do liberalismo, que levou ao auge a importância do mercado, da 

empresa e do direito privado e, a partir da noção de utente, procurou fazer de cada 

administrado um cliente. Segundo o autor, a europeização das administrações, impostas 

por Bruxelas, aprofundou%se nos anos 90 e a adoção de políticas da chamada nova 

gestão pública ocorreu de modo generalizado, permitindo levar à administração pública, 

com as necessárias modificações, algumas perspectivas fundamentais da gestão privada. 
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É possível definir uma organização socialmente responsável como sendo aquela 

que tem em consideração, nas decisões que toma, a comunidade onde se insere e o 

ambiente onde opera. Segundo Soares (2005:8), assume%se uma postura socialmente 

responsável quando não se restringe à função económica, passando a orientar%se pela 

função ética da RSC. Já Martins (2012:10), com recurso a Ferrel, 2001, diferencia os 

conceitos de ética e responsabilidade social, muitas vezes tomados como sinónimos. O 

autor considera que ética é uma parte da filosofia que procura esclarecer teoricamente o 

que é certo e o que é errado na conduta humana e, para as organizações, ética 

empresarial é o conjunto de princípios e padrões que orientam o comportamento no 

mundo dos negócios. Por sua vez, define responsabilidade social como sendo o conjunto 

de obrigações que as empresas assumem com a sociedade, desejando a maximização dos 

efeitos positivos e minimização dos efeitos negativos sobre a sociedade. Para 

Mozzicafreddo (2003:1), a responsabilidade, como conceito, abrange o funcionamento 

do sistema administrativo – prestar contas dos atos e decisões, cumprir prazos e 

procedimentos, desempenho profissional, comportamentos neutros e impessoais, etc., 

enquanto a ética é um valor em relativo declínio mas defende que sem confiança nos 

comportamentos e nos processos, não haverá adesão a uma reforma modernizadora. Por 

sua vez, segundo Pestoff (2011:17), o debate sobre a prestação de contas considera 

valores e éticas de governação das ações de todo o tipo de organizações.  

Rodrigues (2010) considera que o NPM não significa o aparecimento de ideias 

novas, mas apenas preconiza a substituição da gestão pública tradicional por processos e 

técnicas de gestão empresarial. O autor defende, tal como Carvalho (2001:77), que no 

âmbito do NPM estão agregadas várias correntes, todas elas de natureza gestionária, 

como a TQM – +����� F�����	� 0���������, a Reengenharia, a Reinvenção e a 

simplificação de processos, cujos propósitos são o de se afirmarem como alternativa à 

governação administrativa tradicional e onde todas estas correntes partem da mesma 

ideia base de que a gestão empresarial privada é o padrão ideal para uma boa gestão 

pública, para alcançarem o princípio muito estimado por determinadas correntes 

políticas de obter menor Estado, mas melhor Estado. Por sua vez, segundo Rato 

(2013:215) a teoria da Escolha Pública, tendo surgido de inspiração neoliberal, 

aconselhou a redução da “máquina administrativa” (menos Estado)24 e a realização de 

                                                             
24 Segundo Carvalho (2001: 12), “������(��������������������������� ��������������������������� ���
������������(������G�H������2��������������2�����I"!�Segundo Rodrigues (2011:141) o propósito é de 
obter menor Estado, mas melhor Estado.  
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reformas no sentido de aproximar a gestão pública da gestão privada considerada como 

mais eficiente por ser mais flexível e ágil. A autora argumenta, com recurso a Ribeiro da 

Silva, que os defensores da Escolha Pública propuseram um pacote de reformas 

orientadas para a privatização/agenciação25 e que a implementação deste modelo de 

gestão obedeceu ao critério de redução de custos, privilegiando o objetivo da eficiência 

pela aplicação de métodos de gestão privada, dando espaço ao surgimento da Gestão por 

Objetivos (GpO) e da introdução da avaliação do desempenho, assente na confrontação 

dos resultados com objetivos institucionais e individuais contratualizados. Por sua vez, 

Rodrigues (2011) defende que a difusão da principal mensagem do NPM considera a 

forte capacidade que a gestão empresarial tem para dar resposta aos problemas do 

mundo atual, surgindo como uma alternativa válida ao modelo de Administração de Max 

Weber, com forte inspiração nas correntes de pensamento teóricas e �����	�������. 

Innerarity (2006) considera que se a responsabilidade tem significado social e 

que deverá abrigar no seu interior uma dimensão de futuro. Para o autor, que refere 

Preuss, 1984, afirma que “�����(��(��� ���������� ���� �� ������� ���� ��<�� �� ��*����� ���

��������”. Assim sendo, RSC é um instrumento de trabalho fundamental para a 

manutenção e sobrevivência das organizações, tendo em consideração fatores como a 

manutenção da continuidade no tecido empresarial, a imagem junto dos seus clientes 

internos e externos (������������� bem como ������������) e o impacto dessa 

organização na sociedade, no geral, e na comunidade, em particular, considerando as 

gerações vindouras e suas consequências. A RSC deve considerar uma apreciação �*(

���� e �*(���� dos factos, com base em planeamento adequado, aferindo e medindo as 

consequências das ações tomadas ou propostas a tomar. 

Para Rocha (2013:84) da análise dos pressupostos teóricos e da sua prática, 

sobretudo em Inglaterra, pode%se concluir que o NPM se caracteriza pela gestão 

profissional, explicitação das medidas de performance, ênfase nos resultados, 

fragmentação das grandes unidades administrativas, competição entre agências com 

adoção de estilos de gestão empresarial e insistência em fazer mais com menos dinheiro. 

Segundo Vries (2010), a teoria da gestão pública trouxe a política para análise e o NPM 

foi a reação das teorias tradicionais de administração pública. Segundo Rocha (2013:85), 

o pressuposto fundamental do NPM�é o de que tudo o que é público é ineficiente. 

                                                             
25 Para a autora, agenciação consubstancia%se na divisão de grandes departamentos em pequenas 
unidades,as quais são geridas como empresas privadas, embora o capital seja público e o controlo das 
agências pelo Estado é efectuado através de contratos de realização. 
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A segunda metade do séc. XX foi testemunha de uma série de processos que 

preconizavam grandes mudanças no que se refere à conceção da gestão, da política, do 

Estado e da Administração Pública. Segundo Rodrigues (2011), o desafio proposto 

principalmente pela corrente modernizadora do NPM criou fortes expectativas de 

mudança na administração pública portuguesa mas a reforma só se tornará exequível 

com a substituição do tradicional modelo de governação acompanhada por um 

investimento sério nas pessoas. Segundo o autor, um dos principais problemas do 

funcionamento das organizações está relacionado com a politização do sistema de 

gestão. Defende, o autor, que estas características têm vindo a propiciar o alinhamento 

entre a liderança política e a estrutura de gestão das organizações públicas e, por 

consequência, o problema em Portugal prende%se, nas organizações públicas, com o 

facto de as estruturas condicionarem a estratégia e não o inverso. Acrescenta que esta 

estrutura organizacional corresponde ao desenho do tradicional modelo de governação 

que não distingue a função pública da função técnica, originando, por isso, uma 

adulteração do processo da tomada de decisão provocando irracionalidades 

organizacionais que afastam valores tão fundamentais para o exercício do serviço 

público como a confiança, a transparência, a equidade e a responsabilidade de prestação 

de contas (������������	&. O autor ainda refere Innerarity (2010) ao afirmar que no 

âmbito da Administração Pública o termo “governação” aparece, com maior ênfase a 

partir da década de 90, como uma nova corrente teórica ligada a uma forma de governar 

que alude às diversas formas de coordenação da ação social como às regulações não 

hierárquicas não estatais. Segundo Ferraz (2013:183), os últimos anos em Portugal 

deram lugar a inúmeras mudanças que tenderam a reformar o modelo de administração 

burocrático e a dar lugar ao modelo do NPM. O fator crítico da racionalidade 

organizacional procura encontrar o ������ mais adequado para proporcionar um 

desempenho eficaz, tendo geralmente, como pressupostos, os valores da transparência e 

da prestação de contas (������������	& e as organizações públicas necessitam de refletir 

a mudança, fundamentalmente a partir do sistema de governação. Este deve 

proporcionar as condições básicas para que as organizações públicas prossigam com 

isenção o interesse geral, que provocam valor público para a sociedade (/�0), 

garantindo, em simultâneo, um funcionamento na base de valores como a eficácia e 

eficiência, mas também, com outros valores tão importantes como a qualidade, a 

equidade, a transparência, a legalidade e a ������������	. O autor cola%se às teorias de 

Drucker afirmando que se está a assistir a uma mudança de modelos de governação, ou 
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seja, a uma alteração na propriedade com repercussões no poder. Segundo Martins 

(2012:6), a RSC surge com a mudança de valores impostos pela sociedade pós%industrial 

à medida que valoriza o ser humano juntamente com o respeito pelo meio ambiente, 

construindo uma sociedade mais justa e uma organização com objetivos múltiplos. 

Para Bilhim (2013:191), as administrações da Europa do sul, também conhecida 

por “Europa das oliveiras” são criticadas pelos seus fracos índices de eficácia, eficiência, 

economia (/�0&� e ética, normalmente associados pela ciência política e históricas 

democráticas menos sólidas e consolidadas. Segundo o autor, estas administrações, onde 

se enquadra a de Portugal, revelam: má imagem dos serviços prestados e baixa 

qualidade; peso excessivo do setor público; burocracia e centralização; opacidade aos 

olhos dos cidadãos, mas no desenvolvimento da sua própria carreira; corrupção; fraca 

produtividade; falta de recursos qualificados; falta de meritocracia; desmotivação de 

funcionários; ausência de controlo de custos; ausência de pensamento estratégico e de 

visão. Por sua vez, segundo Rato (2013:218), apoiando%se em Moore, o conceito de 

valor público decorre do princípio de que a ação governativa e a atividade da 

administração pública devem dar benefícios aos indivíduos e à sociedade, 

designadamente respondendo às necessidades dos cidadãos e garantindo%lhes a 

acessibilidade a serviços públicos de qualidade, de forma a aumentar a confiança nas 

instituições públicas e a legitimar os respetivos custos, pagos pelos contribuintes. A 

autora argumenta que Moore defende a legitimação como correspondência uma 

responsabilidade ética dos dirigentes e dos funcionários públicos, com o subsequente 

dever de prestação de contas (������������	). Suportada em Moore e Denhart, enfatiza 

que a responsabilidade dos Governos e das administrações públicas utilizam processos 

de governação transparente, de forma a garantir os princípios da democracia e equidade 

social na criação de valor público.  

Segundo Vries (2010) apesar de o paradigma do NPM� estar com problemas, 

ainda se está longe para falar em termos de uma mudança de terceira ordem, tendo em 

consideração que uma mudança nunca desaparece nem se concretiza de forma radical. 

Face ao atual momento de crise que se vive no mundo inteiro, não se sabe até quando 

pode durar e por isso, é prematuro prognosticar mudanças efetivas. Para o autor, alguns 

Governos aperceberam%se que nem tudo a respeito do NPM funcionou como previsto, 

sendo que as necessidades de pessoal foram aumentando em todas as áreas com 

particular enfâse para a área dos serviços de apoio, com impacto ao nível da avaliação e 

controlo. Considera que este fator conduziu a uma abordagem mais pragmática, 
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envolvendo a recentralização de serviços de apoio aos ministérios, operações ��(��� de 

redução de pessoal (��4���'���), estratégias de serviços partilhados e um processo mais 

inteligente de avalização das agências independentes, que resistiram ao movimento de 

centralização do Estado central. Vries (p.89), baseado no paradigma neoliberal, 

considera que um novo conceito de governança (,���������& surge com o NPM e este 

relaciona%se com o conceito de /�0. Por sua vez, Gomes (2003:389) considera que 

embora a noção de governança seja muito antiga, data do fim dos anos 80 o seu 

aparecimento na moderna agenda das ciências sociais. Para Vários (2004:9), as linhas de 

orientação da governança e os códigos das melhores práticas respondem ao mau 

desempenho %�����������& corporativo e uma perceção da falta de supervisão eficaz. 

Segundo Vries (2010), /�0 é um instrumento de cultura de prevenção da 

corrupção com base em critérios de rigor, de ética, de transparência e de prestação de 

contas voluntária (������������	), no sentido da boa Governação e da gestão de imagem 

da Administração Pública. Na perspectiva do autor, otimização de performance das 

organizações públicas considera as seguintes regras: maior cuidado no planeamento de 

resultados (�������) e avaliações finais (����������������); permanente deliberação com 

base em objetivos (objetivos pré definidos) e; maior transparência nos dados 

considerados pelas Agências. Em teoria, para Vries (2010), o processo de aprendizagem 

da administração pública está em curso, estimulado por estudos comparativos e casos de 

�����������, sendo essa uma consequência de incidentes políticos ou crises como a 

atual situação financeira que conduzem a sérias reflexões voltadas para a administração 

pública e mais profundas sobre o conceito de ideias políticas, burocracia e sociedade.  

Segundo Carvalho (2001:49), com recurso a Lawton e Rose26, o NPM está 

patente nas políticas de modernização da OCDE, traduzindo%se numa maior 

transparência no funcionamento da administração, num maior envolvimento dirigido aos 

clientes e utentes, numa flexibilidade crescente por forma a satisfazer as necessidades 

dos clientes individuais, num melhor acesso físico à administração e a mais informação 

disponível sobre a dita organização. Para a autora (p.77), a reengenharia é encarada 

como um caminho para a mudança, de carácter inovador e (p.79%80) invocando Michael 

Hammer27 e aplicando o conceito central do «três C´s»28. Na perspectiva da autora, a 

                                                             
26 Lawton, Alan e Aidan Rose (1994).J������������ ���� 0���������� ��� ���� 5����� B�����, 2nd ed., 
London: Pitman Publishing. 
27 Hammer, Michael e James Champy (1993). 9�����������������7�����������G�D���������������A��������
9���������. London: Nicholas Brealey Publishing, p.28%44 
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opinião pública pede que o Estado funcione melhor (������2�������������� 2�����C1) 

consequentemente, seja mais magro (������), pequeno, inteligente, rápido e barato. 

Innerarity (2006:239) considera que a organização socialmente responsável exige 

a elaboração de um conceito de responsabilidade, em consonância com as crescentes 

consequências secundárias e os efeitos não pretendidos das ações, com base na previsão 

do futuro e com critérios de sustentabilidade, de modo a que os atores levem em conta as 

consequências a médio e longo prazo das suas ações. O autor considera que, além do 

empenho pessoal, esta preocupação exige garantias institucionais, de modo que sejam 

articuladas, organizativamente, as decisões subjetivas, as estruturas objetivas, os 

interesses coletivos e as interdependências globais. Segundo Ferreira (2009:208), as 

organizações que não assumam uma postura proactiva podem perder competitividade e 

argumenta ainda (p.211) que a RSC parece emergir como uma via menos arriscada para 

alcançar a competitividade, através da operacionalização do conceito na gestão do 

ambiente, da comunidade, dos clientes/consumidores, da cadeia de fornecimento e 

colaboradores.  

Pestoff (2011:5), com recurso a estudos de 2006 e 2010 de Osborne, defende que 

o NPM foi uma fase transitória da administração pública para o 3�4�5�����,����������

(NPG). Segundo Gomes (2003:390), a governança integra novas formas interativas de 

governo nas quais, os atores privados, as diferentes instituições públicas, os grupos de 

interesse e as comunidades de cidadãos, ou outros atores ainda, tomam parte da 

formulação das políticas. Para o autor, trata%se de um modo de governação que permita 

ao mercado operar e viabilizar a participação ativa dos cidadãos nas tomadas de decisão. 

Por sua vez, Rodrigues (2013:107) considera que o novo modelo de governação pública, 

                                                                                                                                                                                    
28 Carvalho (2001:49), três C´s: 7�������� (clientes tornam% mais sofisticados e exigentes, com maior 
leque de alternativas, conhecedores melhor das suas próprias necessidades e exercem pressão sobre os 
seus fornecedores; a administração pública deverá orientar%se para o cliente e as organizações devem 
voltar%se para o exterior, para as necessidades do envolvente que deverão servir, de acordo com os seus 
estatutos), 7����������� (competição, onde o que era local e relativamente suave tornou%se global e 
agressivo; pode não atingir os organismos públicos mas atinge quem serve e logo, na sua envolvência com 
todos os seus trâmites, procedimentos e tempos despendidos refletindo%se em custos com impacto na 
competitividade desses agentes, onde a Administração Pública deverá ter consciência desses custos) e 
7������ (mudança com as novas tecnologias, processando%se a um ritmo estonteante e o que ontem era 
impensável, é hoje rotinaonde falha o mercado deve intervir o Estado, para orientar e controlar a ação 
desse mercado, limitando os seus efeitos a nível da equidade e da justiça social e num numa lógica de 
funcionamento assente na competição, o Estado tem que conciliar interesses conflituantes de forma a 
otimizar a racionalidade na ação administrativa, para conseguir fazer mais com menos). 
29 Carvalho (2001:12), “������(������������������������������������������������������������������
���(������G� H������ 2������� ������� 2�����I"!� Segundo Rodrigues (2011:141) o propósito é de obter 
menor Estado, mas melhor Estado. Para Rato (2013:215) a teoria da Escolha Pública, tendo surgido de 
inspiração neoliberal, aconselhou a redução da “máquina administrativa” (������ 2�����). E António 
(2006:79) refere a expressão de acordo com campanhas eleitorais. 
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ou a nova governança, é vista por autores como Pierre e Peters, em 2000, e Bovaird e 

Löffler, em 2003, como uma resposta, uma transformação ou mesmo um modelo 

alternativo ao NPM. Mas Pestoff (2011:2) considera que a nova tendência do NPG dá 

maior ênfase na participação do cidadão mas que muito pouca atenção tem sido prestada 

nomeadamente, no que diz respeito à prestação de contas (������������	). Para o autor, 

o conceito de NPG associa%se com a questão do valor público (p.4) sendo que (p.15) a 

perspectiva do NPG considera diversos modelos de governança (����������), 

oferecendo alternativa válida às questões da privatização uma vez que assenta na 

participação ativa dos cidadãos no processo de governação dos serviços no qual 

dependem. Neste aspeto, considera ainda o autor que a prestação de contas pública é 

uma condição essencial para que o processo de democratização funcione uma vez que os 

cidadãos, e os seus representantes, tenham informação necessária para a apreciação da 

propriedade e da eficácia da governação, onde a comunicação entre Governo e cidadãos 

é fundamental. O autor defende que abrindo as organizações ao escrutínio e contributos 

dos ������������ possa potenciar uma solução efetiva das questões associadas à 

representatividade, transparência e prestação de contas devendo, para o efeito, ter em 

conta a participação dos �������������internos e externos na formulação das estratégias 

organizacionais, das políticas e das ações que mais lhes digam interesse. Considera que 

o NPG permitirá estreitar laços com a gestão pública e a respetiva prestação de contas 

para que sejam relacionados com o processo democrático e cidadania ativa. 

Na perspectiva de Carvalho (2001:156), as organizações mudam porque se 

sentem pressionadas e no caso da administração pública, as possíveis fontes de pressão 

para a mudança são os clientes externos da Administração (que desejam serviços com 

qualidade e céleres e que os seus impostos sejam bem aplicados), os funcionários 

públicos (uma vez que desejam funções estimulantes, com tarefas mais complexas e 

maior poder de decisão, remunerações mais elevadas, melhores perspectivas de carreira, 

uma imagem reabilitada) e o sistema político, com o Governo a ter aqui um papel 

primordial (com o desejo de modernizar a Administração, de acordo com a sua agenda 

política30). Segundo Mozzicafreddo (2002:13), o autor defende que num Estado de 

direito, a ideia de responsabilidade assenta num sistema normativo que define a sua 

fundamentação legitimadora na prossecução e proteção dos direitos dos cidadãos e na 

defesa do cidadão enquanto agente portador de um estatuto próprio no tecido social e 

                                                             
30 Segundo Mozzicafreddo (2007), é importante considerar como modernizar e democratizar o próprio 
Estado de direitos numa sociedade democrática. 
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político. O autor (2003:6 e 2002:13) defende que a categoria de cidadania constitui%se 

como uma forma especial e histórica de organizar o espaço político da sociedade e que, 

fazendo recurso a pensadores como Albertinie, Beaud e Blanquer, a responsabilidade, 

como elementos distintivo da administração e da governação, implica a utilização de 

procedimentos e de métodos de atuação, numa perspectiva da construção de uma 

sociedade de confiança na construção da democracia. Considera (2003:7 e 2002:15), 

com recurso a Coicaud, 1999, que os atos do governo e da administração não podem 

deixar de ter sanção administrativa ou penal pela falta ou culpa do serviço, seja culpa da 

organização e do funcionamento – anónima %, seja culpa individual motivada pela ação 

pessoal. Na opinião do autor, a responsabilidade sem sanção não só é um dos principais 

elementos do défice de credibilidade do sistema administrativo e político, da perca de 

confiança nas instituições, como é uma das principais razões do mau funcionamento da 

administração pública, sendo uma das principais razões do mau funcionamento da 

administração pública (p.8). Acrescenta que a irresponsabilidade do sistema 

administrativo e da autoridade política, em termos de funcionamento e de respeito pelos 

preceitos jurídicos e políticos dos direitos dos cidadãos, é diretamente proporcional à 

insuficiência da sanção, positiva ou negativa, pelos atos de gestão pública.  

Segundo Ferreira (2009:205), RSC é um conceito que serve de “chapéu” para 

outros como sejam Cidadania Corporativa, Desenvolvimento Social Responsável, 

Sustentabilidade Corporativa e D�����������	. Por sua vez, Gomes (2003:396), 

considera que o sector público deu mostras de querer e poder passar duma cultura 

administrativa para uma cultura de gestão e de uma cultura de mera aplicação das 

normas para uma cultura de avaliação do desempenho. Já Karkotli e Aragão (2008:46) 

considera que a RSC deve ser entendida como uma resposta da organização pela suas 

ações, convergente com estratégias de sustentabilidade de longo prazo e incluir a 

necessária preocupação dos efeitos das atividades desenvolvidas no contexto da 

comunidade em que se insere.  

Baseado nos autores investigados, o fim dos anos 80 foram profícuos para a 

afirmação, no terreno, das novas tendências sentidas na administração pública com o 

enraizamento do NPM, do NPG e da RSC, tendo como linhas orientadoras os conceitos 

de ética, transparência e ������������	. 
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���*	����������	���+���

Para Rocha (2010:15), a ética regula o desenvolvimento histórico e cultural da 

Humanidade, num cruzamento onde desemboca a Moral, a Filosofia, a Religião e a 

Sociedade. Etimologicamente, a ética radica na palavra grega �����, que significa 

costume que são determinados por valores morais e pelas leis vigentes, as quais 

condicionam a conduta humana numa determinada época. Segundo o autor, a legalidade 

de uma prática não condiciona o cidadão, individualmente, a aceitá%la, existindo um 

espaço de liberdade individual que permite a cada um agir de acordo com a sua 

consciência, sem infringir qualquer código de ética ou lei. Deste modo, defende que 

ética não é um conceito universal, dependendo antes da consciência individual e que as 

teorias éticas nascem e desenvolvem%se em diferentes sociedades como resposta aos 

problemas resultantes das relações entre os homens. Na perspectiva do autor (p.16) a 

ética indica as razões filosóficas das decisões de ação, sendo a ciência que estuda as 

regras de comportamento e a sua fundamentação. Argumenta que a evolução do conceito 

de ética tem sido determinada pela mudança de hábitos, costumes sociais e padrões 

morais que determinam a conduta dos indivíduos perante a sociedade onde se inserem, 

ao longo das várias épocas históricas, mas também da moral e das leis vigentes. O autor 

considera (p.17) que é a sociedade que determina as regras da ética, mas existe sempre 

um espaço de consciência individual que permite a cada cidadão estabelecer as suas 

fronteiras desde que não infrinja princípios determinados por regras de conduta sociais. 

De igual modo, o autor procurou na filosofia grega o sentido prático do conceito e 

defende que a ética tinha, entre os Gregos, uma relação muito estreita com a política 

tendo como base a cidadania e a forma de organização social. Para o autor (p.30), Atenas 

era o ponto de encontro da cultura grega onde nasceu uma democracia com assembleias 

populares e tribunais e as teorias éticas incidiam sobre a relação entre o cidadão e a ����� 

em que a conduta do indivíduo era determinante para se alcançar o bem%estar coletivo. 

Apesar das diferenças conceptuais das várias correntes filosóficas, pode dizer%se que 

todas têm um denominador comum: o homem deverá por os seus conhecimentos ao 

serviço da sociedade, de modo a que cada um dos seus membros possa ser feliz. A Ética 

na civilização grega era apenas normativa, limitando%se a classificar os atos do Homem 

como corretos ou incorretos e adequados ou inadequados a uma determinada situação. 
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Para o autor (p.37) e segundo Platão31 “������������������������������������������������

���� �������� ��� ������$����”. O autor defende (p.44) que para o filósofo grego 

Aristóteles32 a ética é a ciência prática do bem sendo este “������ ����������<��”. Na 

Idade Média, o conceito da Ética altera%se radicalmente, desligando%se da natureza para 

se unir à moral cristã. Entre séc. IV e XIV, a influência da Igreja impede que nas 

sociedades europeias a Ética se afaste das normas que ela própria dita. Santo Agostinho 

e São Tomás de Aquino são os expoentes máximos da Idade Média, coincidindo na 

defesa de que só o encontro do Homem com Deus lhes permitirá atingir a felicidade. A 

Ética e a Moral fundiam%se numa simbiose que a Igreja considera perfeita e, durante este 

período, a Ética deixou de ser uma opção ou uma orientação para os indivíduos, 

continuando, no entanto, a ser normativa. A grande rutura no conceito da Ética surge na 

Idade Contemporânea, quando se começam a definir alguns ramos diferenciados 

aplicados aos diferentes campos do saber e das atividades do ser humano. A Ética 

Aplicada, no séc. XIX, deixa de ser normativa (classificar as ações do Homem como 

boas ou más) passando a estabelecer regras para áreas específicas e analisando 

comportamentos adequados a seguir em situações concretas. Os fundamentos da Moral 

são postos em causa, a Ciência e a Economia substituem a religião como “ordem 

suprema”. A Ética Utilitarista defende que tudo o que contribua para o progresso social é 

bom, assentando o valor da ação não sobre princípios �������� mas sobre o princípio da 

utilidade. Para John Stuart Mill (1806%1873) e Jeremy Bentham, inspirados do ideal 

aritmético e tecnológico de justiça social, “���<�����������������������������������������

����������������������������������”. A Ética Revolucionária incita os trabalhadores a 

mobilizarem%se na reconstrução de uma sociedade em rutura, que carece de saneamento. 

Para Martins (2012:8), com recurso a Padoveze (2012), a administração de topo 

não pode ignorar a responsabilidade social além da manutenção de práticas dentro da 

ética, condições seguras de trabalho, suporte à educação e envolvimento com assuntos 

ambientais. Por sua vez, Coutinho (2012:174), fazendo recurso ao conceito do Instituto 

Ethos, 2012, considera que “��������������������������������������������*�����������

����������� �� �������� ��������� ����� ������'����!� 3��� ��� ���������������� ������� ����

                                                             
31 Segundo o autor (p.38), Platão, que viveu entre 427%347 a.C., é o primeiro grande defensor de uma 
sociedade colectivista e justa, para quem só a arte de governar pela persuasão tem o nome de política, 
entendida como sendo “����������������������������������������������������”. 
32 Segundo o autor, (p.41) Aristóteles viveu entre 384%322 a.C. defende que “�������������������������
������������������“. Por sua vez, segundo Cunha (2010), o filósofo Aristóteles nasceu em Estagira, em 
384 a.C. e falece em Cálcis, em 322 a.C., discípulo e amigo de Platão a quem se diz ter abandonado por 
��������������� (������������������������������������). 
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������ ���� ���#����!"� Acrescenta que� K9��������������� B������ 2�����������

[Corporativa] �� �� ������ �������������� ��� ������� ����� �������� ������ �� ������������� ���

������������������������������������������������������”.  

Na perspectiva de Soares (2004:3), a RSC assenta sobre três pilares 

fundamentais, respetivamente, a ética empresarial33, a preservação dos recursos naturais 

e o respeito aos trabalhadores. A autora (p.4) cita Srour, de 1998, ao afirmar que “��������

��������������������������������(�������������(��” e, fazendo referência a Faria, 2000, a 

moral, por sua vez, é tomada de como referente ao comportamento normativo, em que as 

regras são definidas pela sociedade. Já Ferreira destaca que a análise da produção 

bibliográfica, na literatura de Gestão entre 1992 e 2002, com recurso a Lockett ��� ��!, 

2006, salienta como dimensões mais populares, a Ética e o Ambiente. Por sua vez, 

Mozzicafreddo (2003:2) considera que a ética profissional é um procedimento e um 

modelo de ação. Já segundo Pestoff (2011:9), que defende que a metodologia de ética 

pública, para que seja eficaz e relevante, deve considerar a prossecução do interesse 

público, devendo basear%se numa ética de responsabilidade social. Por sua vez, Moreira 

e Teles (2009:111) consideram que a ética no serviço público é hoje um pré%requisito e 

fundamento da confiança pública, constituindo%se cada vez mais em marco fundamental 

para a boa governação. Os autores consideram que na caracterização da boa liderança 

ética, a par de valores antigos – imparcialidade, legalidade e integridade –associamos ao 

carácter, se tenha que considerar responsabilidade, transparência e ������������	.  

Segundo Vários (2004:13), Códigos de Conduta escritos são raros em Portugal e 

a maioria das organizações atua de acordo com a cultura informal dominante, baseada na 

tradição oral e na leitura que os colaboradores fazem do comportamento dos seus líderes. 

Os autores consideram que os portugueses revelam alguma dificuldade no cumprimento 

de regras, por isso, evitam escrever convencidos que assim ficam com maior liberdade 

para interpretar a realidade de acordo com as conveniências.  

O facto é que tanto a Ética como a Deontologia relacionam%se, quando analisada 

como um todo, com o conceito de responsabilidade social. Por exemplo, segundo 

Mazzotti (2005), a questão social e da ética, nos negócios, por muito tempo foi 

considerada de importância menor, assunto preferido dos religiosos. O autor chega 

mesmo a referenciar Srour (1998), que defende que nos países e empresas capitalistas 

                                                             
33 Glossário dos Indicadores Ethos (2010), “������ ������������ ����������� �������������� ������ �������
������������������������������������������#����!�J������������������������������'����������������
���������������� �������� �*������� ���� ����������� �� �������� ���������!� 3��� ��� ���������������� �������
�����������������������������#�����(entenda%se, na actividade da organização)!" 
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navega%se com desenvoltura na ambiguidade moral, já que o interesse pessoal é visto 

como o motor da economia. Para Srour, na discussão sobre ética nas organizações, 

resgatam%se duas abordagens de Weber – a da convicção e da responsabilidade % onde a 

ética da convicção é interpretada como aquela que está apoiada em princípios e 

fundamenta%se pelas normas morais e ideias (a sua justificação dá%se em razão de 

deveres, normas e valores universais) e a ética da responsabilidade pauta%se na 

finalidade e no utilitarismo, entre propósitos e consequências. Este princípio foi já 

defendido por Adam Smith, no seu livro a Teoria dos Sentimentos Morais (+���+����	�

���0�����B���������), onde escreveu que as ideias morais e as ações são um produto da 

nossa própria natureza, como seres sociais, tendo identificado como regras de base, a 

prudência e a justiça, necessárias para que a sociedade sobreviva. É neste princípio que 

Mazzotti (2005) se baseia quando afirma que o ideal da ética das organizações, traduz%se 

em práticas e comportamentos adotados, que podem proporcionar o ambiente desejável e 

criar a oportunidade da prática de comportamentos éticos, tanto individuais como 

grupais. No entendimento de Canadas (2011), um comportamento ético por parte das 

empresas é condição preventiva e a regulação e a supervisão são necessárias, mas 

insuficientes, para minorar a tendência de fraude e corrupção, caso não sejam adotados 

valores de responsabilidade social e uma postura ética e deontológica. Nesse sentido, 

não é possível negligenciar o facto que a corrupção gera desperdício e vícia as regras da 

concorrência, não sendo esse, no entanto, o tema fulcral deste estudo. No entanto, a 

prevenção da corrupção tem a ver com a coesão social e a justiça do cidadão, enquanto 

inserido num Estado de direito, garantido melhor dinamismo de uma economia voltada 

para o cidadão e na salvaguarda da cidadania. Idênticos princípios são defendidos por 

Innerarity (2006) com recurso a Jonas, 1979, referencia a ética como dizendo atualmente 

respeito a ações (já não de um sujeito individual) que terão no futuro uma repercussão 

causal sem precedente. O autor defende ainda que as éticas do passado e do futuro que 

surgiram a partir dos anos 50 do século passado não operaram principalmente, na sua 

maior parte, com categorias de obrigação e justiça mas com o critério da especial 

responsabilidade do presente no que respeita aos interesses das gerações passadas e 

futuras. Segundo Mazzotti (2005), o ideal da ética das organizações, traduzindo%se em 

práticas e comportamentos adotados pelos intervenientes, hoje entendidos como 

������������, podem proporcionar o ambiente desejável e oportunidade para a prática de 

comportamentos éticos, tanto individuais como grupais. A autora defende, ainda, que 

essa nova dimensão para a organização pode obter um diferencial de sucesso, vantagem 
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competitiva e – juntamente com a ética – tornar as organizações mais confiáveis e mais 

justas para os trabalhadores, a sociedade e a natureza. No caso em concreto, ética 

empresarial, pode ser entendida de uma forma mais alargada que o tradicional conceito 

Weberiano até porque ser%se socialmente ético ou, associando esta questão aos 

princípios da responsabilidade social, ser%se socialmente responsável implica, 

obrigatoriamente, ser%se socialmente ético. A realidade passa pelo facto que a 

responsabilidade social já não é apenas um dever ético como alguns autores o colocam, 

mas antes obedece às novas exigências de mercado (conforme Peter Drucker o coloca) e, 

mais ainda, às exigências dos seus ������������, aplicadas às regras concorrenciais e 

tendo em conta o investimento necessário com base no impacto para as gerações futuras 

e na possibilidade de continuidade da própria organização. Emerge do facto de cada vez 

mais se procurar um serviço, seja este público ou privado, que parta de organizações 

responsáveis e com uma oferta de serviços e atividades que respeitem o ambiente e a 

sociedade que se pressupõe servir. Mais que não seja, porque ações de RSC revelam 

uma oportunidade de promoção do bem%estar social (considerando o sentido amplo dos 

������������ envolvidos com a organização) acrescentando valor à organização e 

contribuindo para o incremento de melhoria de imagem da mesma. De acordo com 

Mazzotti (2005), o debate sobre o comportamento ético dos administradores e a 

responsabilidade social das organizações vem conquistando lugar de destaque na prática 

administrativa, como um dos prováveis caminhos para sobreviver às mudanças de 

paradigmas e ao ambiente competitivo que as empresas vivenciam atualmente. Já 

Moreira e Teles (2009:110) consideram que o bom governo das organizações está 

associado ao desenho de um quadro institucional que afeta os incentivos daqueles que 

tomam decisões políticas mas, também, requerem bons líderes – pessoas de carácter e 

visão. Segundo Mozzicafreddo (2002:20), o sentido de responsabilidade do político é 

algo mais do que controlo e fiscalização: é um modelo de ação e de comportamento e o 

autor considera que muito dificilmente a administração e o cidadão comum terão um 

comportamento de observância das normas e de empenhamento responsável num 

ambiente de desresponsabilização política e administrativa face ao cidadão e à sociedade 

em geral. Considera, ainda, que a responsabilidade da função pública está condicionada, 

por um lado, pelo facto de o exercício do poder ter por objetivo natural a obtenção de 

resultados eficazes e, por outro, pela possibilidade, inerente à função, de se ser 

sancionado positiva ou negativamente. Soares (2004:7), citando Srour, 1998, refere que 

o que direciona as empresas para o lucro com responsabilidade, em detrimento da pura 
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maximização do lucro, é o facto que “�������� ��������������������������������������

��������� �����������” e os ������������ podem%se mobilizar e retaliar a empresa que 

desrespeite normas básicas do trato com a sociedade.  

Karkotli e Aragão (2008:41) defendem que uma organização com padrões éticos 

incorporados significa a manutenção de bons negócios, de forma mais duradoura. Para 

Porter e Kramer (2006:1), a visão da RSC deve ir para além dos encargos ou imposição, 

podendo esta ser uma fonte de oportunidade, de inovação e de vantagem competitiva. 

Segundo os autores, a RSC pode transformar%se numa fonte de tremendo progresso 

social, quando as atividades considerarem os seus recursos consideráveis, o seu 

conhecimento ou �*������� e as suas inspirações que possam beneficiar a sociedade. Os 

autores consideram que legislação governamental reforça a importância de relatórios 

sobre o tema e as pressões externas demonstram a extensão até onde os �������������

procuram organizações com responsabilidade social credível e onde se destacam riscos 

financeiros potenciais para qualquer organização por uma conduta menos aceitável. Os 

autores (p.5) são da opinião que a independência de uma sociedade pode ser vista com 

os mesmos instrumentos utilizados para o posicionamento da análise competitiva, sendo 

possível desenvolver uma estratégia onde se define uma agenda afirmativa de RSC com 

o sentido de produzir o máximo de benefício social bem como, proveitos para a 

atividade. Consideram que as organizações deveriam purgar%se dos impactos negativos 

sociais inseridos na sua cadeia%de%valor e desenvolver uma atividade que possam provar 

oferecer oportunidades sociais e estratégicas (matriz das vantagens competitivas de 

Porter, de 1985 e 2004). Para os autores (p.7), as organizações de sucesso necessitam de 

sociedades saudáveis e estas promovem oportunidades para as organizações, 

considerando que a relação mútua entre organizações e sociedade implica que as 

decisões das organizações e as políticas sociais sigam o princípio de partilha de 

valores34. Sugerem inversão de sentido RSC para “integração social corporativa”.  

Para Mozzicafreddo (2003:1 e 2010:10), a ética é um valor em relativo declínio 

e, na opinião do autor, a ética profissional é um procedimento e um modelo de ação. O 

autor defende que o conceito de responsabilidade vai além da noção de ������������	�

(obrigação de responder pelos atos e resultados)�� constitui um dos fundamentos 

contratuais da vida em sociedade e da confiança nas instituições políticas e 

administrativas. Considera, ainda, que o conceito de responsabilidade assegura o 

                                                             
34 “������������", na versão original. 
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princípio tanto da utilização e prestação de contas (������������	) dos recursos públicos 

e da autoridade política administrativa, como o princípio de precaução e segurança das 

sociedades cada vez mais complexas. Na perspectiva do autor (2003:13) e com recurso a 

Maz Weber, de 1959), considera que o ����������� ��� ��������������� é uma das 

qualidades mais significativas de um político, fazendo parte constitutiva da ética 

política. Segundo Rocha (2013:87), recurso a Boyne, as novas questões surgem com a 

Administração Pública com a prestação de contas (������������	), contratação externa 

de serviços (�����������&, regulação e avaliação de desempenho e gestão financeira.  

Moreira e Teles (2009:112), com recurso a Zak e Knak, 2001, defendem que se 

verificam resultados positivos a nível societal onde cidades, regiões e países com 

populações mais confiáveis são mais capazes de ter instituições democráticas eficientes, 

economias mais abertas, maior crescimento económico, menos crime e corrupção. 

 

�����"
��	����������	���
�������������	�

Segundo Condesso (2011:23), o novo paradigma da Administração deve basear%

se em três centrais definidoras: conhecimento, participação e colaboração e, desde logo, 

������������	. Para Soares (2004:3), pode%se apontar contradições existentes entre o que 

as organizações pregam sobre as ações ditas sociais e as práticas organizacionais. No 

entender de Mozzicafreddo (2003:2), o conceito de responsabilidade vai além da noção 

de ������������	, constituindo um dos fundamentos contratuais da vida em sociedade e 

da confiança nas instituições políticas e administrativas. Considera Mozzicafreddo 

(2003:2%3 e 2010:10) que ������������	�prende%se com a obrigação de responder pelos 

atos e resultados. Para o autor (2003:3), esta é, em teoria, a solução do problema da 

responsabilidade na administração pública. Na sua definição, (2003:2 e 2010:10) 

interpreta ������������	 como sendo a obrigação de responder pelos resultados no 

sentido de controlo orçamental e organizacional sobre os atos administrativos, do 

respeito pela legalidade dos procedimentos e da responsabilização pelas consequências 

da execução das políticas públicas. Para o autor (2003:3), a ideia de ������������	�ou 

obrigação de prestar contas dos resultados, foi sendo transposta às entidades públicas 

como instrumento do controlo financeiro, tanto do ponto de vista do orçamento dos 

programas e medidas implementadas, como em torno da relação custo/benefício, ou seja, 

critérios orientados pelos indicadores da eficiência e de controlo orçamental. Por sua 

vez, na perspectiva de Araújo (2013: 98) a nova fase de mudança da administração 
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pública, com a introdução do NPM, foi centrada na introdução de mecanismos de 

coordenação e teve reflexo em três áreas importantes das organizações: nas formas de 

trabalho em equipa, no modo como as organizações prestam contas do trabalho feito 

(������������	& e, nas formas de fornecimento de serviços públicos. O autor refere 

Mozzicafreddo, 2002, fazendo referência ao facto que a cidadania torna%se um princípio 

de organização da sociedade e, mais do que um direito social ou um conjunto de direitos, 

é um instrumento ou uma matriz de organização e de regulação das sociedades através 

da qual se equacionam as formas de integração.  

Mozzicafreddo (2010:11) com recurso a Wolf, 2000, defende que o princípio da 

������������	� teve um forte potencial na reforma da administração pública, 

nomeadamente, no que se refere à ênfase posta na técnica de controlo dos abusos 

orçamentais, na segurança relativa à utilização dos recursos públicos, bem como no 

processo de aprendizagem no controlo dos custos e da gestão qualidade. Para o autor 

(2010), o processo de ������������	 é utilizado como meio não apenas de controlar a 

utilização dos recursos públicos, segundo critérios e processos de apresentação de contas 

e resultados, mas também como maneira de estimular ganhos económicos e eficiência 

com respeito aos recursos públicos. Segundo Soares (2004:5), com recurso a Marx, 

1985, refere%se que “������ ��� ������ �� �������� �� ��� ��������� ������ �� ������ �� ��

������'�����������������������������������������#�����������������������������������

�� ���������������������3�����'�”. Por sua vez, e de acordo com Pestoff (2011:12), 

são necessários novos modelos de ������������	 para a promoção de coerência entre 

atos administrativos e os objetivos políticos e esses modelos requerem uma definição 

clara do que se espera da ������������	 para os organismos públicos e a identificação de 

fatores que façam esses organismos responsáveis. O autor enfatiza a importância do 

controlo interno, da liderança política e da satisfação do cidadão como forma de dar 

cumprimento aos desafios colocado com a ������������	� pela NPM. Já segundo 

Rodrigues (2011:31), a substituição do modelo de governação da Administração 

tradicional por outro modelo com características de maior eficiência, participação, 

qualidade e ������������	 está associada a uma reforma profunda na aplicação dos 

melhores sistemas de gestão de pessoas e recursos, no sentido de mais valor público para 

todos os ������������. 

 Mozzicafreddo (2003:4 e 2002:12) considera que não há indicadores adequados, 

para resultados qualitativos, no modelo financeiro da ������������	�e que, com recurso a 

Wolf, 2000, o�princípio não pode ser reduzido a uma questão técnica, pois trata%se de 
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uma questão democrática. A verdade é que já há quem defenda que o hábito de tolerar 

pode ser um vício que se propaga até porque, segundo uma frase conhecida, e cada vez 

mais no espírito das pessoas, da autoria de J. Andwing e K. Moene, 1990, a corrupção 

pode corromper35. Segundo Rato (2013:21), citando um relatório do Banco Mundial36, 

“����������������������������������������������������������������������������������

���������� �����(��� ��������� �������� �� ���� �� ���������������� ������ ��������(��� ��

����'�". Se considerarmos que há aspetos, na nossa sociedade, que podem não ser 

éticos nem, tão pouco, deontológicos, mas que mesmo assim não são ilegais, estamos a 

considerar aqui um mecanismo potencial para a corrupção das sociedades, por via da 

corrupção das pessoas, em particular, e das organizações, no geral, que promovem a 

falta ou total ausência de ética.  

Araújo (2012:96) recorre a textos de OCDE (2007) para se suportar na ideia que 

a coordenação das atividades da administração pública e das políticas públicas tornaram%

se um dos grandes problemas da administração pública e que a tendência progressiva 

para a especialização e autonomia das unidades administrativas, em nome de uma maior 

eficiência e eficácia, teve aspetos negativos. O autor refere um estudo realizado por 

Laking em 2005, que identifica alguns dos problemas resultantes da fragmentação dos 

departamentos ministeriais nomeadamente, o risco das agências não colaborarem em 

objetivos importantes que sejam comuns, a perda de controlo sobre as atividades da 

agência, a abdicação da responsabilidade política, a evasão a regras gerais de pessoas e 

orçamentais, e a exposição a riscos financeiros e às oportunidades de clientelismo 

político e a corrupção. Segundo Pestoff (2011:10) o conceito de prestação de contas 

(������������	) no setor público tem um sentido mais amplo que no setor privado tendo 

em conta que no setor privado concentra%se mais em resultados financeiros e nos aspetos 

de criação de valor para os acionistas, enquanto no setor público o preceito abrange um 

grupo mais diverso de partes interessadas (������������) que incluem a maioria dos 

cidadãos e contribuintes, associado a aspetos que se prendem com uma infinidade de 

expectativas que devam resultar da própria prestação de contas. Para o autor (p.12), e 

referindo%se ao modelo de ������������de Roxin & Ellwood, sem diálogo robusto com os 

�������������da organização e sem um reporte das ����������, pode%se tornar uma mera 

legitimidade de exercício pela organização que reporta apenas o mínimo indispensável, 

                                                             
35 “�������������	��������"��versão original 
36 Segundo o relatório do Banco Mundial, de 1997, “��4����������������������������	!�7����������������
�������!�?������������������������������	��������" na versão original. 
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omitindo toda a informação que foi especificada e coberta pela organização. Refere a 

������������	�social como um produto conseguido através do diálogo e que a assunção 

de novas formas de ������������	�dará mais capacidade aos ��������������incluindo os 

cidadãos, capacitando para uma democracia mais direta. Para o autor (p.19), o sector 

público precisa de desenvolver técnicas e métodos de avaliar os seus KEY37 para captar 

as principais atividades de forma a justificar a existência ambiental e social. Para Vários 

(2004a:6), indicadores de desempenho são medidas de fatores de produção, processos, 

produtos, resultados e impactos relacionados com projetos, programas ou estratégias de 

desenvolvimento e acrescentam que a participação dos principais interessados na 

definição dos indicadores é importante porque é mais provável que compreendam e 

utilizem os indicadores para tomarem decisões de gestão. 

Na ótica de Câmara (2011:26), a prestação da informação tem%se revelado uma 

aptidão enquanto ferramenta de governação de diversas formas organizativas. O autor 

defende que a informação constitui um elemento de apoio à avaliação de desempenho de 

cada organização e que esta deve ser confiável (verdadeira, objetiva, clara, lícita e na 

terminologia), explicando o relevo dos auditores uma vez que se gere apenas o que pode 

ser quantificado e medido38. Segundo Condesso (2011:19), fatores como ética, prestação 

de contas e a governação participativa, a prestação de contas horizontal, a 

sustentabilidade dos reportes, as contas sombra, o espaço ao diálogo com os 

������������, as negociações e os compromissos nos relatórios de performance social 

bem como, o NPG, contribuem para a criação da nova ������������	 no sector público. 

Por sua vez, Mozzicafreddo (2002:14) considera que os preceitos legais, o controlo das 

contas e a gestão eficiente dos atos e das medidas administrativas, essenciais a uma 

administração racional e transparente, não podem anular ou negligenciar a legitimidade 

das políticas e da utilização dos recursos coletivos: a responsabilidade significa que o 

poder e, portanto, a autoridade administrativa, deve justificar%se perante os cidadãos. O 

autor considera que a confiança nas políticas públicas passa, necessariamente, pelo crivo 

da prestação de contas e da transparência na utilização dos recursos públicos.   

                                                             
37 KEY, ��	������������� ����������, na versão original, significa os indicadores de performance chave. 
Vários (2004:24) considera que um bom relatório de RS não estará completo sem um conjunto de 
indicadores chave de desempenho (L�	�5�����������M��������� ou KPIs) em matéria de consumos. 
38 “N����������4����	����������”, na versão original. 
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Segundo Moreira e Teles (2009:112) há um aspeto da qualidade do governo que 

é consensual e tem recebido muita atenção empírica: a corrupção. Por sua vez, a 

transparência nas organizações surge como um caminho – juntamente com a ética e a 

������������	 – para a responsabilização dos dirigentes e políticos atuais e respetivas 

organizações e, segundo Vários (2004:8) Portugal, em 2003, classificou%se em 25º lugar 

(o mesmo do ano anterior) no Índice de Perceção de Corrupção pela +����������	�

M������������, acima da Itália e da Grécia, bem como os novos países membros da EU. 

Por sua vez, no Memo40 da Comissão Europeia (CE), o aumento da transparência na 

ação em assuntos ambientais e sociais, contribui para um efetivo crescimento económico 

e emprego, a longo prazo, sendo reconhecido a condução para uma melhor ����������� 

e redução de custos. Segundo Vários (2004:24), para além de ser um tema importante 

em matéria de RS, a poupança de recursos naturais constitui uma área de intervenção 

com reflexos positivos ao nível dos custos. Condesso (2011:90) levanta a questão 

referente à transparência e lança a pergunta «na Península Ibérica, o princípio da 

transparência como está justificado?». Para o caso português, na sua perspectiva41, o 

«���������������������������������������������������������������������D�������������

�������������������������������������������������������������$�����������������������

<������� �� ��� ��������������». Considera, ainda, e segundo David Ronfel e Joseph 

Arquila, 2007, ��� +��� 5������� ��� 3��������� que os cidadãos exigem comunicação 

permanente (uma direção organizada, com liderança e não delegação de poder), através 

das tecnologias disponíveis e protagonismo criativo no processo de mudança para o 

modelo de Administração e de Governos Aberto (transparência – acesso à informação; 

participação individual – influir e orientar as políticas incluindo os assuntos exteriores e 

a política internacional). Este é um modelo defendido por instâncias governativas 

diversas, como é o caso do Conselho de Ministros da União Europeia, que pela sua 

relevância incluí um capítulo sobre Transparência na agenda do documento da 
                                                             

39 Segundo glossário dos Indicadores Ethos (2010), “����������������������������������������������������
��� ���� ������� ������� ������� �� ����������� ��������� %���������� ����������� ��� ��� �����&�� ��� ������'��
����������� �� �������������� �� �������� ��� ���� ������ ��� ������� ������� �� �*�������� ��� ��� ������� ������ ���
�������������� ��������� �������������������!�O��������������������������'�� ��� �����������#��������
��������������� ������������������������������<��������������������������������� ����������)�������������
��������������������������������������������”. 
40 Memo/13/336, de 16 de abril, Bruxelas. 
41 Suportado no art.º 1º da Lei n.º 46/2007, de 24 de Agosto, lei que regula o acesso aos documentos 
administrativos e a sua reutilização, revoga a Lei n.º 65/93, de 26 de Agosto, com a redação introduzida 
pelas Lei n.os 8/95, de 29 de Março, e 98/99 de 16 de Julho, e transpõe para a ordem jurídica nacional a 
Directiva n.º 2003/89/CE do Parlamento e do Conselho, de 17 de Novembro. 
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Cooperação e Desenvolvimento, versando, também, sobre a forma de avaliar a eficácia 

da ajuda da União Europeia. Este princípio é, igualmente, defendido por Condesso 

(2011:19) com recurso ao pensador Woodrow Wilson (1992, in +��� B���	� ���

D�������������), onde refere que “������������������������������)�D�����������������

��� ��������� ��� ��������$������ ��� ���������� ���� ����������� �� ���� ���������”. Para o 

autor, a exigência da transparência aprofunda%se na ideia doutrinalmente difundida de 

que “���������������'�����������������������������������” e acrescenta com recurso a 

Fernández Ramos (p.89), que o conceito de transparência faz apelo à publicidade da 

atividade administrativa (visibilidade, acessibilidade), opostos a segredo ou a reserva de 

comunicação, é uma instituição jurídica homogénea.  

Em termos de posicionamento do �������� internacional, com base no relatório 

D���+����������	�D����������CP8P sobre a égide de divulgar o que se financia (5������

@���� N��� Q���� – PWYF42), Portugal surge abaixo da média global, ocupando o 

antepenúltimo lugar, revelando, assim, não ser esta uma prática comum no nosso país. 

No documento defende%se que para que a transparência seja útil para qualquer o sistema 

político é necessário que a mesma seja empregue na promoção da responsabilização. O 

conceito de transparência não deve ser visto como um propósito mas antes como um 

meio que visa contribuir para a alteração de comportamentos sociais, quer sejam 

individuais quer sejam corporativos, reforçando a confiança na classe política e nas 

organizações públicas. E deste modo, é necessário que a transparência não esteja 

associada ao princípio de excesso de informação contribuindo, desse modo, para o 

enviesamento do conceito. Uma das principais funções daqueles que se preocupam com 

a transparência é a exigência e exatidão (�������	) da informação, sendo esta empregue 

na promoção da responsabilização e da ������������	, tendo� em consideração que 

estamos rodeados de cidadãos mais e melhor informados, com melhor índice 

educacional e maior exigência, com noção dos seus direitos e responsabilidade e, por via 

da sociedade do conhecimento e da Internet, as notícias correm a alta velocidade pelo 

mundo inteiro. Segundo Condesso (2011:132), os objetivos da transparência 

administrativa perseguem três funções principais, no campo da eficácia (eficácia, a 

racionalidade e a qualidade da prestação dos serviços públicos), da participação dos 

cidadãos (contribuindo para a formulação da opinião pública) e da legitimidade 

funcional da Administração pública (pela via da confiança nas autoridades). O autor 

                                                             
42 Segundo Vários (2004:9), esta campanha tem como objetivo encorajar a transparência e a accountability 
das autoridades governamentais dos países sobre os pagamentos. 
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defende que a função legitimadora deriva da transparência para permitir compreender as 

soluções corretas e ajudar à sua aceitação e a transparência contribui para legitimar a 

atuação administrativa. Nesse sentido, a necessidade de uma ética clara associada à 

transparência e ������������	 no sector da administração pública são questões 

fundamentais no combate à corrupção pois, segundo Pestoff (2011:9) os conflitos de 

interesse são fatores chaves no declínio contemporâneo da confiança nas instituições 

governamentais e públicas, resultando em uma erosão da confiança pública no governo e 

sistemas democráticos. Para Mozzicafreddo (2003:6), a confiança nas políticas públicas 

passa, necessariamente, pelo crivo da prestação de contas e da transparência na 

utilização dos recursos públicos, mas deve assegurar, igualmente, a equidade das 

políticas e a utilização dos recursos coletivos e a responsabilidade dos atos de 

administração e de governo. O autor (2003:7 e 2002:15), com recurso a Coicaud, 1999, 

defende que não pode haver responsabilidade pela função sem estar associado à sanção 

e, acrescenta, que para além da responsabilidade política, propriamente dita, consignada 

na responsabilidade pela prestação de contas perante os eleitores e perante os órgãos de 

soberania, considera%se a responsabilidade política e administrativa enquanto obrigação 

de prestar contas pelos atos praticados no exercício da função. Considera o autor 

(2003:8) que a responsabilidade sem sanção é uma das principais razões do mau 

funcionamento da administração pública e acrescenta que a ausência de sanção, pela não 

observância das normas de funcionamento e da fiscalização regular das decisões 

estabelecidas, é igualmente um dos obstáculos ao princípio de responsabilidade e 

credibilidade do sistema. Segundo Tavares (2000), a gestão da coisa pública tem que ser 

muito exigente, observando procedimentos que assegurem, �!�! a concorrência, a 

igualdade dos cidadãos, a transparência, a legalidade em sentido amplo, mas tudo sem 

prejuízo do princípio da boa administração, o que não é incompatível. Por sua vez, o 

autor (p.25) considera haver uma relação entre cidadania, gestão pública e 

responsabilidade.  

Segundo Pestoff (2011:3), a administração e a gestão pública têm prestado muito 

pouca atenção a questões fundamentais como a prestação de contas (������������	) e 

defende (p.17) que uma governação participativa leva o ����������� para o centro do 

planeamento estratégico e funcional da organização e promove o envolvimento e a 

capacidade/poder (����4������& dos grandes ������������ em se envolverem na 

definição dos objetivos das organizações, na avaliação de como esses objetivos serão 

alcançados, no planeamento e concretização de tarefas específicas, indo de encontro com 
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esses objetivos, etc.. O autor considera, ainda, que uma governação participativa 

aproxima o controlo e reportes sociais (por via da transparência), sublinhando a 

importância no envolvimento dos ������������.  

Por sua vez, Gomes (2003:402) reconhece que na ação pública há, ainda, aversão 

à cultura do número da prestação de contas regular, da verificação empírica, registando%

se que é difícil progredir na ausência de um mínimo de dados que apoie a análise e a 

reflexão. O autor defende que ainda existe quem possua informação e que se recuse a 

partilhar a mesma para, não só, não comprometer a sua confidencialidade e a sua 

integridade como, também, para não perder poder. 

Na perspectiva da OCDE (2010:56), há uma a dificuldade direta em medir os 

resultados das medidas de políticas públicas uma vez que a quantidade de leis ou de 

medidas políticas, na perspectiva da OCDE, não faz sentido. Por sua vez, Gomes 

(2003:405) considera que a avaliação das organizações ganhou visibilidade na agenda 

política e administrativa, a todos os níveis, começando a criar%se uma cultura de 

avaliação, sem dúvida ainda embrionária, mas com reflexos no conjunto da ação pública, 

onde o papel do Tribunal do Contas tem sido, neste domínio, da maior importância. 

 



Pág.: 35 

#���	������� �"���
������+����

O panorama legal, nacional, no que se prende com o tema em estudo – RSC nas 

organizações da Administração pública – não tem carácter vinculativo e obrigatório mas 

antes, facultativo, ou seja, não é imposto às organizações no Estado a obrigatoriedade de 

serem socialmente responsáveis apesar ser esse o aspeto que o contribuinte, na sua figura 

de �������������espera das organizações do Estado, que deem o exemplo e que sejam o 

modelo representativo e contributivo para um mundo melhor. De acordo com o Tutorial 

da ISO 26000, RSC é o investimento e o contributo, de forma positiva e visando a 

sociedade em geral, que permite gerir os impactos ambientais das organizações, garantir 

a segurança dos colaboradores, assegurar a qualidade dos serviços ou produtos 

contribuindo, desta forma, para a promoção de vantagens para a atividade em prol de 

uma sociedade melhor. 

������0�12333�����
�����
	�+������("��

Segundo Ramalho (2009:325), a RSC é o conjunto de práticas e processos 

implementados dentro de uma organização, que não são incluídas nos normativos legais, 

mas conduzem as organizações no sentido do desenvolvimento construtivo da Sociedade 

– Mundo. Consideram os autores que a normalização em RSC tem vindo a assumir um 

papel relevante no contexto internacional, enquanto instrumento que pretende alinhar as 

práticas das organizações com um novo modelo de desenvolvimento, assente na ética e 

no diálogo com as partes interessadas. 

Assim sendo, no plano nacional, o suporte legal vigente tem carácter facultativo, 

ou seja, se as organizações, públicas ou privadas, alguma vez concorrerem para a 

certificação legal, enquanto organização socialmente responsável, ou se desenvolverem 

ações de carácter semelhante, fazem%no voluntáriamente e de forma opcional. A 

referência do caminho a seguir relaciona%se com a publicação mais recente da norma 

ISO 26000 (em vigor desde 2004). Esta norma representa o resultado de um esforço 

internacional para o desenvolvimento de um referencial internacional no domínio da 

responsabilidade social, fruto de um consenso relativamente aos conceitos, aos 

princípios e aspetos base da aplicação das ideias sobre RSC e sua operacionalização 

respetiva, independentemente do tipo e quadro de organização que seja bem como, do 

país onde esta se insere. A tradução para o quadro normativo nacional resulta na 

adaptação do conceito ajustado à realidade do tecido empresarial português, a cargo do 
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Instituto Português da Qualidade (IPQ), com o contributo da Comissão Técnica 164 

“Responsabilidade Social” e da Associação Portuguesa de Ética Empresarial (APEE). A 

referência nacional da ISO 26000 são a NP 4469%1:2008–Norma Portuguesa da 

Responsabilidade Social: requisitos e linhas de orientação para a sua utilização e, a NP 

4469%2:2010–Sistema de Gestão da Responsabilidade Social: guia de orientação para a 

implementação. Os modelos são uma adaptação do conceito com vista a facilitar a 

operacionalização da Norma. A aplicabilidade do conceito envolve ações voluntárias, da 

iniciativa das próprias organizações, com vista à criação e maximização de resultados 

positivos e a redução, ou eliminação, dos resultados negativos. Acrescenta requisitos 

para um sistema de gestão da responsabilidade social aplicável a organizações de todos 

os tipos e dimensões, adaptando%se a diversas condições geográficas, culturais e sociais 

(ISO 26000). Segundo Ramalho (2009: 334), a ISO 26000 tem pontos fortes e pontos 

fracos, alvo de reflexão a nível internacional, destacando, como ponto fraco, a 

possibilidade da norma ser demasiado genérica, aplicável a contextos socioeconómicos e 

culturais distintos e ser uma norma guia com dificuldades na demonstração de uma 

adesão efetiva à norma. 

De acordo com os requisitos e linhas de orientação para a aplicação das ações de 

RSC, referido na norma portuguesa NP 4469%1:2008, um dos fatores associados prende%

se com a redução de riscos, quer ao nível da governação organizacional, quer nos riscos 

associados ao investimento financeiro, com índices de sustentabilidade essenciais para a 

valorização de ativos e passivos e diminuição dos riscos nos planos económico, humano 

e ambiental. As ações da Norma são consistentes com os interesses da sociedade, 

alicerçados num comportamento ético e baseadas na conformidade com a legislação 

aplicável43. Considera aspetos como a cadeia de valor, o ciclo de vida do produto (no 

caso das linhas de produção), a relação com os colaboradores, o desenvolvimento 

sustentável, identificação precisa de quem são as partes interessadas (������������) e seu 

envolvimento (ao nível do vínculo, influência, grau de proximidade e dependência, 

procurando aumentar a credibilidade e confiança através da transparência e 

������������	), a gestão de topo e o seu compromisso, o próprio governo das 

organizações, o seu impacto e melhorias contínuas, o ambiente (poluição na origem), os 

princípios e valores em que se apoia (como requisitos gerais para consulta dos 

stakeholders), as medidas de precaução, entre outras. Por sua vez, o guia de orientação 

                                                             
43 Ciclo de Deming ou PDCA (���������������������) de gestão operacional, envolve os ������������ por 
via do planeamento, da implementação, da verificação e da revisão de acções melhoria. 
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para a aplicação da responsabilidade social nas organizações, conforme a NP 4469%

2:2010, baseia%se no pressuposto que os dirigentes de topo da organização assumem o 

compromisso da responsabilidade social e aplicam o seu conceito, tendo em 

preocupação a sua implementação, a avaliação periódica e a revisão do sistema de gestão 

de responsabilidade social no ambiente interno (�������), com o objetivo de identificar 

oportunidades de melhoria e respetiva repercussão no ambiente externo (�������������e 

comunidade envolvente) e na procura de uma melhoria contínua. Para tal, é necessário a 

análise do contexto ambiental, económico e social da própria organização44, efetuar a 

identificação das partes interessadas e os aspetos de política de responsabilidade social 

implementados na organização. Esta norma prevê uma reflexão principal por parte da 

gestão de topo, implicando um enquadramento organizacional com os valores e 

princípios e a definição e revisão periódica dessa mesma política de responsabilidade 

social, como entrada na gestão operacional da organização e ciclo respetivo. 

�����������������������

Ainda no panorama nacional mas, desta feita, com força vinculativa e dirigida a 

todas as organizações da administração pública, sendo uma referência para o presente 

estudo, regista%se a divulgação da Carta de Ética da Administração pública Portuguesa45. 

No referido documento são definidos dez princípios éticos, respetivamente, o Serviço 

Público (serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, prevalecendo sempre o 

interesse público), a Legalidade (princípios constitucionais, de acordo com a Lei e o 

Direito), a Justiça e a Imparcialidade (no exercício da atividade, atuar de forma justa e 

imparcial junto de todos os cidadãos), a Igualdade (respeitando crenças e preceitos 

étnicos, religiosos e de convicções), de Proporcionalidade, de Colaboração e Boa%fé 

(devem colaborar com vista do interesse da comunidade e fomentar a participação na 

realização da atividade administrativa), de Informação e Qualidade (devem prestar 

informações e esclarecimentos), da Lealdade (devendo agir de forma leal, solidária e 

cooperante), de Integridade e de Competência e Responsabilidade (empenhando%se na 

valorização profissional). Segundo a RCM n.º 47/97 46, houve iniciativa por parte das 

associações sindicais para a redação da «7����� O����� R� ?�'� ����������� ������� ���

                                                             
44 A NP 4469%2:2010 (p.9) define organização como “��������������������������������������������������
����������������������������������#����������������������������������������������������������#���”. 
45 Publicada no Boletim dos Registos e do Notariado n.º7, da responsabilidade do Ministério da Justiça, 
em Julho de 2002 (���� http://www.dgrn,mj.pt) . 
46 Resolução de Conselho de Ministros n.º 47/97, de 22 de março, revogou a Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 18/93, de 17 de março, onde define%se a Carta Deontológica do Serviço Público. 
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D�������������������» mas na redação final o documento ressalva os valores éticos do 

serviço público, integra valores essenciais e um conjunto de regras de conduta 

constituindo uma afirmação da consideração e dignidade desta e do reconhecimento do 

eminente valor moral e social do serviço que presta aos outros. Este documento, que foi 

divulgado e distribuído por todos os serviços da administração central, regional e local 

(ponto 2 do diploma) e entrega a todos os funcionários no ato de posse, aquando do seu 

ingresso ma função pública (ponto 3 do diploma). O documento faz referência à 

necessidade da transparência e da qualidade dos serviços a prestar ao cidadão, inspirado 

nos valores éticos do serviço público tendo em conta o “fazer” mas também a 

identificação de “quem” faz bem, de como e do “modo” como se faz. O referido 

documento pretendia ser um guia, colocado aos níveis mais elevados de exigência das 

consciências assumidos valores considerados fundamentais (legalidade, neutralidade, 

responsabilidade, competência e integridade), para com os cidadãos (assentes na 

qualidade, na isenção e imparcialidade, na competência e proporcionalidade, na cortesia 

e informação e na proibição), para com a Administração (o interesse público, entre 

outros) e para com os órgãos de soberania. 

Sobre o acesso a documentos administrativos, a Lei nº 46/200747 revoga todas as 

normas anteriores e transpõe, para a ordem jurídica nacional, a Diretiva n.º 2003/98/CE, 

de 17 de novembro, do Parlamento e do Conselho da Europa, relativamente à 

reutilização de informação do sector público, num âmbito de administração aberta que 

apela aos princípios de publicidade, da transparência, da igualdade, da justiça e da 

imparcialidade (art. 1º), regulando o acesso aos documentos administrativos, não 

incluindo a informação em matéria de ambiente (nº 1 do art. 2º), fazendo a definição e 

distinção de documentos administrativos e documentos nominativos (nº 1 do art. 3º), 

aplicando%se aos órgãos do Estado, institutos públicos e outros (nº 1 do art. 4), 

garantindo o direito de acesso aos documentos (art. 5º) e respetiva restrições (art. 6º) 

bem como, a divulgação de informação em bases de dados eletrónicas facilmente 

acessíveis pelo público, entenda%se, na Internet (art. 10º). Por fim, a Lei nº 54/200848 cria 

o Conselho de Prevenção da Corrupção, a funcionar junto do Tribunal de Contas, com 

âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas (art. 1º), 

com a atividade exclusivamente orientada para a prevenção da corrupção, ativa ou 

                                                             
47 Publicada a 24 de agosto, revoga a Lei n.º 94/99, de 16 julho, com a segunda alteração da Lei n.º 65/93, 
de 26 de agosto, alterada pela Lei n.º 8/95, de 29 de março. 
48 Lei n.º 54/2008, de 04 de Setembro – Criação do Conselho de Prevenção da Corrupção. 
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passiva (nº 1 do art. 2º), colaborando na adoção de medidas internas suscetíveis de 

prevenir a ocorrência dos factos (nº 2 do art. 2º).  

Na perspectiva de Vários (2004:12), a legislação ambiental, em Portugal, é 

atualmente das mais avançadas da EU, mas os níveis de incumprimento são 

significativos. Assim sendo, a questão da responsabilidade ambiental encontra%se no 

Decreto%Lei nº 147/2008 que transpõe as Diretivas 2004/35/CE e 2006/21/CE do 

Parlamento Europeu, com o objetivo de estabelecer um quadro de responsabilidade 

ambiental baseado no princípio poluidor%pagador (art. 1º), considerando apenas danos 

ambientais materiais e suas ameaças iminentes (art. 2º), em resultado do exercício de 

uma qualquer atividade. O conceito considera o regime de responsabilidade civil 

objetiva (art. 7º) e subjetiva (art. 8º), referido no prólogo do diploma, com o princípio da 

responsabilização explicitado na alínea h) do artigo 3º da Lei de Bases do Ambiente49. 

���������������������	4
����

No que concerne ao normativo comunitário, as referências direcionaram%se para 

o tecido empresarial (�����������, na versão original), o que poderá ter a sua implicação 

no sector público empresarial (SPE) e não tanto para o sector público administrativo 

(SPA), aplicado ao universo do presente estudo. De qualquer forma, são uma referência 

e servem de modelo até porque os critérios são muito semelhantes e, independentemente 

do sector em que se aplicam, estão vocacionadas para um caminho que potencia a 

organização (no todo) socialmente responsável, com investimento no futuro e com 

contributo para um mundo melhor. São eles o documento de referência da Europa em 

excelência na RSC50 e o Livro Verde51 e, produzidos pela CE em consequência de a CE 

considerar que RSC é um reflexo dos valores de base da sociedade em que vivemos. 

A Directiva da CE de referência % COM (2006) 136 – dirige%se para o tecido 

empresarial (público ou privado), com o propósito de tornar a Europa uma referência em 

excelência na RSC, no âmbito da agenda da 2�������������S����, em fevereiro de 2005. 

O documento considera que o investimento em RSC exige que se integre preocupações 

sociais e ambientais nas suas atividades e ciclo operativo bem como, na relação com os 

������������, numa base de voluntariado (p.5), indo mais para além do mínimo imposto 

                                                             
49 Lei n.º 11/87, de 07 de Abril, a ser revista por proposta do Governo, desde 2012. 
50 COM (2006) 136, de 22 de março – Implementação de parcerias para o crescimento e emprego: fazer da 
Europa um polo de excelência em responsabilidade social corporativa. 
51 COM (2001) 366, de 18 de julho – Livro Verde: promover um quadro europeu para a responsabilidade 
social das empresas. 
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legalmente às empresas. Considera que a relevância da RSC insere%se no processo de 

globalização, sustentabilidade e concorrência, sob o argumento que a promoção da RSC 

na Europa reflete a necessidade de defender valores comuns e aumenta o sentido de 

solidariedade e coesão, na necessidade de criar um clima público no qual o 

empreendorismo seja apreciado, não apenas pela possibilidade do proveito financeiro 

mas, também, por fazer justa a contribuição dirigida a determinados desafios sociais. 

Nesse propósito, esta diretiva da CE pretende criar maior visibilidade política para a 

RSC, como reconhecimento pelo contributo das empresas nesta área e encorajando%as 

para fazerem mais, de forma a estimular o crescimento e o emprego. É reconhecido que 

um crescimento sustentável e mais e melhores empregos são desafios conjuntos da 

Europa agora dirigidos face à competição global e ao envelhecimento populacional 

(aumento da esperança média de vida), como forma de proteger o modelo da sociedade 

europeia baseada em oportunidades iguais, elevada qualidade de vida inclusão social e 

um ambiente saudável. Este comprometimento por parte da CE resulta do contributo 

dado, em março de 2005, no Conselho da Primavera, onde a CE reconhece que a RSC 

“����� ���� ��� ������ ����������� ��� ���������� ����� ��� ���������������� ������������

��������������������������������������������������������������2�����”52 e, na agenda 

social, coprodução com os Estados Membros e com os ������������� apresenta 

iniciativas que visem a promoção do desenvolvimento e da transparência da RSC e o 

Conselho remenda que “��� ��������� ��<��� ������<����� ����� �� ���������������� ���

9B7”. A CE reconhece que sem apoio ativo e crítica construtiva dos ������������, a 

RSC não se desenvolve. 

Segundo Leal (2011:38), o Livro Verde da CE considera duas dimensões: a 

interna que tem a ver com os colaboradores e a externa abrange a comunidade local, 

parceiros comerciais, fornecedores, clientes, autoridades públicas e ONG´s. O 

documento surge como recomendações da CE em RSC, na Europa. É dirigido ao sector 

empresarial, no conjunto, onde se incluí o SPE, tendo em conta o incremento de 

organizações que promovem estratégias de RSC como reação a pressões de natureza 

social, ambiental e económica, investindo no futuro na expectativa de aumento da sua 

rendibilidade, surgindo após o Conselho Europeu de Lisboa,em  março de 2000, onde foi 

formulado um apelo no sentido da responsabilidade social do meio empresarial no que 

toca às melhores práticas em matéria de aprendizagem, organização de trabalho, 

                                                             
52 “����7��������� �������'��� �����7B9 ���� ���	� �� ��	� ����� ��� ������������ ��� ����������� ������������
4����������������2�����T������������������������������������������"��versão original (p.3)!�
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igualdade de oportunidades, inclusão social e desenvolvimento sustentável. O 

documento refere que a responsabilidade social é promovida pelas grandes empresas, 

embora as práticas socialmente responsáveis existam em todo o tipo de organizações, 

públicas ou privadas, incluindo pequenas e médias empresas e cooperativas. A CE 

interessa%se pelo tema uma vez que pode ser contributo positivo para “������(��� [a 

Europa]� ��� ��������� ������� ��� �������������� ����� ���U����� �� ������������ ���

�����������'��������������������������������#��������������������������������������

��������� �� ���� ������ ������� ������”. Considera que os fatores que motivaram a 

evolução para a responsabilidade social pelas organizações prendem%se com (1) 

preocupações e expectativas dos cidadãos, consumidores, autoridades públicas e 

investidores num contexto de globalização, (2) critérios sociais que possuem uma 

influência crescente sobre as decisões individuais ou institucionais de investimento, 

tanto para os consumidores como investidores, (3) a preocupação crescente face aos 

danos provocados no meio ambiente pelas atividades económicas e (4) a transparência 

gerada nas atividades empresariais pelos meios de comunicação social e pelas modernas 

tecnologias da informação e da comunicação. Consideram que confrontadas com os 

desafios de um meio em mutação no âmbito da globalização, as organizações tomam 

consciência que a RSC é passível de se revestir em valor económico direto, contribuindo 

para o cumprimento de objetivos sociais e ambientais, mediante a integração da 

responsabilidade social, enquanto investimento estratégico. A nível europeu e no 

contexto político, a RSC pode construir uma economia dinâmica, competitiva, coesiva e 

baseada no conhecimento. A nível internacional, o documento refere a relevância da 

UNGC, da OIT (Organização Internacional do Trabalho) e as orientações da OCDE, 

ressalvando a ausência de vinculação, do ponto de vista jurídico, destas orientações.  

�����0�	
���
�!�
,��������	�
����������

Em termos de referências internacionais, há documentos que contribuíram para a 

definição do conceito de RSC, através de ações, definição de metodologia de revisão e 

melhorias sucessivas, tendo em consideração o ritmo e desenvolvimento do tema, com o 

propósito de contribuir para melhorar o resultado das organizações mais inovadoras, 

criando mais sentido do bem social e dar importância ao papel da sociedade nas gerações 

vindouras. Entenda%se: 

��Declaração do Millenium das Nações Unidas, produzida em 2000, pelos chefes de 

governo dos países membros, reconhecem o compromisso coletivo de manutenção dos 
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princípios da dignidade humana, equidade e igualdade, ao nível global, tendo em conta o 

respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, respeito pela igualdade de 

direitos sem distinção de raça, género, língua ou religião bem como, cooperação 

internacional para a solução de problemas económicos, sociais, culturais e de caracter 

humanitário. Os valores e princípios fundamentais desta declaração mundial são 

liberdade, igualdade, solidariedade, tolerância, respeito pela natureza e partilha de 

responsabilidades.  

��SA8000 – Sistema de Gestão da Responsabilidade Social53 (2001), produzido pela 

B������ D�����������	� M������������ (SAI), foi referencial normativo para a 

Responsabilidade Social, desde 1997. A sua estrutura assenta nas 12 convenções da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), na Declaração dos Direitos Humanos das 

Nações Unidas, na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças e na 

Convenção das Nações Unidas para Eliminar Todas as Formas de Discriminação Contra 

as Mulheres. É orientada para o incremento da capacidade competitiva de qualquer 

organização que, voluntariamente, garanta a componente ética do processo e ciclo 

produtivo. O propósito é contribuir para auditorias no domínio social, com vista a 

disponibilizar informação social, baseado em estratégias empresariais já implantadas de 

controlo de qualidade. 

��AA1000 – Princípios B������� de Prestação de Contas54 (2008), a primeira versão 

surge nos Estados Unidos da América, em 1999, sobre “princípios de prestação de 

contas para o desenvolvimento sustentável”. Em 2003 considerar mais três princípios (e 

não regras) de inclusividade (inclusão do �������������no desenvolvimento e definição 

de estratégias), materialidade (determina o que é mais relevante e os aspetos mais 

significativos) e resposta (direito de resposta sobre decisões, ações e atuações 

relacionadas com questões materiais) e o compromisso com o ����������� (em 2005). 

Na versão atual, é reconhecida à prestação de contas a responsabilidade de ser 

transparente a respeito dos impactos das políticas, decisões, ações, produtos e serviços, 

considerando que a organização deva ser inclusiva (envolve os ������������� no 

desenvolvimento e obtenção de uma resposta estratégica e mensurável de 

sustentabilidade, contribuindo para a identificação de questões e buscas de soluções). As 

organizações devem envolver os �������������na identificação, compreensão e resposta 

às questões de sustentabilidade e reporte, explanação e respostas aos �������������pelas 

                                                             
53 www.cepaa.org/introduction.htm. Vários (2002:iv), refere estes mesmos princípios. 
54 D�����������	�5����������B�������, na versão orignal. 
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decisões, ações e atuações. Para tal, considera a forma em como a organização governa, 

define a estratégia e gere as suas atuações. E premissa essencial é de (1) estabelecer a 

estratégia baseada na compreensão balanceada no entendimento de uma resposta 

material tendo em conta as preocupações dos ������������, (2) estabelecer objetivos e 

metas contas as quais as atuações e estratégias possam ser geridas e julgas e (3) permitir 

informação credível sobre a estratégia, objetivos, atuações e metas para aqueles a quem 

são dirigidas as ações e as decisões. Estes valores assentam no seu entendimento e 

exigem compromisso ativo com os seus ������������, uma vez identificados e 

informados das questões da sustentabilidade e seu impacto na atuação, incluindo 

económico, ambiental, social e financeira, a longo prazo, onde pode usar essa 

compreensão para desenvolver uma estratégia empresarial responsável com objetivos 

definidos. Os princípios permitem focar no que é material para a visão e definir uma 

moldura onde identifica oportunidades e riscos. 

��Indicadores Ethos de Responsabilidade Social55 (2010), ferramenta para auxiliar as 

organizações a incorporarem, na sua gestão, conceitos e compromissos que promovam o 

desenvolvimento sustentável, numa visão projetada na ISO 26000 (estes indicadores são 

anteriores), direcionada para o ambiente, produtos e serviços sustentáveis, cadeia de 

valor, desenvolvimento territorial sustentável, etc.. Destaca o compromisso com os 

������������ a partir de relacionamento ético e transparente bem com, a importância do 

������������ entre organizações e o tratamento de resultados mensuráveis. Os 

indicadores são tratados em forma de questionário, sendo um instrumento de 

consciencialização, aprendizagem e monitorização da RSC, numa escala evolutiva de 

parâmetros que podem ser utilizados como referência ou inspiração. Os temas, divididos 

em conjuntos de indicadores para explorar diferentes perspectivas, são: (1) valores, 

transparência e governança, (2) público interno, (3) meio ambiente, (4) fornecedores, (5) 

consumidores e clientes, (6) comunidades e (7) Governo e sociedade. O glossário final 

explica o sentido e definição dos temas ou assuntos. 

                                                             
55 www.indicadoresrse.org 
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#���	�������� �%�	����������������������	���

De acordo com Vários (2004a:5), a monitorização e avaliação das atividades de 

desenvolvimento proporciona às entidades governamentais, gestores e sociedade civil, 

meios aperfeiçoados para aprenderem à custa das experiências passadas, melhorarem a 

prestação dos serviços, planearem e afetarem recursos e demonstrarem resultados às 

partes interessadas, como parte do processo de responsabilização.  

���5�	�����+�����������������	����

Segundo Ragin (1989:1), a investigação social empírica envolve comparação e 

como Rihoux e Ragin (2009:xvii) afirmam, comparar reside no coração da razão 

humana e está sempre presente através da observação do mundo56. Os trabalhos de 

ambos autores fazem recurso ao pensamento de B4�����, de 1971 (p.145) que considera 

que “������� ���� ��������� �� ����������”57. Para Ragin (1989), comparar potencia as 

bases para a realização de declarações acerca da regularidade empírica observada, na 

avaliação e interpretação dos casos relativos a critérios substantivos e teóricos. O 

método comparativo é, tipicamente, utilizado num conceito mais estreito para referir 

uma determinada comparação numa envolvente macro. O facto é que, de acordo com a 

tradição dos cientistas sociais, segundo o autor (p.19), “�����#��������������������*�"!�

Por sua vez, para Rihoux e Ragin, a observação de um fenómeno singular torna%se vazio 

se não houver o compromisso de uma comparação, considerando esta como a chave 

operacional de qualquer esforço científico empírico. Na perspectiva de Ragin (1994:31), 

o método comparativo é, essencialmente, numa estratégia de caso de estudo da 

investigação comparativa. O autor que considera que a investigação social procura 

encontrar ordem e regularidade na complexidade da vida social, tentando que faça 

sentido, sendo esse o princípio mais fundamental. Como o próprio autor afirmou, 1989, 

comparar contribuí com o objetivo de testar teorias sobre os contributos da vida social 

no objetivo global de encontrar ordem na complexidade social. Na sua perspectiva 

(1994:45), a investigação social pretende dar voz a grupos sociais divergentes do comum 

permitindo, desta forma, revelar o quanto esses mesmos grupos não são tão deviantes do 

comum das pessoas, sendo esse o aspeto claro da investigação.  

                                                             
56 Segundo e Rihoux e Ragin (2009:xvii), na versão original, “7����������� ����� ��� ���� ������ ��� ������
�������������������4�	���������������������������������4����”�
57 Segundo Ragin (1989:1 e 30%31) e Rihoux e Ragin (2009:xvii), na verão original “+��������4�������
������������������������"! 
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O propósito do presente estudo é analisar o impacto do modelo de RSC nas 

organizações do MAMAOT. Para tal, pretende%se efetuar uma análise qualitativa 

comparada orientada (QCA – F�������	�7�����������D���	���) para o presente caso de 

estudo, tendo como metodologia macro o MAMAOT (no conjunto) e como análise 

micro as suas instituições, alvo do presente estudo. Uma vez identificados os 

comportamentos das organizações face ao tema, prossegue%se com análise dos fatores 

que contribuíram para a criação de obstáculos e vantagens. Para o efeito, fez%se recurso à 

análise SWOT, aplicado ao conceito de RSC.  

��� 6����	7�#����
�	����'���7�����6#'�89�

Segundo Ragin (1989:viii) o método social comparativo é ideal para dirigir a 

questões básicas de metodologia particularmente, quando tende a ser dirigido para um 

estudo orientado e com histórico (por oposição ao abstrato causal). Para Rihoux e Ragin 

(2009:xvii), comparar é um elemento próprio da razão do ser humano, sempre presente 

desde que a criação do Mundo. Consideram que a simples observação dos factos ou 

fenómenos torna%se vazia se não se considerar o método da comparação (ou 

�����������& com os seus pares, ou equivalentes, indo ao ponto de considerar que a 

comparação é uma chave operacional de qualquer esforço científico empírico. Para tal, é 

necessário uma determinada combinação de fatores que contribuam para produzir um 

determinado resultado.  

No estudo presente, são considerados fatores que conduzam a uma gestão 

socialmente responsável, que responda a determinados itens. Assim sendo, a proposta 

surge no âmbito do QCA (����������QCA % csQCA) desenvolvendo a Tabela Verdade59, 

por via do recurso à tradução dos fatores para álgebra Booleana. Desta forma, Ragin 

(1989) conseguiu reduzir a probabilidade a combinações causais do acontecimento de 

forma a produzir combinações reduzidas que possam ser consideradas suficientes na sua 

configuração de representação causal (anexo I, II e II). Segundo Rihoux e Ragin 

                                                             
58 Rihoux e Ragin (2009:xix) o QCA considera o uso da Booleana convenciocal (������ ���, na versão 
original), tendo sido a primeira técnica a ser desenvolvida, razão pela qual foi rotulada por QCA. Segundo 
Ragin (1994:37), a análise qualitativa comparativa tem por base aspetos comuns num número 
relativamente pequeno de casos (�����(3������, na versão original). Rihoux e Ragin (2009:33) consideram 
que csQCA foi a primeira técnica do QCA desenvolvido no fim da década de 1980, sendo essa a técnica 
mais desenvolve até então e, segundo Schneider e Wagemann (2007:2), o conceito de QCA foi 
introduzido por Charles Ragin, cientista social americano, em 1987. 
59 Rihoux e Ragin (2009:132) para cada configuração dos casos observados, é considerada uma frequência 
de resultados (1 e 0) e usado um metódo convencional de estatístca (�(testes) para fazer comparações entre 
a distribuição de resultados para essa configuração. Através desta técnica, é possível demonstrar, 
probabilisticamente, a perspectiva de algumas configurações contraditórias que, de outra forma, seriam 
exlcuídas do normal procedimento de minimização da scQCA. 
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(2009:16), através da Tabela Verdade, livre de contradições, que a investigação 

consegue uma expressão reduzida (denominada de “�������������������”, podendo ser 

interpretada através de um diálogo com os casos para a promoção de novos argumentos 

teóricos. Para Schneider e Wagemann (2007:16), depois da análise, a plausibilidade dos 

resultados devem ser relacionados com o resultado dos casos, no propósito de identificar 

custo%benefício das ações, definir uma estrutura procedimental de lógica comparativa 

criando, para o efeito, distinções entre condições necessárias e suficientes da análise da 

configuração causal dos fatores. O princípio da busca de padrões resume%se à questão 

que suscita da investigação: se se regista determinados acontecimentos, será que existe 

algum padrão comportamental entre eles? Para Ragin (1989:48%49), a contextualização 

da importância causal de diferentes condições é a regra dos estudos com casos 

orientados, mais do que a exceção, sendo essa a justificação primeira para o exame dos 

casos como um todo e tentar decifrar quão diferentes fatores causais combinam. 

Considera, o autor, que a contextualização dos argumentos causais são necessários 

porque o problema reside na explanação de como casos relativamente diferentes 

produzem o mesmo resultado (MSDO60) ou seja, como casos semelhantes têm resultados 

diferentes. Assim sendo, o objetivo do presente estudo visa comparar as diversas 

organizações, através do método comparativo de uma realidade representada por um 

pequeno número de casos selecionados, tendo em conta a sua relevância na estrutura 

macro da (MAMAOT) nas posturas face ao conceito de RSC, a importância para a 

sociedade, no geral, e ������������, em particular (entenda%se, cidadão contribuinte e 

beneficiários das diversas ações desenvolvidas). Segundo Schneider e Wagemann 

(2007:4), o objetivo do QCA é de observar as causalidades, em termos de combinações, 

e encontrar aspetos comuns pela via do método comparativo, procurando saber se 

diferentes combinações podem produzir o mesmo resultado – criar ��������� 

(equivalências nos ���������finais).  

Segundo Rihoux e Ragin (2009:4), a abordagem metodológica do csQCA, 

considera uma pequena amostra de casos (�����(3)61 no universo macro (����), com 

observação orientada (����(��������&, de caracter qualitativo mas representativo de 

eventuais problemas. Para os autores, esta abordagem distingue%se do método estatístico 

                                                             
60 Rihoux e Ragin (2009:22%23) MSDO aplica%se a pequeno número de casos com aspectos semelhantes 
mas resultados diferentes, (0����B�������������4����?�������J������, na versão original). 
61 Para os autores, pequeno número de casos (�����(3������, na versão original) compreende entre 2 e 10, 
traduzindo%se em comparação binária. Os autores defendem (p.6) que agrandeza das técnicas do QCA é 
que usam uma lingaguem formal (Bolleana) que pode ser traduzida para o discurso teórico (e vice versa). 
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por se basear num grande número de casos com um pequeno número de variáveis, onde 

ambas técnicas revelam as suas forças e fraquezas. Para os autores, as técnicas do 

csQCA permitem alcançar vantagens tanto do ponto de vista qualitativo nos casos 

concretos (����(��������), como quantitativos, quando orientado para as técnicas do 

tratamento das variáveis (�������(��������). As técnicas da abordagem do csQCA 

permitem estabelecer uma análise comparativa dos casos, com a ajuda de ferramentas 

formais e a conceção específica dos casos permitindo (p.8) identificar “causalidade 

conjuntural”, através de diversas combinações, conduzindo sempre ao mesmo resultado. 

Na seleção da amostra para o presente caso de estudo, foi considerado o desenho 

MSDO, aplicado a pequeno número de casos, que conduzem a um estreitamento das 

condições de ocorrência do resultado, para efeitos explicativos, de forma a poder 

identificar fatores que possam contribuir para esse resultado. Para os autores (p.132) 

configurações contraditórias acontecem quando casos com idênticos valores apresentam 

variáveis de resultados diferentes. Defendem (p.129), que é mais fácil extrair hipóteses 

quando o conhecimento dos casos é profundo e quando o número de casos é 

relativamente pequeno. 

No caso do presente estudo, a seleção da amostra considera organismos do 

MAMAOT sendo que, para o efeito, foi selecionada a entrevista presencial para 

confrontar dos elementos disponíveis e disponibilizados ao público em geral 

(������������&, numa ótica de RSC. O resultado esperado é o de permitir comparação 

(�����������& entre organizações e modelo de atuação. Segundo Ragin (1989:25), 

referindo John Stuart Mill, 1843, a “química causal” resulta de um produto do 

argumento causal em resultado da combinação das condições, preocupado com a 

intersecção. Ou seja, é através da intersecção das condições, no tempo e espaço, que se 

produz muitas das mudanças bem como, muitos dos pequenos acontecimentos em 

pequena escala e que interessam aos cientistas, e não apenas os efeitos separados ou 

independentes das condições. A ideia base do autor é que o fenómeno da mudança 

resulta da intersecção das condições apropriadas (os ingredientes certos para a 

mudança). O autor considera que a ausência de algum destes ingredientes, o fenómeno 

não acontece, sendo a sua combinação a chave natural para a complexidade causal.  

Segundo Schneider e Wagemann (2007:3), o objetivo da análise QCA é de apoiar 

a investigação na sua interpretação de padrões apresentados pelos casos no estudo. Na 

perspectiva dos autores, o princípio dominante na técnica do QCA é a da análise da 

relação entre causalidade relevante e um resultado específico. Consideram os autores 
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que se define uma relação teórica e interpreta%se em termos de condição necessária e/ou 

suficiente o que, mais precisamente, trata%se de uma argumento teórico e a condição 

pode ser interpretada como suficiente, se a condição estiver sempre presente, então o 

resultado repete%se. Por contraste, os autores argumentam que a condição é necessária se 

sempre que o resultado acontecer, a condição estiver presente. Os autores apoiam%se em 

Ragin, 2000, quando define que a condição necessária é um requisito do resultado. 

Consideram, os autores, que a análise QCA ajuda na forma de identificar como 

condições suficientes e necessárias devem combinar entre si de forma a produzir um 

determinado resultado62. 

��� '�4������:0�2.�

Para Dyson (2002:631), a análise SWOT é um método estabelecido para apoiar a 

formulação de estratégia. Segundo António (2006:19), estratégia deriva do grego 

���������, ou «a arte do general» e considera que como os grandes generais pensam 

sobre o todo. O bom estratega organizacional deve também pensar a organização como 

um todo. Segundo uma citação chinesa antiga do general chinês Sun Tzu64, nas suas 

estratégias militares aconselhava sempre a “��������������������������������������������

������'���� �������� ��� �������������� �� ��������� ������� ��� �������". Para Serra 

(2008:56), a importância da participação no planeamento estratégico é evidenciada pela 

importância dos �������������e é fundamental em organizações voltadas para serviços. 

Por sua vez, António (2006:20) considera que o pensamento estratégico organizacional 

inicia%se com a análise das oportunidades, ameaças, pontos fracos e pontos fortes 

(análise SWOT). Para o autor (p.24), os fundamentos do modelo SWOT remontam aos 

anos 1950, preocupando%se com a integração das atividades da organização. Por sua vez, 

Serra (2008:58) considera que os principais atributos da matriz SWOT são a 

simplicidade e o fato de propiciar um quadro de referência que orienta na formulação da 

estratégia, procurando apresentar uma sobreposição entre o ambiente de negócios 

                                                             
62 Segundo os autores (p.5), com recurso a Rihoux e Ragin (2009), a representação formal considera a 
combinação das condições (A e B) que combina/conduz com um caminho (c) leva a o determinado 
resultado lógico (Y): AB+c→Y. A negação do ´c´é condição suficiente para a não realização do resultado 
e a seta que aponta para o ´Y´ siginfica que a expressão lógica à esquerda implica o resultado à direita. 
63 �:0� acrónimo de ��������� (Força), ���������� (Fraqueza), ������������� (Oportunidade) e 
������� (Ameaça), considerando a análise interna (SW) e a análise externa (OT). Segundo Dyson 
(2002:632), a análise SWOT identifica as forças e as fraquezas da organização e as oportunidades e 
ameaças do ambiente e as suas origens (p.633) remontam à década de 1960 e foi desenvolvido em Harvard 
School, nos Estados Unidos da América. 
64 �����;�, general e estratega militar, filósofo chinês (722 a.C. – 481 a.C.), inspirado nas suas vitórias, 
escreveu o livro D�D���� ���,������� um tratado militar onde descreve e define estratégias, com grande 
adopção por parte do mundo moderno, tanto ocidental como asiático. 
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(fatores externos) e os recursos da organização (fatores internos). Considera o autor 

(p.59), que a análise e avaliação do ambiente externo ajuda a verificar tendências, 

servindo de base para a análise de cenários futuros e para a análise SWOT, devendo 

considerar o macro ambiente e o ambiente do setor no qual a organização atua. 

António (2006:20) considera que a análise SWOT serve de base à reflexão sobre 

as vantagens competitivas, que culminaram com os trabalhos de Michael Porter. Refere 

que, para Mintzberg, a decisão estratégica é o produto de um jogo de poder no seio de 

uma coligação de parceiros onde introduz a questão de mudança na estratégia, 

questionando o carácter demasiado estático da análise SWOT. O autor considera que o 

campo teórico da estratégia evoluiu dentro do enquadramento concebido por Andrews 

que considera que a estratégia evoluiu «na combinação entre o que a organização pode 

fazer (forças e fraquezas) com o universo do que poderá fazer (ameaças e oportunidades 

ambientais)»65. A AA1000 (Princípios B������� de Prestação de Contas) refere a 

necessidade de uma análise com base nos riscos e oportunidades da organização. Na 

perspetiva de António (2006:61), seja qual for a filosofia de gestão utilizada, não é 

possível furtar%se à análise SWOT, considerando%se no grupo dos que consideram que, 

no longo prazo, o propósito de toda e qualquer organização deve defender a 

maximização da satisfação de todos os seus ������������. Segundo Serra (2008:57), a 

análise SWOT é um instrumento muito útil na organização do planeamento estratégico e 

considera que por seu intermédio podem%se relacionar metodicamente quais são os 

pontos fortes e fracos, as oportunidades e as ameaças às organizações. O autor cita Serra 

et al., de 2002, dizendo que “�������������������������������B@J+����������������������

�����������������������������������R������������������������������������<�������R���

��������������������������������������������������������*�����”. 

���%�	
����	�������
+���������������	
��

Considerando o presente estudo de caso de investivação, e tendo em conta a 

metodologia aplicada, a opção considera o recurso ao desenho MSDO (casos 

semelhantes com resultados diferentes) de Rihoux e Ragin (2009:22%23), aplicado a 

amostras de pequena dimensão. O fato considera as semelhanças dos casos (afetos ao 

MAMAOT e oriundos do antigo MAOT), relacionados com o ambiente, mas 

proporcionando resultado diferentes entre si. O propósito foi de reunir organizações 

                                                             
65 «������������4����4������������	�������� %���������'����������������������4���������&�4������ ����
������������4����������������%���������������������������������������&», na versão original. 
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afeta ao MAMAOT ao qual fosse possível encontrar resposta às perguntas iniciais do 

presente estudo. A seleção das instituições seguiu a orientação inicial dos trabalhos, 

ajustado à consequente fusão de organismos/institutos (conforme programa do XIX 

Governo). No novo modelo administrativo público, aprovado em Outubro de 2012, o 

Conselho de Ministros aprova as leis orgânicas dos novos ministérios, incluindo o 

MAMOT66, com início a Novembro de 2011. Com o redesenho da nova orgânica do 

ministério, considerou%se relevante manter os organismos da amostra inicial mas na nova 

“versão”, após fusão (/�!�anexo X), tendo em conta o peso material e impacto ao nível 

do ambiente (Tabela 1). O princípio considerou a conversação de valores para uma 

combinação de acontecimentos e eventos, em álgebra Booleana, sumarizada na ��6#'$

���������
�����(/�!�Anexo I) que reduz%se os elementos identificados a números, com 

um resultado final de 83% de organizações socialmente responsáveis de acordo com a 

própria organização orgânica do MAMAOT, nomeadamente: 

1)�Administração Direta: 

a)��<5'5'0� (fusão das secretarias%gerais e novas competências); 

b)��<'5'0� (fusão do IGAOT e IGADRP); 

c)��<=5 (fusão de direção%geral e um instituto); 

d)��<� (fusão de direção%geral, instituto e gabinete coordenador).  

2)�Administração Indireta: 

���'"'>��", (fusão de nove organismos, alargando a distribuição territorial);�

3)�Entidade Independente: 

���%=�'=>��" (sem qualquer alteração ao nível da sua orgânica inicial).�

Após a nomeação dos dirigentes de topo para estas organizações (a última 

ocorreu no primeiro trimestre do corrente ano 2013), foi remetido um pedido formal aos 

dirigentes respetivos um pedido formal de realização de entrevista com vista a eliminar 

aspetos menos esclarecidos, no domínio público, com o respetivo compromisso de 

confidencialidade (anexo IV). O modelo é de perguntas abertas com roteiro/guião 

próprio (anexo V), considerando a estrutura da UNGC (desenvolvido pela Global 

Compact Network Portugal). Este documento teve por base quatro princípios: Direitos 

Humanos, Práticas Laborais, Proteção Ambiental e Anticorrupção, aplicando%se, 

transversalmente, a todas as organizações. Constata%se que no sector público português 

há rubricas que, por definição legal (�!�!, Direitos Humanos e das Práticas Laborais) 

                                                             
66 Decreto%Lei n.º 7/2012, de 17 de Janeiro – Lei orgânica do MAMAOT.  
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encontram%se limitadas na ação por imposições legais. Nesse sentido, foi feito apenas o 

levantamento das mesmas, no sentido de dar seguimento do roteiro. Por outro lado, as 

rubricas da Proteção Ambiental e da Corrupção67 são de extrema relevância e pertinência 

para a administração pública e onde se poderá registar a pegada humana. O pedido de 

reunião era acompanhado por uma ficha individual da organização (anexo VII), que 

traduzia os elementos de base públicos, para avaliação dos organismos respetivos. Das 

entrevistas resultou um resumo escrito remetido, posteriormente e individualmente, aos 

dirigentes para validação e aprovação da respetiva entrevista, para consolidação num só 

documento consolidado (anexo VIII). Do consolidado de informação dos organismos 

reunida (anexo VI), das entrevistas e dos documentos disponibilizados, constatou%se que, 

no cômputo geral, dos seis organismos da amostra, a taxa de sucesso alcançada para a 

realização de entrevista foi de 67% (quatro organismos disponibilizaram%se) com um 

diferencial de 33% de insucesso (anexo IX).  

Das seis organizações da amostra, três (50% da amostra) assumiram a 

responsabilidade de ser o dirigente de topo a responder diretamente em nome da 

organização, como forma de apresentar as devidas propostas de correção necessárias, 

nomeadamente, SGMAMAOT, ERSAR IP e DGRM. A entrevista com a APA IP, teve 

delegação na diretora dos serviços financeiros e recursos humanos que se prontificou a 

colaborar. As entrevistas contribuíram para identificar oportunidades de melhoria e fazer 

����������� entre organizações do Ministério68. Declinaram as entrevistas o 

IGAMAOT, por correio eletrónico, enquanto a DGT delegou responsabilidade na 

direção intermédia que, sucessivamente, protelou o processo apesar dos pedidos. 

Seguindo o modelo de análise selecionado para o presente estudo (QCA e análise 

SWOT) e da análise da informação disponibilizada pelos organismos da amostra, 

identificaram%se oportunidades de melhoria e ameaças às organizações do MAMAOT, 

nomeadamente, a necessidade de harmonização da orientação estratégica para todas as 

entidades afetas ao MAMAOT, no sentido de procederam à publicação dos elementos 

disponíveis (no princípio da transparência e da ������������	), nos prazos legais, para 

divulgação junto ������������, no geral, e a definição de estratégias claras de atuação e 

de valores organizacionais (há organização com ausência de definição de valores 

organizacionais). Esta recomendação surge em virtude de se identificar que há critérios 

                                                             
67 Criação do Conselho da Prevenção da Corrupção (Lei n.º 54/2008, de 04 de Setembro % 
www.cpc.tcontas.pt/) como entidade independente a funcionar no Tribunal de Contas. 
68 /��� modelo de gestão da responsabilidade social na norma NP 4469%2:2010, p.6. 
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que não estão preenchidos / disponíveis por parte das entidades ao público em geral, 

criando hiatos de informação entre organismos. Tal como referido na norma 

portuguesa68, parte%se do pressuposto que as organizações públicas diretamente 

relacionadas com o ambiente devem servir de modelo à nossa sociedade, ter um plano de 

implementação, de avaliação periódica e de revisão do sistema de gestão de 

responsabilidade social e, nesse princípio, que o disponibilizem para o diálogo com os 

������������, enquanto parte interessada, num princípio de ação de melhoria e contributo 

para a revisão do seu procedimento e comunicação. Tal como as NP referem (capítulo II, 

ponto i.), é necessário ter em consideração a análise do contexto ambiental, económico e 

social da própria organização envolvida. 

Da súmula das entrevistas (anexo VIII), e com recurso à metodologia do presente 

estudo, foi elaborada a matriz csQCA que permite comparar as respostas das entidades 

que, gentilmente, acederam na entrevista. Desse documento extrai%se o sentido de 

compromisso e de Missão das organizações para as funções ao qual foram indicado(a)s, 

destacando%se, muito positivamente, a posição da SGMAMAOT que fez entrega de 

provas factuais de todos os pontos apresentados para entrevista, com recurso a 

documentos diversos que suportam a informação, encontrando%se os mesmos disponíveis 

������� no site da instituição. Sobre as restantes organizações que acederam à entrevista, 

é ressalvado, igualmente, a postura positiva por parte dos entrevistados que permitiram 

que a mesma decorre%se na normalidade, demonstrando, sempre, muita disposição para 

colaborar e abertura para o efeito. Respondidos a todos os aspetos, indicaram a 

informação ������, que foi posteriormente confirmada, sobre todos os documentos 

referidos na entrevista e que servem de prova e suporte aos pontos apresentados. 

 A título extraordinário, fomentado pela entrevista e pela necessidade de pesquisa e 

confirmação dos elementos, confirmou%se a disponibilização ������, no site do Conselho 

de Prevenção da Corrupção (CPC), do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas que foram remetidos pelas organizações da amostra, com a exceção 

da DGT, face às restantes (83%) que possibilitaram a análise dos factos e os 

compromissos da organização. De igual modo, dos quatro organismos entrevistados, 

desta constatou%se que todos apresentam Balanço Social, como parte integrante do 

Relatório de Atividades, onde se destacam os seguintes aspetos relevantes: elevada 

participação feminina no mapa de pessoal com idêntica percentagem nos cargos de 

direção. Neste aspeto, ressalva%se o Plano de Igualdade de Género do MAMAOT, 

facultado pela SGMAMAOT mas acessível ������ para consulta de todos os 
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interessados. Este plano está partilhado, transversalmente, por todas as organizações e 

divulgado a todos os colaboradores. De resto, é de relevo a forte cultura implementada 

nos organismos entrevistados, de participação e envolvimento dos colaboradores nos 

planos organismos, sendo que todos têm implementado a os direitos dos trabalhadores, 

respetivas comissões comparticipação dos seus nomeados. No caso da DGRM, acresce 

que existe, implementado, na cultura organizacional, a possibilidade dos colaboradores, 

individualmente, reportarem diretamente à direção%geral os seus ������� ou outros 

considerados para o efeito. Os organismos entrevistados têm instalações com 

acessibilidade a pessoas com deficiência e, no Balanço Social da SGMAMAOT, 

ressalva%se a fortíssima componente humana e de integração da pessoa com deficiência 

no seu mapa de pessoal. 

Aplicando a metodologia referida ao presente estudo de caso, pretende%se realçar 

a importância do conceito de RSC nas organizações da Administração pública. 

Destacam%se as organizações afetas ao MAMAOT, como modelo representativo da 

realidade social. Espera que o presente estudo possa contribuir para limar arestas, no que 

se prende com a importância do conceito de RSC, enquanto instrumento de política 

pública. De qualquer forma, o que se espera destas organizações é que sirvam de modelo 

para o contributo de uma sociedade melhor, mais humanizada, eticamente mais 

responsável e profissional, mais transparente e com um modelo de prestação de contas 

(������������	) mais ajustado à racionalização dos serviços públicos, de modo a poder 

ser compreendida pelo cidadão%cliente (enquanto �����������& e parte interessada no 

sucesso das mesmas. Considera%se, no presente estudo, uma análise comparativa �*���� 

da fusão, numa triangulação das diversas abordagens metodológicas consideradas 

(anexos I, II e III com Tabela Verdade e anexo XII com resumo da interpretação da 

análise SWOT). As variáveis causais selecionadas foram a ética, a transparência e 

������������	 (capítulo I) que surgem como condições necessárias69 na defesa dos 

princípios da RSC (capítulo II). O estudo (anexo I) revela a dicotomia entre a 

predisposição, ou ausência de predisposição, dos organismos para a disponibilização dos 

elementos necessários, sendo esses os fatores que conduzem à condição suficiente70 

(capítulo II) onde se relacionam valores defendidos por Carvalho (anexo XI) explorando 

dimensões como estratégia, estrutura, tecnologia, sistemas de gestão e cultura (anexo II). 

                                                             
69 Rihoux e Ragin (2009:xix), a condição é ���������� para um resultado se estiver sempre presente 
quando esse resultado ocorrer, ou seja, o resultado não pode ocorrer na ausência desse acontecimento. 
70 Rihoux e Ragin (2009:xix), a condição é �����������para um resultado se este acontecer sempre quando a 
condiçõa estiver presente. De qualquer modo, o resultado poderia também acontecer dessas condições. 
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O resultado final representado traduz%se em organizações socialmente responsáveis, 

pertencentes ao MAMAOT. A tradução deste aspeto em formato de fórmula apresenta%

se do seguinte modo: AB+c→Y71, ou seja, se a presença dos elementos ´AB´ 

combinados com ´c´ conduz a uma solução ���������.C de ´Y´, representando os 

organismos como sejam socialmente responsáveis, no sentido lato da expressão. 

Procurou%se saber se os princípios definidos pela RSC (variável ´c´, condição suficiente) 

respeitam os sentidos éticos, de transparência e ������������	�(variável ´AB´, condições 

necessárias) em resposta à pergunta inicial do presente estudo, traduzindo%se na 

configuração final, Tabela Verdade da csQCA73. Na combinação dos fatores ´AB´, se os 

fatores não forem suficientes para que, sozinho, conduza ao caminho ´c` que traduz em 

´Y´, denominam%se por condições INUS74. Segundo os autores  (pp.:8%10), é necessário 

definir o que são condições necessárias e suficientes, tendo em linha de conta a 

causalidade conjuntural múltipla (��������� ���<��������� ���������, versão original), 

traduzindo%se em ��������� �������� ����������� ������ �� ������ ��������� % noção de 

equifinal – traduzida para linguagem booleana na matriz abaixo (/�!�anexo II). Assim 

sendo, a condição ´AB´ não é suficiente mas é necessária para o caminho ´c´ que, por si 

só, também não é suficiente mas é necessária para ´Y´. De qualquer forma, qualquer um 

dos fatores combinados de ´AB´ (ética, transparência e ������������	), se separar um 

elemento e manter combinação com ´c´, o resultado apurado seria sempre o mesmo. A 

consolidação das condições passa pela definição dos princípios de RSC na relação com 

as condições necessárias ´A´ com ´B´ que conduzem a um caminho ´C´ para organização 

socialmente responsável ´Y´. 

 

 
                                                             

71 Na linguagem da algebra booleana, conforme é referido em Rihoux e Ragin (2009:35) o sentido lógico 
de “e” pode ser representado por uma multiplicação ou apenas seguidas como ´AB´. Por sua vez, o sentido 
lógico de “ou” é representado pelo sinal + (símbolo de adição). Por fim, “→” representa a relação causal 
entre as condições e o resultado final ou a sua explicação para determinado resultado.  
72 Rihoux e Ragin (2009:8;17), diferentes caminhos podem produzir o mesmo resultado % múltipla 
conjunturacausal (������������<������������������, na versão original). 
73 Ragin (1989:24%25), a combinação dos fatores (enquanto variáveis causais) produzem a mudança no seu 
conjunto (enquanto variável dependente), ou seja, através da combinação conjunta de pelo menos dois dos 
elementos (´AB´), produz%se um certo caminho (´C´) conducente a um determinado resultado (´Y´), 
produzindo a denominada “química causal” que o autor refere (���� capítulo III). O inverso também é 
verdade, ou seja, se as organizações forem socialmente responsáveis mas não partilharem essa 
responsabilidade com os seus ������������, no geral, por via da ética (definição de códigos de conduta e 
de responsabilização), da transparência e de ������������	� (das ações e decisões tomadas), estão no 
caminho da RSC mas não são socialmente responsáveis, havendo uma quebra na fórmula. 
74 Rihoux e Ragin (2009:6), INUS significa ´M������������ ���� 3���������� )� ��������� ���� ��� ��� ��
?�����������������B��������������������������´ (na versão original, TM���������������3�������	�����������
����������4���������������6���������	����B������������������������´). 
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#���	�������$�#������?���

A proposta da presente investigação focava%se na avaliação da aplicabilidade do 

conceito de responsabilidade social no ambiente organizativo. Teve%se em consideração 

a importância da perspectiva intergeracional porque o ambiente social da organização, 

interno e externo, não pode ser visto de forma isolada mas antes, através do impacto das 

ações de hoje e suas implicações no futuro. Considera%se que a normalização, no 

domínio da RSC, dá resposta aos desafios que se colocam às organizações no quadro da 

globalização e uma nova consciência sobre a importância da ética e o impacto das 

questões económicas, ambientais e sociais na sociedade, como um todo (Ramalho, 

2009:341). Com a conjugação da metodologia aplicada, com recurso aos elementos da 

matriz csQCA–Tabela Verdade (anexo I), numa interpretação na linha da análise SWOT 

(anexo XII&��relacionou%se  as dimensões de reengenharia (anexo XI), resultando em: 

a)� '�4����� ��	�
��>� !�
��� ���: existe uma consciencialização, transversal dos 

organismos entrevistados, para a necessidade do bom serviço público (cultura 

organizacional, estratégia, estrutura, tecnologia e sistemas de gestão) por via da 

informação prestada aos ������������ através de: 

i)� publicação e divulgação de rubricas como a Missão da organização e as suas 

atribuições, distinguido aspetos como valores, normas e comportamentos; 

ii)� publicação, divulgação e disponibilização dos documentos legais respetivos 

bem como, para o devido enquadramento histórico da instituição e sua 

disponibilização no site institucional. 

b)� '�4����� ��	�
��>� ���	��� !
����� �:�: parece não existir (caso exista, não é 

respeitada pelos organismos, individualmente, traduzindo%se numa comunicação 

desajustada e em má imagem do próprio ministério e do Governo) uma política 

transversal de disponibilização de informação no MAMAOT. De igual modo, o 

acontecimento que contribuiu para o sucesso da investigação não se traduz num padrão 

comportamental ��������� uma vez que os registos de acontecimentos de negação à 

entrevista não foram repetidos mas antes, isolados e diferenciados entre si (pelo lado do 

IGAMAOT, ouve o cuidado da informação por email; por sua vez, por parte da DGT 

registou%se total ausência de responsabilidade para o assunto). Da matriz por rubricas, 

retira%se que: 
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i)� 66,7% dos organismos mostraram abertura e disponibilidade para a 

realização de entrevistas com os dirigentes de topo (1ª linha) bem como, para 

disponibilizar documentação necessária para o presente estudo; 

ii)� 58,3% dos organismos da amostra têm divulgado a Visão da organização;  

iii)�50% dos organismos da amostra definem Valores da organização. 

c)� '�4����� �@	�
��>� ���
	��������� �0�: extraindo da amostra do presente estudo 

de caso,� pode%se afirmar que, no conjunto de organismos do MAMAOT, existe uma 

estratégia de organização com visão para o futuro e orientada para o serviço público, 

considerando o ��������������no�geral. De igual modo, acresce que a generalidade dos 

dirigentes das organizações do MAMAOT estão consciencializados de necessidade de 

partilha de informação e sua disponibilização. De igual modo, há consciência, por parte 

da administração de topo, da relevância da partilha de determinados elementos junto dos 

������������ e abertura para o recurso às novas tecnologias.�Esta observação resulta da 

constatação que 83,33% das rubricas e aspetos consideradas foram cumpridas e 

facultadas (anexo I).  

d)� '�4������@	�
��>�������� ���: contrapondo ao aspeto anterior, constata%se que 

uma ação menos bem concretizada altera uma média significativa podendo%se traduzir, a 

longo prazo, na desmotivação da equipas e, consequentemente, no aumento da taxa de 

��������.V�das mesmas. Esses valores revelam aspetos culturais que carecem revisão, no 

que se prende com a consciencialização dos dirigentes de topo da organizações, sobre a 

importância da prestação de serviço público. Assim, a recusa de entrevista do 

IGAMAOT e as constantes negações por parte da DGT “estragaram” a fotografia do 

MAMAOT, enquanto grupo organizado, estruturado e com uma cultura organizacional 

bem definida. Foi ameaçada a transversalidade de informação do próprio ministério, 

pelo simples facto que não cumprirem requisitos de transparência nem de ������������	�

(nem toda a informação está disponível ou é disponibilizada), colocando a questão da 

ética numa relevância que não é a que este estudo demonstra. O registado da presente 

investigação revela que dois acontecimentos distintos (a negação formal por parte do 

IGAMAOT e a negação tácita por parte da DGT) produziram a má imagem das 

organizações tendo, como resultado final, a ausência de informação devida ao cidadão. 

Considera%se que o ����������� entre organizações pode resultar na melhoria de 

procedimentos e na ampliação de aspetos relevantes para a administração pública.  

                                                             
75 Taxa de rotatividade dos quadros da organização 
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Em resposta às perguntas iniciais do presente estudo, e no que se prende com a 

introdução da RSC no contexto atual da administração pública moderna (primeira 

questão), e extrapolando da amostra da presente investigação, é possível afirmar que a 

generalidade das organizações da administração pública portuguesa cumpre os preceitos 

da RSC, seja por opção voluntária com o preenchimento dos requisitos da NP 4469, seja 

por imposição que o nosso panorama legal impõe às organizações do Estado. De acordo 

com a presente amostra (/�! Anexo II), retira%se que são cumpridos 83% dos requisitos 

de RSC. Assim sendo, é possível afirmar que as organizações do MAMOT cumprem os 

requisitos de RSC, até porque a legislação portuguesa não permite a “fuga” a estes 

princípios nas rubricas dos direitos humanos e laborais. Por outro lado, na questão do 

proteção do ambiente e da corrupção há aspectos que ainda requerem algum cuidado e 

revisão, mais que não seja, por via do acompanhamento das ações. O incumprimento, na 

totalidade, dos requisitos de RSC por parte dos organismos do MAMOT prende%se com 

a não anuência ao pedido de entrevista efetuado % guião de entrevista (/�!�Anexo V). 

No que se prende com a relação da RSC com a comunidade (segunda questão), 

considera%se que através do modelo de análise aplicado no presente estudo (csQCA), 

procurou%se saber se as organizações do Estado, afetas ao MAMAOT e com princípios 

definidos pela RSC, respeitam os sentidos éticos, de transparência e ������������	. A 

conclusão final da amostra (anexo II e III) revela que apesar de as organizações serem 

semelhantes, o resultado é diferente (MSDO), em virtude de opções estratégicas de topo 

que não seguem a linha de transparência, da ética e da ������������	 proclamada no 

moderno sistema de administração pública. Na realidade, constata%se haver 

organizações, no MAMAOT, que não têm uma transversalidade de orientações, que 

trilham os seu próprios caminhos, por vezes distantes das orientações governamentais, 

chegando a resultados diferenciados, noutros �������. Este aspeto revela desarmonia de 

orientações e, consequentemente, ausência de acompanhamento político das 

organizações, de controlo e de responsabilização pelas ações e decisões tomadas.  

Sobre a forma como reagem as instituições do MAMAOT ao desafio da RSC 

(terceira questão), é possível afirmar que todas as organizações da amostra do presente 

estudo (com exceção da DGT) foram eticamente corretas pois acederam à entrevista ou 

enviaram informação de não anuência (anexo I). De resto, por não acederem à entrevista, 

o IGAMAOT e a DGT falham, em conjunto, na transparência e na ������������	, com 

uma percentagem de cumprimento de 57%. Por sua vez, ao nível da RSC (capítulo II), o 

conjunto das organizações consideradas tem uma percentagem média de 83% de 
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cumprimento (há rubricas que têm imposição legal, não se traduzindo em opções 

estratégias). O presente estudo revela que as organizações do MAMAOT são, 

tendencialmente, organizações socialmente responsáveis sendo que o IGAMAOT e a 

DGT (administração direta do Estado) apresentam carências na identificação de serviço 

público e, seguramente, de esclarecimento no que respeita à prestação de informação. 

Tendo em conta as condições consideradas suficientes (c), o panorama geral traduz%se 

num cumprimento por imposição legislativa, ou seja, os organismos da administração 

pública portuguesa são obrigados a orientarem%se pela norma vigente e existe um 

cumprimento da mesma, como é o caso da contratação coletiva, respeito pelos direitos 

laborais e contratuais, etc., não se traduzindo em opções estratégias da liderança e/ou da 

organização. Já o mesmo não se coloca no plano ambiental e da divulgação devida do 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas que não se encontra 

divulgado junto do Conselho de Prevenção da Corrupção. Deste cenário resulta que o 

IGAMAOT e a DGT não prestam de informação devida.  

Para resposta às ameaças e oportunidades que se levantam com a RSC (quarta 

questão), constatou%se alguma resistência/aversão à partilha de informação (33% da 

amostra – /�! Anexo IX). Da aplicação da metodologia QCA (/�!�Anexo II) identifica%

se que à condições necessárias (AB), mas não suficientes, para que uma organização seja 

socialmente responsável. Acontece que esses fatores não podem ser vistos de forma 

isolada ou seja, ser%se ético, transparente e seguir o princípio da ������������	�não é 

indicativo de ser uma organização com RSC instituida. É necessário considerar estes 

aspetos os princípios da RSC, nomeadamente, o respeito pelos direitos humanos, as 

práticas laborais, ter em consideração o ambiente e evitar a corrupção. Só a combinação 

dos fatores produz a solução equifinal (Y) que é ser uma organização socialmente 

responsável (RSC). A ameaça passa por considerar os fatores de forma isolada. O resulta 

traduz%se em opções que conduzem à não partilha de informação por haver quem se 

recuse não comprometendo, assim a sua confidencialidade. A oportunidade passa por 

partilhar a informação e aprender com as sugestões, prestando, assim, um devido valor à 

visão corrente e atual de serviço público com todos os princípios e requisitos cumpridos. 



Pág.: 61 

 

 

 

 

 

 

'(%A0��

�



Pág.: 62 

'��@����$���6#'����������
������������	
��

Considerada a conversação de valores para uma combinação de acontecimentos e eventos em álgebra Booleana e sumarizada na presente ��6#'�

���������
�������� ����	
�� (������ ���� na versão original), reduz%se os elementos identificados e confronta%se com condições suficientes e 

necessárias para a sua combinação. O resultado final (�������&�desta análise espelha%se da seguinte forma: 

��������'������	
���B� ��
�	�����%�	���� ����
�	��
%�	������

����������	�� C����
=��
���B�=��
����B� �<$5'5'0�� �<'5'0�� �<�� �<=5� '"'>���"�� %=�'=�

Realização da entrevista: 1 0 0 1 1 1 22>DC�

Dirigente de Topo (1ª): 1 0 0 1 1 1 22>DC�

Definição de Missão: 1 1 1 1 1 1 �33C�

Definição de Visão: 1 0 0 0 (a) 1 1 83C��

Atribuições definidas: 1 1 1 1 1 1 �33C�

Publicação de Documentos 
legais respetivos: 

1 1 1 1 1 1 �33C�

Enquadramento histórico 
disponível no site: 

1 1 1 1 1 1 �33C�

C�����
+������B� �33C� 8DC� 8DC� 92C�� �33C� �33C� 9.C�

E�+����B�1=Sim (concordância da pergunta); 0= Não (negação da pergunta ou ausência de registos). 

(�	�B� a)�Elementos não disponíveis mas que, no seguimento da entrevista, houve a intenção e o cuidado de informar que os mesmos 

encontrando%se elaborado mas fase de apreciação superior, para posterior publicação no site institucional. 



Pág.: 63 

'��@����� ���6#'������?����(F��

Segundo Rihoux e Ragin (2009:6), INUS significa “����������������� ����������� )� ���������� ������������������ ����������� ����� �� ���������” 
(M���������������3�������	���������������������4���������������6���������	����B������������������������, na versão original). Para os autores (p.8%
10), é necessário definir o que são condições necessárias e suficientes, tendo em linha de conta a causalidade conjuntural múltipla (���������
���<��������� ���������, versão original), traduzindo%se em ��������� �������� ����������� ������ �� ������ ��������� % noção de equifinal – 
traduzida para linguagem booleana na matriz abaixo. Relacionando o tema de investigação com a amostra, o resultado espelha%se deste modo: 

��������
��������

��������
'������	
���B�

��
�	�����%�	���� ����
�	��
%�	������

����������	��
C����

=��
���B�
�<$5'5'0�� �<'5'0�� �<�� �<=5� '"'>���"�� %=�'=�

(�����4
���
�'G��

Ética 1 1 (a) 0 1 1 1 83% 
Transparência 1 0 0 1 1 1 67% 
D�����������	� 1 0 0 1 1 1 67% 

��!�����	��
�#��

=��������#�
��
�	����       9.C�
Direito Humanos 1 1 (b) 1 (b) 1 1 1 100% 
Práticas Laborais 1 1 (b) 1 (b) 1 1 1 100% 

Proteção Ambiental 1 0 0 1 1 1 67% 
Anticorrupção 1 0 0 1 (c) 1 (c) 1 (c) 67% 

�H�� �������%I��!����B� �33C� J.C� J.C� �33C �33C �33C D/C�

E�+����B�1=Sim (concordância da pergunta); 0= Não (negação ou não disponibilização de informação) 
(�	�B�� 

a)�Houve o cuidado de informar da indisponibilidade para a entrevista; 
b)�Por disposição da legislação que obriga ao cumprimento destas normas, direito humano e práticas laborais, na administração pública;  
c)�Quando não disponibilizado, confirmou%se o envio do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas junto do CPC%TC. 

 

A conversação dos resultados a tabela acima na fórmula representa%se da seguinte forma: AB+C→Y. Assim, tendo em consideração as condições 
necessárias (AB), é possível afirmar, retirando da matriz acima, que à exceção de uma organização (DGT) todas as restantes cinco organizações 
da amostra foram eticamente corretas, sejam pela cedência da entrevista seja pela informação de não anuência à mesma. De resto, por não 
acederem à entrevista, o IGAMAOT e a DGT falham na rubrica da transparência e ������������	�deixam a amostra co presente estudo com uma 
percentagem de cumprimento de apenas 67% nestas rubricas. Por sua vez, nas condições consideradas suficientes (c) que se relacionam com a 
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RSC (capítulo II), no âmbito do normativo português (NP 4469 e restantes legislação) bem como, das indicações internacionais, o panorama é 
algo diferente, em resultado da imposição legislativa e dos princípios pelos quais os organismos públicos são obrigados a orientarem%se (como é 
o caso da contratação coletiva, respeito pelos direitos laborais e contratuais, etc.). Já o mesmo não se coloca no plano ambiental e da divulgação 
devida do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas que não se encontra divulgado junto do Conselho de Prevenção da 
Corrupção. Deste cenário resulta do IGAMAOT e a DGT que se recusaram a prestação de informação devida nestes aspetos. Assim sendo, em 
termos globais de RSC, o conjunto das organizações consideradas no presente estudo tem uma percentagem média de 84% de cumprimento 
(considerando que há rubricas que são impostas e que não se traduzem em opções estratégias da organização). Da matriz acima, identificam%se as 
condições necessárias mas não suficientes (AB) para uma organização ser socialmente responsável, se bem que são um registo presente para esse 
resultado. De igual modo, identificam%se as condições suficientes para que as sejam consideradas socialmente responsáveis uma vez que as 
condições AB sozinhas não produzem esse resultado, ou seja, ser%se apenas ético, transparente e prestar contas não faz com seja uma organização 
com RSC. Para tal, é necessário considerar os aspetos referidos como o respeito pelos direitos humanos, considerar as práticas laborais em vigor, 
tem em consideração as considerações ambientais e estar protegida da corrupção. A combinação dos fatores produz a solução equifinal (Y) que é 
ser uma organização socialmente responsável (RSC).  

 

Com base na amostra das organizações, é possível afirmar que as organizações do MAMAOT são, tendencialmente, organizações socialmente 
responsáveis pois apresentam%se com uma taxa de 83% de cumprimento dos requisitos. Para essa taxa contribuíram com a totalidade de 
disponibilização de informação e entrevista, a SGMAMAOT e a DGRM (50% da administração direta do Estado), a APA, IP (100% da 
administração indireta do Estado) e a ERSAR, IP (100% da entidade independente do MAMAOT). Igualmente, contribuíram para a redução do 
peso percentual, a posição do IGAMAOT e da DGT (43% cada uma, ambas pertencentes à administração direta do Estado). Neste cenário, as 
organizações pertencentes à administração direta do Estado apresentam%se mais carenciadas de identificação de serviço público e de 
esclarecimentos no que respeita à prestação de informação aos seus ������������, sendo esta a recomendação que resulta do presente estudo. 
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De forma a sintetizar as respostas e o conjunto de elementos reunidos das entrevistas com as entidades alvo da presente investigação 
(��������&, tendo por base o Guião de Entrevistas enviado às seis entidades, e numa perspetiva de desenvolver uma análise qualitativa 
comparativa, desenhou%se a seguinte matriz se onde se pretende extrair as conclusões finais: 

<��������%�	
����	�� �<5'5'0�� %=�'=� '"'>��"� �<=(�
�<'5'0��

�<��

Identificação dos ������������ 1 1 1 1 

N
ão

 a
ce

de
ra

m
 a

o 
pe

di
do

 d
e 

en
tr

ev
is

ta
 

Identificação do tipo de clientes 1 1 1 1 

1.1 proteção dos direitos humanos e participação dos ������������ 1 1 1 1 

1.2 não participação em violação dos Direitos Humanos 1 1 1 1 

2.1 liberdade de associação e negociação coletiva 1 (a) 1 (a) 1 (a) 1 (a) 

2.2 abolição do trabalho forçado e obrigatório 1 (a) 1 (a) 1 (a) 1 (a) 

2.3 abolição do trabalho infantil 1 (a) 1 (a) 1 (a) 1 (a) 

2.4 eliminação de descriminação no trabalho 1 1 1 1 

3.1 estratégia preventiva para desafios ambientais 1 1 1 1 

3.2 iniciativas de responsabilidade ambiental 1 1 1 1 

3.3. tecnologias amigas do ambiente 1 1 1 1 

3.4 participação dos ������������ 1 1 1 1 

4.1 prevenção e combate da corrupção e gestão do risco 1 (b) 1 (b) 1 (b) 1 (b) 

4.2 medidas exequíveis 1 1 1 1 

E�+����B�1=Sim (concordância da pergunta); 2= Não (negação ou não disponibilização de informação) 
(�	�B�� 

a)�Por disposição da legislação nacional, obriga ao cumprimento destas normas (direito humano e práticas laborais);  
b)� Confirma%se o envio (http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/lista_de_entidades.pdf).  
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Para os devidos efeitos, declaro que o material considerado na presente entrevista será 

considerado, na íntegra e apenas após aprovação final por parte do(a) entrevistado(a) da 

transcrição da entrevista, e considerado exclusivamente para efeitos académicos referentes à 

�����
	�������5��	
�������<��	�����"���	�����")������>������	
�����������#�">����
����

	�	����K������������������������������������������������������������������������������

����������������� ����������!�������!���� ���������������������������������"���L. Neste 

sentido, comprometo%me a cumprir, no decurso da investigação, os seguintes princípios: 

a)� Respeito pelo princípio da identidade sobre a instituição considerada na análise e 

dirigente entrevistado; 

b)� Respeito pela integridade sobre toda a informação que for manifestada, no decurso da 

entrevista. Para o efeito, será considerado uma versão da entrevista, para revisão e 

autorização, antes de incluir a mesma na dissertação em causa; 

c)� Respeito estrito por todos os aspetos relacionados com os elementos publicados nas 

páginas dos organismos; 

d)� Respeito estrito por todos os procedimentos preconizados pelo ISCSP relativamente à 

confidencialidade da informação e seus contribuintes; 

e)� Cumprimento estrito da transcrição da entrevista, na versão final aprovada pelo(a) 

entrevistado(a). 

 

Lisboa, março de 2013 

 

 

 

 

(Q���������5�����9�����) 
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Elementos necessários para a elaboração da Ficha Técnica do Organismo: 

a)� Nome e morada do organismo; 

b)� Identificação do(a) dirigente entrevista e categoria; 

c)� Endereço no sítio da internet e email geral; 

d)� Identificação das Missão, Visão e Valores Empresarias da organização; 

e)� Enquadramento histórico e social da organização; 

f)� Identificação do tipo de serviços públicos prestados (������������ e tipo de clientes) 

 

"�
+��	�����
����	
����	�����
��=�������������������������������������
+�����������
5'5'0��

As perguntas que se seguem e que serão dirigidas aos dirigentes dos organismos 

associam%se com os 10 princípios defendidos pela 6������3�������,�����7������ (UNGC). 

As mesmas prendem%se com dez princípios básicos associados com a (1) Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, (2) Declaração da Organização Internacional do Trabalho, 

(3) Direitos Fundamentais no Trabalho e (4) Declaração do Rio sobre Ambiente e 

Desenvolvimento. Pretende%se apurar o grau de compromisso empresarial (corporativo) para 

o sucesso do conceito (Responsabilidade Social Empresarial ou Corporativa), em Portugal, 

dirigido a organismos do MAMAOT. São doze as questões dirigidas ao responsável máximo 

da instituição que visa apurar a perspetiva sobre: 

��� ��
��	���M������B�

1)�De que modo a instituição apoia e respeita a proteção dos direitos humanos, de 

modo a tornar mais ativa e participada a expressão dos ������������ envolvidos (o 

contribuinte, os colaboradores e restante sociedade envolvida)? 

2)�Qual a forma utilizada para garantir a não participação da instituição em violações 

dos direitos humanos? 

���� "
4	�����E���
���B�

1)�Nesta instituição, é apoiada a liberdade de associação dos colaboradores bem 

como o reconhecimento efetivo à negociação coletiva? 

i.� De que modo e quais os instrumentos utilizados para o efeito? 

2)�Como considera a abolição das formas de trabalho forçado e obrigatório? 

i.� Quais os instrumentos considerados para o efeito? 
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3)�Como é que controla a questão de abolição efetiva do trabalho infantil? 

i.� Que instrumentos consideram para o efeito? 

4)�Quais os critérios considerados para a eliminação da discriminação de qualquer 

forma, no local de trabalho (género, raça, credo, etc.)? 

����� "
�	����'�����	��B�

1)�Na organização que dirige, qual a estratégia relevante para a questão preventiva 

dos desafios ambientais? 

i.� De que modo considera relevante ou motivador o desenvolvimento 

nessa área? 

2)�Na ótica de dirigente, considera positivas a realização de iniciativas que visem 

promover a responsabilidade ambientais 

i.�  E quais as que tem desenvolvido, para o efeito, de forma concreta e 

com que resultados? 

3)�De que forma considera relevante a iniciativa de encorajar o desenvolvimento e a 

difusão de tecnologias amigas do ambiente? 

i.� Qual o modo considerado para mensurável a exequibilidade da 

iniciativa? 

ii.� Que resultados práticos são esperados? 

4)�Como considera a participação dos ������������ da instituição nas iniciativas 

consideradas para o efeito? 

i.� E que mais%valias (efeitos e consequências positivas) retira dessas ações 

e das diversas participações?  

���� '�	���

����B�

1)�Na organização onde se inscreve, como é tratada a questão da prevenção e 

combate da corrupção e da gestão do risco? 

2)�Quais as medidas tomadas para que as ações de anticorrupção sejam exequíveis? 

i.� De que modo essas medidas estão consideradas na estratégia na 

organização? 

ii.� Qual o resultado prático (em que traduzem) na questão da avaliação dos 

resultados apurados? 
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Dirigente: Júlio Reis, Mestre 
Jaime Melo Baptista, 

Engenheiro 
Sem entrevista Sem entrevista Teresa Rafael, Dra. Nuno Lancasta, Dr. 

Categoria: 
Secretário%Geral 

Adjunto 
Presidente do CD Inspetor%Geral Diretor%Geral Diretora Geral Presidente do CD 

Missão: 

Assegurar o apoio 
técnico e administrativo 
aos gabinetes dos 
membros do Governo 
integrados no 
MAMAOT e aos 
demais órgãos e 
serviços integrados, nos 
domínios da gestão de 
recursos internos, do 
apoio técnico%jurídico e 
contencioso, da 
documentação e 
informação e da 
comunicação e relações 
públicas, de acordo com 
o definido no DL 
7/2012, de 17 de Janeiro 
– Lei Orgânica do 
MAMAOT (q.d., Plano 
de Atividades 2013 e 
website da 
organização). 

Regular os serviços de 
abastecimento público de 
água, de saneamento de 
águas residuais urbanas e 
de gestão de resíduos 
urbanos; autoridade com%
petente para a qualidade 
da água para consumo 
humano, tendo por 
objetivo assegurar uma 
correta proteção dos 
utilizadores dos serviços 
de águas e resíduos, 
evitando possíveis abusos 
decorrentes dos direitos 
de exclusivo, por um lado, 
no que se refere à garantia 
e ao controlo da qualidade 
dos serviços públicos 
prestados e, por outro, no 
que respeita à supervisão 
e controlo dos preços 
praticados; assegurar as 
condições de igualdade e 
transparência no acesso e 
no exercício da atividade 
de serviços de águas e 
resíduos e nas respetivas 

Avaliar o 
desempenho e a 
gestão dos serviços e 
organismos do 
Ministério da 
Agricultura, Mar, 
Ambiente e 
Ordenamento do 
Território, ou 
sujeitos à tutela do 
respetivo ministro, 
avaliar a sua gestão e 
os seus resultados, 
através do controlo 
de auditoria técnica, 
de desempenho e 
financeira, bem 
como assegurar o 
permanente 
acompanhamento e 
avaliação do 
cumprimento da 
legalidade nas áreas 
do ambiente e do 
ordenamento do 
território por parte de 
entidades públicas e 
privadas. 

Prosseguir as 
políticas públicas 
de ordenamento 
do território e de 
urbanismo, bem 
como a criação e 
manutenção das 
bases de dados 
geográficos de 
referência 

Execução das 
políticas de 
preservação e 
conhecimento dos 
recursos naturais 
marinhos, a execução 
das políticas de 
pesca, da aquicultura, 
da indústria 
transformadora e 
atividades conexas, 
do desenvolvimento 
da segurança e dos 
serviços marítimos, 
incluindo o setor 
marítimo%portuário, 
bem como garantir a 
regulamentação, a 
inspeção, a 
fiscalização, a 
coordenação e o 
controlo das 
atividades 
desenvolvidas no 
âmbito daquelas 
políticas. 

Propor, desenvolver 
e acompanhar a 

gestão integrada e 
participada das 

políticas de ambiente 
e de 

desenvolvimento 
sustentável, de 

forma articulada 
com outras políticas 

sectoriais e em 
colaboração com 

entidades públicas e 
privadas que 

concorram para o 
mesmo fim, tendo 

em vista um elevado 
nível de proteção e 
de valorização do 

ambiente e a 
prestação de serviços 
de elevada qualidade 

aos cidadãos. 
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relações contratuais bem 
como, consolidar um 
efetivo direito público à 
informação geral sobre o 
setor e sobre cada uma 
das entidades gestoras. 

Visão: 

Ser uma organização 
reconhecida pelos seus 
clientes, como 
prestadora de serviços 
de qualidade pelo que 
assume, enquanto 
serviço central de 
suporte aos diversos 
organismos, a 
coordenação da 
aplicação das medidas 
da política 
governamental em 
matéria de recursos 
internos, humanos, 
materiais e financeiros, 
pautando a sua ação por 
objetivos de qualidade 
na prestação de serviços 
aos utentes dos serviços 
e organismos do 
MAMAOT. 

Garantir, através da 
regulação, a proteção dos 
interesses dos utilizadores 
dos serviços de águas e 
resíduos no Continente, 
promovendo o acesso ao 
serviço em condições de 
elevada qualidade e de 
preço adequado, bem 
como a salvaguarda da 
sustentabilidade 
económica e financeira 
das entidades gestoras e 
dos seus legítimos 
interesses, contribuindo 
também para a 
consolidação do restante 
tecido empresarial do 
setor de apoio às 
entidades gestoras, e para 
a salvaguarda dos aspetos 
ambientais, a nível dos 
impactes da atividade na 
água, no ar e no solo. 

 
Sem elementos 

 
Sem elementos 

No seguimento da 
entrevista que teve 
lugar em 2013.04.23, 
informaram que esta 
rubrica está em 
formulação. 

Contribuir para o 
desenvolvimento 
sustentável de 
Portugal, assente em 
elevados padrões de 
proteção e 
valorização dos 
sistemas ambientais 
e de abordagens 
integradas das 
políticas públicas. 

Valores: 

�� Responsabilidade – 
atua com total respeito 
pelas exigências 
decorrentes da 
legislação suportado por 

�� Competência % a 
atuação da ERSAR 
baseia%se no desenvol%
vimento de capacidades 
próprias para avaliação 

 
Sem elementos 

 
Sem elementos 

No seguimento da 
entrevista que teve 
lugar em 2013.04.23, 
informaram que esta 
rubrica está em 

 
Sem elementos 
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elevados padrões de 
ética integridade, 
equidade e 
imparcialidade; 
�� Rigor – regula a sua 
atuação com vista a 
alcançar elevados 
��������� de raciona%
lização de recursos e 
qualidade dos serviços 
prestados, por via da 
simplificação, agiliza%
ção e inovação de 
procedimentos; 
�� Coesão – age de 
forma a criar empatia 
entre os diversos 
serviços e equipas que 
trabalham no âmbito do 
MAMAOT, promo%
vendo a cooperação, a 
solidariedade e a parti%
cipação de todos em 
prol da melhoria dos 
serviços prestados; 
�� Transparência – atua 
de acordo com procedi%
mentos e critérios que 
asseguram uma gestão 
clara e acessível por 
parte dos destinatários 
internos e externos; 
�� Igualdade – age de 
acordo com o princípio 
da igualdade de género 

das questões inerentes à 
regulação, tendo nomea%
damente em conta, de 
forma integrada, as 
vertentes técnica, econó%
mica, jurídica, ambiental, 
de saúde pública, social e 
ética, que devem carate%
rizar estes serviços; 
�� Responsabilidade % a 
atuação da ERSAR 
desenvolve%se no quadro 
das suas atribuições e da 
missão que lhe foi confia%
da, em articulação com o 
Governo e com todas as 
entidades intervenientes e 
interessadas no setor, no 
estrito cumprimento das 
normas legais aplicáveis; 
�� Isenção % a atividade 
da ERSAR realiza%se 
com total imparcialidade 
relativamente aos 
interesses das diferentes 
partes envolvidas; 
�� Transparência % a 
ERSAR presta contas da 
sua atividade de forma 
clara e acessível através 
do Conselho Consultivo, 
do seu relatório de 
atividades anual e contas 
do exercício, da 
informação que 

formulação. 
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dando igual visíbil%
idade, poder e partici%
pação de homens e 
mulheres, assegurando 
o princípio da não 
descriminação. 

disponibiliza no seu sítio 
na internet e por meio das 
comunicações e 
publicações divulgados 
através dos canais de 
comunicação disponíveis; 
�� Coesão interna % a 
ERSAR promove uma 
cultura interna de forte 
espírito de equipa e de 
entreajuda em prol da 
melhoria contínua do 
serviço público que 
presta; 
�� Interação com 
terceiros % a ERSAR 
procura permanentemente 
ganhos de sinergias 
através da partilha de 
conhecimentos e 
conjugação de esforços 
com entidades nacionais 
e internacionais 
congéneres, similares ou 
interessadas. 

Atribuições
: 

�� Apoiar administra%
tiva, técnica, jurídica e 
contenciosamente os 
gabinetes dos membros 
do Governo integrados 
no MAMAOT, bem 
como os órgãos, os 
serviços, as comissões e 
os grupos de trabalho 
do Ministério que não 

Autoridade reguladora 
dos serviços de abaste%
cimento público de água, 
de saneamento de águas 
residuais urbanas e de 
gestão de resíduos 
urbanos e a autoridade 
competente para a 
qualidade da água para 
consumo humano, tendo 

Serviço central da 
administração direta 
do Estado de contro%
lo, auditoria e fiscal%
zação para as áreas 
compreendidas na 
missão e atribuições 
do Ministério da 
Agricultura, Mar, 
Ambiente e 

a) Participar na 
definição da 
Política Nacional 
de Ordenamento 
do Território e do 
Urbanismo, 
acompanhando a 
sua execução e 
promovendo a sua 
avaliação; 

�� Assegurar, atra%
vés de métodos de 
gestão e ordenamen%
to, o quadro de 
conhecimento dos 
recursos naturais 
marinhos disponíveis 
nas áreas sob 
soberania ou 
jurisdição nacional, 

a) Propor, desen%
volver e acom%
panhar a execução 
das políticas de 
ambiente, nomea%
damente no âmbito 
do combate às 
alterações clima%
ticas, da gestão de 
recursos hídricos, 
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disponham de meios 
apropriados e assegurar 
o normal 
funcionamento do 
MAMAOT nas áreas 
que não sejam da 
competência específica 
de outros órgãos ou 
serviços; 
�� Promover a 
aplicação das medidas 
de política de 
organização e de 
recursos humanos 
definidas para a 
Administração Pública, 
coordenando e apoiando 
os serviços e 
organismos do 
MAMAOT na respetiva 
implementação; 
�� Emitir pareceres e 
orientações aos serviços 
em matéria de interesse 
comum, em especial em 
matéria de organização, 
recursos humanos e 
criação ou alteração de 
mapa de pessoal dos 
órgãos e serviços do 
MAMAOT; 
�� Acompanhar a 
aplicação dos 
Subsistemas de 
Avaliação do 

por objetivo assegurar 
uma adequada proteção 
dos utilizadores dos 
serviços de águas e 
resíduos, evitando 
possíveis abusos 
decorrentes dos direitos 
de exclusivo, por um lado, 
no que se refere à garantia 
e ao controlo da qualidade 
dos serviços públicos 
prestados e, por outro, no 
que respeita à supervisão 
e ao controlo dos preços 
praticados, que se revela 
essencial por se estar 
perante situações de 
monopólio natural ou 
legal. A ERSAR tem 
ainda por incumbência 
assegurar as condições de 
igualdade e transparência 
no acesso e no exercício 
da atividade de serviços 
de águas e resíduos e nas 
respetivas relações 
contratuais, bem como 
consolidar um efetivo 
direito público à 
informação geral sobre o 
setor e sobre cada uma 
das entidades gestoras. As 
atividades de 
abastecimento público de 
água às populações, de 

Ordenamento do 
Território, dotado de 
autonomia 
administrativa, sob a 
tutela da respetiva 
Ministra. Tem sede 
em Lisboa e exerce a 
sua atividade em 
todo o território 
nacional, com 
exceção das Regiões 
Autónomas dos 
Açores e da Madeira. 
Integra as seguintes 
áreas de interven%
ção: 
a) Auditoria financei%
ra, de gestão e de 
controlo técnico dos 
serviços e 
organismos; 
b) Auditoria aos 
sistemas de 
regulação e de 
controlo oficial no 
âmbito da segurança 
alimentar; 
c) Auditoria e 
controlo de apoios 
nacionais e 
comunitários; 
d) Controlo e inspe%
ção das atividades 
com incidência 
ambiental; 

b) Promover o 
acompanhamento 
e avaliação do 
Programa 
Nacional de 
Política de 
Ordenamento do 
Território, bem 
como propor a 
sua alteração e 
revisão; 
c) Apoiar a 
definição e a 
prossecução da 
política de 
cidades, 
nomeadamente 
através da 
preparação, 
coordenação e 
gestão de 
programas de 
cooperação 
técnica e 
financeira dirigida 
à promoção de 
boas práticas de 
gestão territorial e 
à qualificação do 
território e da 
gestão urbana, 
acompanhar e 
avaliar o 
funcionamento do 
sistema de gestão 

relativamente à sua 
inventariação, 
utilização e 
ordenamento do 
espaço; 
�� Acompanhar a 
atribuição e 
execução dos fundos 
nacionais e 
comunitários a favor 
dos recursos naturais 
marinhos, da 
segurança e dos 
serviços marítimos; 
�� Exercer as 
funções de 
interlocutor dos 
fundos ou 
instrumentos 
comunitários de 
apoio à pesca quer a 
nível nacional, quer 
junto da União 
Europeia; 
�� Contribuir para a 
definição da política 
comum de pescas e 
participar na 
definição e aplicação 
da política nacional 
das pescas, nas 
vertentes interna, 
comunitária e de 
cooperação 
internacional, e 

dos resíduos, da 
proteção da camada 
do ozono e qualidade 
do ar, da recuperação 
e valorização dos 
solos e outros locais 
contaminados, da 
prevenção e controlo 
integrados da 
poluição, da 
prevenção e controlo 
do ruído, da 
prevenção de riscos 
industriais graves, da 
segurança ambiental 
e das populações, da 
rotulagem ecológica, 
das compras 
ecológicas, dos 
sistemas voluntários 
de gestão ambiental, 
bem como da 
avaliação de impacte 
ambiental e 
avaliação ambiental 
de planos e 
programas; 
b) Exercer as 
funções de 
Autoridade Nacional 
da Água, nos termos 
e para efeitos do 
disposto na Lei da 
Água, 
nomeadamente 
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Desempenho dos 
Dirigentes e dos 
Trabalhadores da 
Administração Pública 
(SIADAP 2 e SIADAP 
3) no âmbito dos órgãos 
ou serviços do 
MAMAOT; 
�� Praticar os atos de 
administração relativos 
ao pessoal em situação 
de mobilidade especial 
que lhe seja afeto e 
assegurar a articulação 
com a entidade gestora 
da mobilidade, nos 
termos legais; 
�� Estudar, programar e 
coordenar, de forma 
permanente e 
sistemática, a formação 
profissional, a inovação, 
a modernização e a 
política de qualidade, 
no âmbito do 
MAMAOT, sem 
prejuízo das atribuições 
cometidas por lei a 
outros serviços, e 
assegurar a articulação 
com os organismos com 
competências 
interministeriais nestas 
áreas; 
�� Apoiar a elaboração 

saneamento de águas 
residuais urbanas e de 
gestão de resíduos 
urbanos constituem 
serviços públicos de 
carácter estrutural, 
essenciais ao bem%estar 
geral, à saúde pública e à 
segurança coletiva das 
populações, às atividades 
económicas e à proteção 
do ambiente. Estes 
serviços devem pautar%se 
por princípios de 
universalidade no acesso, 
de continuidade e 
qualidade de serviço, e de 
eficiência e equidade dos 
preços. A ERSAR é a 
entidade reguladora 
desses serviços em 
Portugal. Em 1997 foi 
criado o Instituto 
Regulador de Águas e 
Resíduos (IRAR) pelo 
Decreto%Lei n.º 230/97, 
de 30 de agosto, que 
assumiu a 
responsabilidade de 
entidade reguladora 
desses serviços em 
Portugal. O seu Estatuto 
foi aprovado pelo 
Decreto%Lei n.º 362/98, 
de 18 de novembro, com 

e) Avaliação e 
acompanhamento do 
ordenamento do 
território; 
f) Sistema contra%
ordenacional am%
biental. 
A IGAMAOT tem 
como atribuições: 
a) Realizar, com 
caráter sistemático, 
auditorias, inspeções 
e outras ações de 
controlo à atividade 
prosseguida pelos 
organismos, serviços 
e entidades depen%
dentes ou tutelados 
pelo MAMAOT; 
b) Realizar inquéri%
tos, averiguações e 
outras ações que lhe 
sejam superiormente 
determinadas; 
c) Exercer o controlo 
financeiro sectorial 
ao nível do 
MAMAOT, no 
quadro dos objetivos 
e metas anuais e 
plurianuais traçadas 
no âmbito do 
Sistema de Controlo 
Interno (SCI) da 
Administração 

territorial e propor 
as medidas 
necessárias ao seu 
aperfeiçoamento; 
d) Coordenar, em 
articulação com o 
Gabinete 
Coordenador do 
Programa POLIS, 
as intervenções 
necessárias ao 
desenvolvimento, 
execução e 
acompanhamento 
do Programa de 
Requalificação 
Urbana e 
Valorização 
Ambiental de 
Cidades (POLIS) 
e das operações 
integradas de 
requalificação e 
valorização da 
orla costeira 
(POLIS 
LITORAL) até à 
sua conclusão; 
e) Coordenar as 
intervenções 
previstas no 
âmbito do 
Gabinete 
Coordenador do 
Programa 

garantir a sua 
execução, controlo e 
fiscalização;  
�� Programar, 
coordenar e executar 
a fiscalização, a 
vigilância e o 
controlo das 
atividades da pesca, 
aquicultura e 
atividades conexas, 
nomeadamente no 
âmbito do Sistema 
de Fiscalização e 
Controlo das 
Atividades da Pesca 
(SIFICAP) e do 
Sistema de 
Monitorização 
Contínua da 
Atividade de Pesca 
(MONICAP), nos 
termos da lei; 
�� Autorizar, 
licenciar e aprovar as 
estruturas e 
atividades produtivas 
nos domínios da 
pesca marítima, 
aquicultura, apanhas 
marítimas e pesca 
lúdica, em 
articulação com os 
demais serviços 
competentes; 

propondo, 
desenvolvendo e 
acompanhando a 
execução da política 
dos recursos 
hídricos, com vista à 
sua proteção e 
valorização, através 
do planeamento e 
ordenamento dos 
recursos hídricos e 
dos usos das águas, 
da gestão das regiões 
hidrográficas, da 
emissão dos títulos 
de utilização dos 
recursos hídricos não 
marinhos e 
fiscalização do 
cumprimento da sua 
aplicação, da análise 
das características de 
cada região 
hidrográfica e das 
incidências das 
atividades humanas 
sobre o estado das 
águas, da análise 
económica das 
utilizações das 
águas, da aplicação 
do regime 
económico e 
financeiro nas 
regiões 
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e acompanhamento do 
orçamento do 
MAMAOT, em 
articulação com a 
entidade coordenadora 
do programa 
orçamental; 
�� Coordenar as ações 
referentes à 
organização, 
comunicação e 
preservação do 
património arquivístico 
do MAMAOT, 
procedendo à recolha e 
tratamento dos suportes 
documentais, bem como 
à conservação do 
arquivo histórico, 
promovendo boas 
práticas de gestão 
documental nos órgãos 
e serviços do 
MAMAOT; 
�� Assegurar as 
atividades do 
MAMAOT no âmbito 
da comunicação e das 
relações públicas; 
�� Assegurar as funções 
de unidade ministerial 
de compras, as funções 
de unidade de gestão 
patrimonial, bem como 
a gestão do edifício 

as alterações introduzidas 
pelo Decreto%Lei n.º 
151/2002, de 23 de maio. 
Em 2009 o Governo 
aprovou um diploma que 
transformou o IRAR em 
Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e 
Resíduos (ERSAR). Para 
além da nova designação, 
através da qual se 
pretendeu clarificar que a 
sua intervenção é 
especificamente sobre os 
serviços de águas e 
resíduos e não 
genericamente sobre as 
águas enquanto recurso e 
sobre os resíduos, o novo 
regime jurídico introduziu 
um reforço da regulação 
do setor, traduzido no 
alargamento do âmbito de 
intervenção da ERSAR a 
todas as entidades 
gestoras destes serviços e 
em maiores competências. 
O Conselho Diretivo da 
ERSAR tem aprovada a 
Declaração de Política 
Ambiental que define os 
princípios ambientais 
pelos quais se rege a 
atuação deste Instituto. A 
ERSAR assume, desta 

Financeira do 
Estado; 
d) Coordenar a 
intervenção do 
MAMAOT no 
Sistema Nacional de 
Auditoria do Plano 
Nacional de Controlo 
Plurianual Integrado 
(PNCPI), realizar as 
auditorias externas e 
avaliar as auditorias 
internas aos sistemas 
de controlo oficial 
implementados pelos 
serviços e organis%
mos no domínio da 
segurança alimentar; 
e) Assegurar a coor%
denação nacional e a 
execução dos contro%
los ex%post a benefi%
ciários dos apoios fi%
nanciados pelo Fun%
do Europeu Agrícola 
de Garantia 
(FEAGA) bem como 
pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desen%
volvimento Rural 
(FEADER); 
f) Assegurar a 
realização de ações 
de inspeção a enti%
dades públicas e 

FINISTERRA, 
até à sua 
conclusão; 
f) Intervir, nos 
termos previstos 
na lei, nos 
procedimentos de 
avaliação 
ambiental e na 
elaboração, 
acompanhamento, 
execução e 
compatibilização 
dos instrumentos 
de gestão 
territorial, bem 
como proceder ao 
respetivo 
depósito;  
g) Apoiar o 
membro do 
Governo 
responsável pela 
área do 
ordenamento do 
território nos 
procedimentos e 
nas decisões de 
gestão territorial 
da sua 
competência; 
h) Dinamizar, 
acompanhar, 
orientar e apoiar 
tecnicamente as 

�� Gerir o sistema 
de informação das 
pescas, incluindo a 
aquicultura e a 
indústria 
transformadora, e 
ainda da salicultura, 
nas suas diversas 
componentes de 
cobertura, nacional e 
regional, e na ligação 
aos órgãos nacionais 
e internacionais 
competentes no 
domínio da pesca, 
assim como o 
sistema estatístico 
pesqueiro, no quadro 
do sistema estatístico 
nacional, 
assegurando a 
expansão e 
desenvolvimento do 
Banco Nacional de 
Dados das Pescas 
(BNDP); 
�� Assegurar a 
certificação da 
formação 
profissional no setor 
das pescas e do 
transporte marítimo; 
�� Promover a 
segurança marítima e 
portuária, 

hidrográficas, da 
gestão das redes de 
monitorização, do 
desenvolvimento de 
uma estratégia de 
proteção e gestão 
integrada do litoral, 
bem como da 
garantia da 
consecução dos 
objetivos da Lei da 
Água; 
c) Exercer as funções 
de Autoridade 
Nacional de 
Segurança de 
Barragens, 
nomeadamente no 
âmbito do controlo 
de segurança, e 
promover e fiscalizar 
o cumprimento do 
Regulamento de 
Segurança de 
Barragens; 
d) Desenvolver e 
assegurar a aplicação 
das opções 
estratégicas, políticas 
e medidas 
conducentes a uma 
economia de baixo 
carbono, em 
particular em matéria 
de mitigação das 
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sede do MAMAOT, e 
outras instalações que 
lhe estejam afetas. 
(q.d., Plano de 
Atividades 2013 e 
website da organização). 

forma, o compromisso de 
atuar de acordo com os 
referidos princípios, na 
sua atividade regulatória, 
nas práticas de trabalho e 
comportamentos dos seus 
colaboradores de forma a 
promover a qualidade do 
ambiente e as condições 
de vida das gerações 
presentes e futuras. 

privadas em matérias 
de incidência ambi%
ental, impondo as 
medidas que previ%
nam ou eliminem 
situações de perigo 
grave para a saúde, 
segurança das pes%
soas, dos bens e do 
ambiente; 
g) Proceder a ações 
de inspeção no 
âmbito do 
MAMAOT e junto 
de entidades integra%
das na administração 
central e local, de 
modo a acompanhar 
e avaliar o cumpri%
mento da legalidade 
no âmbito do ordena%
mento do território; 
h) Exercer funções 
próprias de órgão de 
polícia criminal rela%
tivamente aos crimes 
que se relacionem 
com o cumprimento 
da sua missão em 
matérias de incidên%
cia ambiental, sem 
prejuízo das atri%
buições de outras 
entidades; 
i) Instaurar, instruir e 

práticas de gestão 
territorial nos 
âmbitos nacional, 
regional e local, 
promovendo a 
concertação dos 
procedimentos e 
dos critérios 
técnicos 
aplicáveis e a 
divulgação de 
boas práticas; 
i) Assegurar, em 
colaboração com 
as demais 
entidades 
competentes, a 
articulação da 
política de 
ordenamento do 
território e de 
urbanismo com as 
políticas 
sectoriais, bem 
como intervir na 
elaboração de 
legislação e 
regulamentação 
sectorial e na 
preparação e 
execução de polí%
ticas, programas e 
projetos de desen%
volvimento terri%
torial, de âmbito 

regulamentando, 
supervisionando, 
vistoriando e 
inspecionando as 
organizações, as 
atividades, os navios, 
os equipamentos e as 
instalações 
portuárias, em 
conformidade com o 
disposto nos 
instrumentos legais 
relevantes da 
Organização 
Marítima 
Internacional (IMO), 
da Organização 
Internacional do 
Trabalho (OIT) e da 
União Europeia (UE) 
vigentes na ordem 
jurídica interna; 
�� Assegurar a 
certificação dos 
navios e dos 
marítimos nacionais; 
�� Exercer as 
funções que lhe estão 
cometidas no âmbito 
da segurança 
marítima e portuária 
e da prevenção da 
poluição dos navios; 
�� Promover a 
adoção, aplicação, 

emissões de gases 
com efeito de estufa 
e de adaptação aos 
impactes das 
alterações climáticas, 
bem como exercer as 
funções de 
Autoridade Nacional 
Competente no 
âmbito do comércio 
europeu de licenças 
de emissão (CELE), 
de Administrador e 
Gestor do Registo 
Português de 
Licenças de Emissão 
(RPLE) e de 
Autoridade Nacional 
designada para os 
mecanismos de 
flexibilidade do 
Protocolo de Quioto 
e Entidade 
Competente para o 
Sistema Nacional de 
Inventário de 
Emissões 
Antropogénicas por 
Fontes e Remoção 
por Sumidouros de 
Poluentes 
Atmosféricos 
(SNIERPA); 
e) Exercer as funções 
de Autoridade 
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decidir processos de 
contraordenação am%
biental, nos termos 
da lei%quadro das 
contraordenações 
ambientais, bem 
como nos demais 
casos previstos na 
lei, e levantar auto de 
notícia relativo às 
infrações legalmente 
definidas; 
j) Emitir pareceres e 
elaborar estudos 
sobre matérias das 
suas atribuições, 
assim como parti%
cipar na elaboração 
de diplomas legais; 
l) Proceder à 
instrução de proces%
sos disciplinares em 
serviços e organis%
mos sujeitos à tutela 
do MAMAOT, quan%
do determinado; 
m) Assegurar a 
representação nacio%
nal e a articulação 
com as demais 
autoridades nacio%
nais, com a Comis%
são Europeia e com 
os Estados Mem%
bros, acompanhar as 

nacional, sectorial 
ou regional; 
j) Exercer as 
atividades neces%
sárias à manuten%
ção e ao aperfei%
çoamento do refe%
rencial geodésico 
nacional; 
l) Promover, em 
coordenação com 
outras entidades, 
a cobertura carto%
gráfica do terri%
tório nacional, a 
elaboração e 
conservação da 
carta administrati%
va oficial 
(CAOP), bem 
como a execução, 
conservação e 
renovação do 
cadastro predial, 
rústico e urbano; 
m) Elaborar 
normas técnicas 
nacionais de 
ordenamento de 
território e 
urbanismo e de 
produção e 
reprodução 
cartográfica, 
promover a sua 

monitorização e 
controlo do cumpri%
mento das leis, regu%
lamentos, normas e 
requisitos técnicos 
aplicáveis no âmbito 
das suas atribuições, 
designadamente das 
normas nacionais e 
internacionais relati%
vas à segurança nos 
setores, marítimo e 
portuário, sem pre%
juízo das compe%
tências atribuídas por 
lei a outras 
entidades; 
�� Cooperar com a 
entidade responsável 
pela investigação de 
acidentes e inciden%
tes marítimos; 
�� Operar e 
coordenar os 
serviços e sistemas 
de monitorização e 
controlo do tráfego 
marítimo, 
coordenando o 
desenvolvimento dos 
respetivos sistemas 
de apoio; 
�� Atribuir, no 
âmbito das suas 
competências, os 

Nacional de 
Resíduos, 
nomeadamente 
assegurando e 
acompanhando a 
execução da 
estratégia nacional 
para os resíduos, 
mediante o exercício 
de competências 
próprias de 
licenciamento, da 
emissão de normas 
técnicas aplicáveis às 
operações de gestão 
de resíduos, do 
desempenho de 
tarefas de 
acompanhamento 
das atividades de 
gestão de resíduos, 
bem como de 
uniformização dos 
procedimentos de 
licenciamento; 
f) Exercer as funções 
de Autoridade 
Nacional para a 
Prevenção e 
Controlo Integrados 
da Poluição, de 
Autoridade Nacional 
de Avaliação de 
Impacte Ambiental e 
de Autoridade de 
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missões comumi%
tárias bem como, 
estabelecer relações 
de cooperação exter%
na nos seus domí%
nios de atuação 

adoção, apoiando 
e avaliando a sua 
aplicação, bem 
como regular o 
exercício das 
atividades de 
geodesia, 
cartografia e 
cadastro; 
n) Promover, 
coordenar, apoiar, 
realizar, participar 
e divulgar 
programas e 
projetos de 
investigação 
científica, bem 
como de 
desenvolvimento 
experimental a 
nível nacional, 
comunitário e 
internacional, nos 
domínios do 
ordenamento do 
território, do 
urbanismo e da 
informação 
geográfica; 
o) Desenvolver, 
coordenar e gerir 
os sistemas 
nacionais de 
informação 
territorial e de 

títulos de utilização 
do espaço marítimo e 
licenciar ou 
participar no 
licenciamento das 
atividades a levar a 
efeito neste espaço; 
�� Participar no 
processo de 
planeamento e 
gestão territorial das 
zonas costeiras; 
�� Propor, em art%
iculação com a Auto%
ridade Nacional para 
a Conservação da 
Natureza e Biodiver%
sidade, a criação de 
áreas marinhas pro%
tegidas, assegurar a 
gestão das de interes%
se nacional e colabo%
rar na gestão das que 
são de âmbito regio%
nal ou local, nomea%
damente através da 
elaboração, avalia%
ção e revisão de pla%
nos de ordenamento 
respetivos; 
�� Participar, ao 
nível técnico e cien%
tífico, na definição e 
promoção das estra%
tégias de proteção 

Avaliação Ambiental 
Estratégica de Planos 
e Programas, bem 
como exercer as 
funções de 
autoridade 
competente para o 
registo europeu de 
emissões e 
transferências de 
poluentes (PRTR); g) 
Exercer as funções 
de autoridade 
competente para o 
regime de 
responsabilidade 
ambiental; h) 
Elaborar estudos e 
análises prospetivas 
e de cenarização, 
modelos e 
instrumentos de 
simulação, incluindo 
análises custo %
benefício, de suporte 
à formulação de 
políticas e para apoio 
à tomada de decisões 
em matéria de 
política de ambiente, 
designadamente às 
conducentes a uma 
economia «verde» e 
de baixo carbono; 
i) Propor e 
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informação 
geográfica e os 
portais do 
ordenamento do 
território e do 
urbanismo e de 
informação 
geográfica; 
p) Promover e 
coordenar, em 
colaboração com 
outras entidades, 
a implementação 
da Convenção 
Europeia da 
Paisagem no 
território nacional 
e participar nos 
programas comu%
nitários e interna%
cionais que visem 
o reforço da sus%
tentabilidade, da 
coesão, da com%
petitividade e da 
boa governação 
do território e das 
cidades, bem 
como representar 
o Estado 
Português nos 
organismos e 
comités 
internacionais 
relativos ao 

das áreas marinhas 
protegidas, definidas 
a nível nacional, 
comunitário ou inter%
nacional, e coordenar 
a participação nacio%
nal no âmbito da 
Convenção para a 
Proteção do Meio 
Marinho do 
Atlântico Nordeste 
(OSPAR) 
�� Licenciar e 
fiscalizar, no âmbito 
das suas competên%
cias, a utilização de 
águas sitas em áreas 
marinhas protegidas; 
�� Colaborar no 
desenvolvimento e 
manutenção do Sis%
tema Nacional de 
Informação do 
Ambiente; 
�� Exercer os 
poderes que, nos 
termos da lei, lhe são 
atribuídos no domí%
nio da administração 
e da segurança 
marítimas, designa%
damente os que lhe 
caibam nos termos 
do Decreto%Lei n.º 
46/2002, de 2 de 

acompanhar, em 
articulação com o 
Instituto da 
Conservação da 
Natureza e das 
Florestas, I. P., as 
políticas de 
conservação da 
natureza e da 
biodiversidade, 
garantindo o 
cumprimento dos 
objetivos decorrentes 
dos regimes relativos 
a estas políticas; 
j) Desenvolver e 
manter um sistema 
nacional de 
informação do 
ambiente, de forma a 
garantir a 
estruturação, a 
divulgação e a 
utilização de dados 
de referência para 
apoio ao 
desenvolvimento e 
avaliação de políticas 
ambientais e de 
desenvolvimento 
sustentável, bem 
como promover a 
análise integrada e a 
produção de 
relatórios 
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ordenamento do 
território, 
urbanismo e 
informação 
geográfica;  
q) Desenvolver, 
divulgar e 
comercializar 
produtos e 
informação 
técnica ou de 
aplicação no 
âmbito do 
ordenamento do 
território, do 
urbanismo, da 
política de 
cidades e da 
informação 
geográfica, 
prestando o apoio 
técnico 
indispensável à 
sua utilização 

Março, e da náutica 
de recreio; 
�� Regulamentar a 
atividade das 
entidades que atuam 
no setor marítimo %
portuário e da 
náutica de recreio, 
designadamente 
aprovando normas 
administrativas de 
regulamentação do 
setor;  
�� Assegurar, no 
âmbito das suas 
competências, a 
representação do 
Estado Português 
nos organismos 
internacionais do 
sector marítimo %
portuário; 
�� Promover a 
aplicação e fiscalizar 
o cumprimento das 
leis, dos 
regulamentos, das 
normas e dos 
requisitos técnicos 
aplicáveis no âmbito 
das suas atribuições, 
designadamente das 
normas nacionais e 
internacionais 
relativas ao setor 

demonstrativos do 
estado e das pressões 
a que o ambiente está 
sujeito; 
l) Promover a 
educação, formação 
e sensibilização para 
o ambiente e 
desenvolvimento 
sustentável, 
nomeadamente 
através do 
desenvolvimento de 
sistemas de 
informação, 
mecanismos de 
divulgação ajustados 
aos diferentes 
públicos e ações de 
formação; 
m) Exercer as 
competências 
próprias de 
licenciamento, 
qualificação, 
produção de normas 
técnicas e 
uniformização de 
procedimentos em 
matérias ambientais 
específicas; 
n) Assegurar a 
gestão da rede de 
laboratórios do 
ambiente e colaborar 
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marítimo %portuário, 
sem prejuízo das 
competências de 
outras entidades; 
�� Exercer funções 
de Autoridade 
Nacional da Pesca, 
de Autoridade 
Nacional de Imersão 
de Resíduos, de 
Autoridade Nacional 
de Controlo de 
Tráfego Marítimo e 
de Autoridade 
Competente para a 
Proteção do 
Transporte Marítimo 
e dos Portos, nos 
termos da lei; 
�� Contribuir para a 
definição e atualiza%
ção das políticas de 
planeamento civil de 
emergência, na área 
do transporte 
marítimo; 
�� A nível da Orga%
nização do Tratado 
do Atlântico Norte 
(OTAN), contribuir 
para a definição das 
polí%ticas e doutrinas 
adotadas no âmbito 
do Alto Comité do 
Planeamento Civil 

na acreditação de 
outros laboratórios e 
de novas técnicas 
analíticas; 
o) Assegurar, em 
cooperação com as 
entidades 
competentes, sem 
prejuízo das 
competências 
próprias do 
Ministério dos 
Negócios 
Estrangeiros, a 
participação e 
representação técnica 
em matéria de 
ambiente e 
desenvolvimento 
sustentável nas 
instâncias 
internacionais no 
quadro da União 
Europeia, da 
Organização das 
Nações Unidas e da 
Organização para a 
Cooperação e 
Desenvolvimento 
Económico e de 
cariz bilateral, o 
acompanhamento 
das questões e a 
transposição e o 
cumprimento do 
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de Emergência da 
OTAN e assegurar a 
coordenação das 
atividades dos dele%
gados portugueses 
nos organismos dele 
dependente, no que 
diz respeito ao 
transporte marítimo; 
�� Construir, adqui%
rir, conservar e fisca%
lizar as obras de in%
fra%estruturas que se 
revelem necessá%rias 
para a prossecu%ção 
das suas atribui%ções 
�� Instruir procedi%
mentos contraorde%
nacionais no âmbito 
das suas atribuições 
e competências 
�� Exercer os pode%
res sancionatórios 
que lhe são atribuí%
dos pela lei 
�� Exercer as demais 
atribuições que lhe 
forem cometidas por 
lei. 

direito internacional 
e comunitário em 
matéria de ambiente, 
bem como a 
monitorização do 
cumprimento dos 
compromissos 
assumidos por 
Portugal, a nível 
europeu e interna%
cional, em matéria de 
política de ambiente. 
O Fundo Português 
de Carbono, o Fundo 
de Intervenção 
Ambiental e o Fundo 
de Proteção de 
Recursos Hídricos 
funcionarão junto da 
APA, I. P., regendo%
se por legislação 
própria. Na APA, 
I.P., funciona a estru%
tura de coordenação 
e acompanhamento 
da Estratégia Nacio%
nal para os Efluentes 
Agro % Pecuários e 
Agro %Industriais 
(ENEAPAI). 

Documento
s 

respetivos: 

�� DL 7/2012, de 17 de 
Janeiro –Lei Orgânica 
do MAMAOT; 
�� DReg 33/2012, de 20 
de Março – Define a 

�� DL 277/2009, 02 de 
Outubro – Orgânica da 
ERSAR; 
�� Declaração de Política 
Ambiental, 2009 

�� DL 276/2007, de 
31 de Julho – 
Regime jurídico da 
atividade de inspeção 
da administração 

�� Decreto 
Regulamentar n.º 
30/2012, de 13 de 
Março – Orgânica 
da DGT 

�� Decreto%Lei n.º 
49%A/2012, de 29 de 
fevereiro – Orgânica 
da DGRM 
�� Portaria n.º 

�� Decreto%Lei n.º 
56/2012, de 12 de 
Março – Orgânica da 
APA, IP 
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missão, atribuições e 
tipo de organização 
interna da SG%
MAMAOT; 
�� Plano de Gestão de 
Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas; 
�� Plano para a 
Igualdade de Género do 
MAMAOT 2011/2013; 
�� Plano de Atividades 
2013 da SGMAMAOT. 

direta e indireta do 
Estado; 
�� DL 23/2012, de 1 
de Fevereiro – 
Orgânica da 
Inspeção%Geral da 
Agricultura, do Mar, 
do Ambiente e do 
Ordenamento do 
Território; 
�� Portaria n.º 
170/2012, de 24 de 
maio – Fixa a 
estrutura nuclear da 
Inspeção%Geral da 
Agricultura, do Mar, 
do Ambiente e do 
Ordenamento do 
Território 
(IGAMAOT); 
�� Despacho n.º 
9263/2012, de 10 de 
julho – Estrutura 
hierarquizada da 
IGAMAOT; 
�� Plano de Gestão 
de Riscos de Corrup%
ção e Infrações 
Conexas (exIGAOT 
e exIGAP); 
�� Plano para a 
Igualdade de Género 
do MAMAOT 
2011/2013. 

394/2012, de 29 de 
Novembro – 
Estrutura da DGRM 

Enquadra% A SG%MAMAOT é um Em 30 de agosto de 1997, 1997 Criação da A DGT, integrada A DGRM do A APA, I.P. é um 
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mento 
histórico: 

serviço central da 
administração direta do 
Estado, dotado de 
autonomia 
administrativa. 

foi criado o Instituto 
Regulador de Águas e 
Resíduos (IRAR), tendo 
iniciado a atividade em 
setembro de 1999. O seu 
Estatuto constava do DL 
n.º 362/98, de 18 de 
novembro, com as 
alterações introduzidas 
pelo DL n.º 151/2002, de 
23 de maio. Em 2 de 
outubro de 2009, foi 
publicado o DL n.º 
277/2009, que procedeu à 
transformação do Instituto 
Regulador de Águas e 
Resíduos em Entidade 
Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos 
(ERSAR) e aprovou a 
respetiva orgânica, tendo 
em vista reforçar a 
regulação do setor, alargar 
o âmbito de intervenção 
regulatória a todas as 
entidades gestoras destes 
serviços, 
independentemente do 
modelo de gestão, e 
uniformizar os 
procedimentos junto de 
todas elas. Podem assim 
identificar%se 
essencialmente três 
períodos distintos na 

Inspeção%Geral do 
Ambiente enquanto 
serviço de inspeção 
do Ministério do 
Ambiente – Decreto%
Lei n.º 230/97, de 30 
de Agosto; 
1997 Instituição do 
regime de instalação 
para a Inspeção%
Geral do Ambiente – 
Decreto%Lei n.º 
296/97, de 24 de 
Outubro; 
1999 Aprovação da 
Lei Orgânica da 
Inspeção%Geral do 
Ambiente, que fica 
incumbida de 
garantir o 
cumprimento das 
normas jurídicas com 
incidência ambiental 
e da legalidade 
administrativa no 
âmbito dos serviços 
dependentes do 
Ministério do 
Ambiente. – 
Decreto%Lei n.º 
549/99, de 14 de 
Dezembro; 
2003 A Lei Orgânica 
do Ministério das 
Cidades, 

no MAMAOT, 
tem como missão 
prosseguir as 
políticas públicas 
de ordenamento 
do território e de 
urbanismo, bem 
como a criação e 
manutenção das 
bases de dados 
geográficos de 
referência. A sua 
criação ocorreu 
em 2012, 
suportada por 
uma decisão de 
modernização 
administrativa e 
consolidação das 
finanças públicas 
expressa na 
Resolução de 
Conselho de 
Ministros nº 
110/2001, de 10 
de Agosto. No 
âmbito do 
PREMAC, o 
Decreto %Lei n.º 
7/2012, de 17 de 
Janeiro, aprovou a 
fusão da Direção %
Geral do 
Ordenamento do 
Território e 

Ministério da 
MAMAOT é um 
serviço central da 
administração direta 
do Estado, dotado de 
autonomia 
administrativa. Esta 
Direção%Geral resulta 
da fusão da Direção%
Geral das Pescas e 
Aquicultura e do 
Instituto Portuário e 
dos Transportes 
Marítimos, IP e à 
DGRM foram 
atribuídos poderes de 
autoridade para o 
exercício de funções 
de fiscalização que 
anteriormente se 
encontravam 
conferidas aos 
anteriores 
organismos, no 
domínio das pescas e 
do transporte 
marítimo. 

projeto virado para a 
sociedade. 
Resultante da fusão 
de 9 organismos, 
conforme estipulado 
pelo Decreto%Lei n.º 
56/2012, de 12 de 
março. A nova 
organização será 
centrada na 
qualidade do serviço 
que presta às 
comunidades que 
serve. 
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evolução da atividade 
regulatória neste setor: 
�� Nos quatro primeiros 
anos (2000%2003), o 
IRAR exerceu as funções 
de entidade reguladora de 
serviços de águas e 
resíduos para um número 
crescente de entidades 
concessionárias, atingindo 
cerca de meia centena; 
�� Nos cinco anos 
seguintes (2004%2009), 
para além da regulação 
dessa meia centena de 
entidades, o IRAR assu%
miu as responsabilidades 
de autoridade competente 
para a qualidade da água 
para consumo humano 
para um universo de mais 
de quatrocentas entidades 
gestoras; 
�� Deste 2009 a ERSAR, 
que veio substituir o 
IRAR, reforçou os 
poderes e alargou as 
atribuições de entidade 
reguladora de serviços de 
águas e resíduos para todo 
o universo de perto de 
quinhentas entidades 
gestoras, mantendo as 
responsabilidades de 
autoridade competente 

Ordenamento do 
Território e 
Ambiente configura 
a Inspeção%Geral do 
Ambiente como o 
serviço central de 
inspeção do MCOTA 
cuja atuação visa 
garantir, por parte de 
entidades públicas e 
privadas, o 
cumprimento das 
normas jurídicas nas 
áreas do ambiente, 
ordenamento do 
território e 
conservação da 
natureza – Decreto%
Lei n.º 97/2003, de 7 
de Maio; 
2005 A Lei Orgânica 
do Ministério do 
Ambiente e do 
Ordenamento do 
Território cria a 
Inspeção%Geral do 
Ambiente e do 
Ordenamento do 
Território como 
serviço central de 
controlo, auditoria e 
fiscalização do 
MAOT que tem por 
missão o permanente 
acompanhamento e 

Desenvolvimento 
Urbano e do 
Instituto 
Geográfico 
Português, para 
dar lugar à DGT. 
A Direção %Geral 
do Território, 
abreviadamente 
designada por 
DGT, é um 
serviço central da 
administração 
direta do Estado 
dotado de 
autonomia 
administrativa. 
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para a qualidade da água. avaliação do 
cumprimento da 
legalidade nas áreas 
do ambiente, 
ordenamento do 
território e 
conservação da 
natureza por parte de 
entidades públicas e 
privadas – Decreto%
Lei n.º 53/2005, de 
25 de Fevereiro; 
2006 A Lei Orgânica 
do Ministério do 
Ambiente, do 
Ordenamento do 
Território e do 
Desenvolvimento 
Regional confere à 
Inspeção%Geral do 
Ambiente e do 
Ordenamento do 
Território a missão 
de apreciar a 
legalidade e 
regularidade dos atos 
praticados pelos 
serviços e 
organismos do 
MAOTDR, ou 
sujeitos à tutela do 
respetivo ministro, 
avaliar a sua gestão e 
os seus resultados, 
através do controlo 
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de auditoria técnica, 
de desempenho e 
financeira, bem 
como assegurar o 
permanente 
acompanhamento e 
avaliação do 
cumprimento da 
legalidade nas áreas 
do ambiente e do 
ordenamento do 
território por parte de 
entidades públicas e 
privadas – Decreto%
Lei n.º 207/2006, de 
27 de Outubro; 
2007 Aprovação da 
Lei Orgânica da 
Inspeção%Geral do 
Ambiente e do 
Ordenamento do 
Território – Decreto%
Lei n.º 276%B/2007, 
de 31 de Julho, 
aprovação da 
estrutura nuclear da 
Inspeção%Geral do 
Ambiente e do 
Ordenamento do 
Território – Portaria 
n.º 827%C/2007, de 
31 de Julho e criação 
das equipas 
multidisciplinares e 
unidades orgânicas 
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flexíveis – Despacho 
n.º 24.086/2007 (2ª 
Série) de 22 de 
Outubro; 
2010 Criação das 
equipas 
multidisciplinares, 
unidades orgânicas 
flexíveis, definição 
de projetos e 
respetivas 
competências – 
Despacho n.º 
31178/2010 (2.ª 
Série) de 19 de 
Fevereiro 
2012 Aprovação das 
Leis Orgânicas do 
Ministério da 
Agricultura, do Mar, 
do Ambiente e do 
Ordenamento do 
Território – Decreto%
Lei n.º 7/2012, de 17 
de Janeiro e da 
Inspeção%Geral da 
Agricultura, do Mar, 
do Ambiente e do 
Ordenamento do 
Território – Decreto%
Lei n.º 23/2012, de 1 
de Fevereiro. 
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Missão: 

Propor, desenvolver e acompanhar a gestão integrada e participada das políticas de 
ambiente e de desenvolvimento sustentável, de forma articulada com outras 
políticas sectoriais e em colaboração com entidades públicas e privadas que 
concorram para o mesmo fim, tendo em vista um elevado nível de proteção e de 
valorização do ambiente e a prestação de serviços de elevada qualidade aos 
cidadãos. 

Visão: 
Contribuir para o desenvolvimento sustentável de Portugal, assente em elevados 
padrões de proteção e valorização dos sistemas ambientais e de abordagens 
integradas das políticas públicas. 

Valores: Não indicado 

Atribuições: 

A '"'>����"�, prossegue, designadamente, as seguintes atribuições: 
a) Propor, desenvolver e acompanhar a execução das políticas de ambiente, 
nomeadamente no âmbito do combate às alterações climáticas, da gestão de 
recursos hídricos, dos resíduos, da proteção da camada do ozono e qualidade do 
ar, da recuperação e valorização dos solos e outros locais contaminados, da 
prevenção e controlo integrados da poluição, da prevenção e controlo do ruído, da 
prevenção de riscos industriais graves, da segurança ambiental e das populações, 
da rotulagem ecológica, das compras ecológicas, dos sistemas voluntários de 
gestão ambiental, bem como da avaliação de impacte ambiental e avaliação 
ambiental de planos e programas; 
b) Exercer as funções de Autoridade Nacional da Água, nos termos e para efeitos 
do disposto na Lei da Água, nomeadamente propondo, desenvolvendo e 
acompanhando a execução da política dos recursos hídricos, com vista à sua 
proteção e valorização, através do planeamento e ordenamento dos recursos 
hídricos e dos usos das águas, da gestão das regiões hidrográficas, da emissão dos 
títulos de utilização dos recursos hídricos não marinhos e fiscalização do 
cumprimento da sua aplicação, da análise das características de cada região 
hidrográfica e das incidências das atividades humanas sobre o estado das águas, da 
análise económica das utilizações das águas, da aplicação do regime económico e 
financeiro nas regiões hidrográficas, da gestão das redes de monitorização, do 
desenvolvimento de uma estratégia de proteção e gestão integrada do litoral, bem 
como da garantia da consecução dos objetivos da Lei da Água; 
c) Exercer as funções de Autoridade Nacional de Segurança de Barragens, 
nomeadamente no âmbito do controlo de segurança, e promover e fiscalizar o 
cumprimento do Regulamento de Segurança de Barragens; 
d) Desenvolver e assegurar a aplicação das opções estratégicas, políticas e 
medidas conducentes a uma economia de baixo carbono, em particular em matéria 
de mitigação das emissões de gases com efeito de estufa e de adaptação aos 
impactes das alterações climáticas, bem como exercer as funções de Autoridade 
Nacional Competente no âmbito do comércio europeu de licenças de emissão 
(CELE), de Administrador e Gestor do Registo Português de Licenças de Emissão 
(RPLE) e de Autoridade Nacional designada para os mecanismos de flexibilidade 
do Protocolo de Quioto e Entidade Competente para o Sistema Nacional de 
Inventário de Emissões Antropogénicas por Fontes e Remoção por Sumidouros de 
Poluentes Atmosféricos (SNIERPA); 
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e) Exercer as funções de Autoridade Nacional de Resíduos, nomeadamente 
assegurando e acompanhando a execução da estratégia nacional para os resíduos, 
mediante o exercício de competências próprias de licenciamento, da emissão de 
normas técnicas aplicáveis às operações de gestão de resíduos, do desempenho de 
tarefas de acompanhamento das atividades de gestão de resíduos, bem como de 
uniformização dos procedimentos de licenciamento; 
f) Exercer as funções de Autoridade Nacional para a Prevenção e Controlo 
Integrados da Poluição, de Autoridade Nacional de Avaliação de Impacte 
Ambiental e de Autoridade de Avaliação Ambiental Estratégica de Planos e 
Programas, bem como exercer as funções de autoridade competente para o registo 
europeu de emissões e transferências de poluentes (PRTR); g) Exercer as funções 
de autoridade competente para o regime de responsabilidade ambiental; h) 
Elaborar estudos e análises prospetivas e de cenarização, modelos e instrumentos 
de simulação, incluindo análises custo %benefício, de suporte à formulação de 
políticas e para apoio à tomada de decisões em matéria de política de ambiente, 
designadamente às conducentes a uma economia «verde» e de baixo carbono; 
i) Propor e acompanhar, em articulação com o Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, I. P., as políticas de conservação da natureza e da 
biodiversidade, garantindo o cumprimento dos objetivos decorrentes dos regimes 
relativos a estas políticas; 
j) Desenvolver e manter um sistema nacional de informação do ambiente, de 
forma a garantir a estruturação, a divulgação e a utilização de dados de referência 
para apoio ao desenvolvimento e avaliação de políticas ambientais e de 
desenvolvimento sustentável, bem como promover a análise integrada e a 
produção de relatórios demonstrativos do estado e das pressões a que o ambiente 
está sujeito; 
l) Promover a educação, formação e sensibilização para o ambiente e 
desenvolvimento sustentável, nomeadamente através do desenvolvimento de 
sistemas de informação, mecanismos de divulgação ajustados aos diferentes 
públicos e ações de formação; 
m) Exercer as competências próprias de licenciamento, qualificação, produção de 
normas técnicas e uniformização de procedimentos em matérias ambientais 
específicas; 
n) Assegurar a gestão da rede de laboratórios do ambiente e colaborar na 
acreditação de outros laboratórios e de novas técnicas analíticas; 
o) Assegurar, em cooperação com as entidades competentes, sem prejuízo das 
competências próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a participação e 
representação técnica em matéria de ambiente e desenvolvimento sustentável nas 
instâncias internacionais no quadro da União Europeia, da Organização das 
Nações Unidas e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico e de cariz bilateral, o acompanhamento das questões e a transposição e 
o cumprimento do direito internacional e comunitário em matéria de ambiente, 
bem como a monitorização do cumprimento dos compromissos assumidos por 
Portugal, a nível europeu e internacional, em matéria de política de ambiente. 
O Fundo Português de Carbono, o Fundo de Intervenção Ambiental e o Fundo de 
Proteção de Recursos Hídricos funcionarão junto da '"'>� ���"�> regendo%se por 
legislação própria. Na '"'>� ��"�, funciona a estrutura de coordenação e 
acompanhamento da Estratégia Nacional para os Efluentes Agro % Pecuários e 
Agro %Industriais (ENEAPAI). 

Documentos: �� Decreto%Lei n.º 56/2012, de 12 de Março – Orgânica da '"'>��" 

Enquadramento 
histórico: 

A '"'>� ��"� é um projeto virado para a sociedade. Resultante da fusão de 9 
organismos, conforme estipulado pelo Decreto%Lei n.º 56/2012, de 12 de março. 
A nova organização será centrada na qualidade do serviço que presta às 
comunidades que serve. 

�
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SIGLA: �<=5�
Designação: ��
���$<�
�������=���
����(�	�
���>���+�
��������
�����5�
�	�����

Morada: Avenida da Brasília, 1449%030 Lisboa 
Telefone: 213.035.700 Fax: 213.035.702 

Endereço Web: www.dgrm.min%agricultura.pt/  Email: dgrm@dgrm.min%agricultura.pt 
Dirigente: �
�����
����=�!����
Categoria: ��
�	�
�<�
����

Missão: 

A �<=5 tem por missão a execução das políticas de preservação e conhecimento 
dos recursos naturais marinhos, a execução das políticas de pesca, da aquicultura, 
da indústria transformadora e atividades conexas, do desenvolvimento da 
segurança e dos serviços marítimos, incluindo o setor marítimo%portuário, bem 
como garantir a regulamentação, a inspeção, a fiscalização, a coordenação e o 
controlo das atividades desenvolvidas no âmbito daquelas políticas. 

Visão: Sem informação 
Valores: Sem informação 

Atribuições: 

��Assegurar, através de métodos de gestão e ordenamento, o quadro de 
conhecimento dos recursos naturais marinhos disponíveis nas áreas sob soberania 
ou jurisdição nacional, relativamente à sua inventariação, utilização e 
ordenamento do espaço; 
��Acompanhar a atribuição e execução dos fundos nacionais e comunitários a 
favor dos recursos naturais marinhos, da segurança e dos serviços marítimos; 
��Exercer as funções de interlocutor dos fundos ou instrumentos comunitários de 
apoio à pesca quer a nível nacional, quer junto da União Europeia; 
��Contribuir para a definição da política comum de pescas e participar na 
definição e aplicação da política nacional das pescas, nas vertentes interna, 
comunitária e de cooperação internacional, e garantir a sua execução, controlo e 
fiscalização;  
��Programar, coordenar e executar a fiscalização, a vigilância e o controlo das 
atividades da pesca, aquicultura e atividades conexas, nomeadamente no âmbito 
do Sistema de Fiscalização e Controlo das Atividades da Pesca (SIFICAP) e do 
Sistema de Monitorização Contínua da Atividade de Pesca (MONICAP), nos 
termos da lei; 
��Autorizar, licenciar e aprovar as estruturas e atividades produtivas nos domínios 
da pesca marítima, aquicultura, apanhas marítimas e pesca lúdica, em articulação 
com os demais serviços competentes; 
��Gerir o sistema de informação das pescas, incluindo a aquicultura e a indústria 
transformadora, e ainda da salicultura, nas suas diversas componentes de 
cobertura, nacional e regional, e na ligação aos órgãos nacionais e internacionais 
competentes no domínio da pesca, assim como o sistema estatístico pesqueiro, no 
quadro do sistema estatístico nacional, assegurando a expansão e 
desenvolvimento do Banco Nacional de Dados das Pescas (BNDP); 
��Assegurar a certificação da formação profissional no setor das pescas e do 
transporte marítimo; 
��Promover a segurança marítima e portuária, regulamentando, supervisionando, 
vistoriando e inspecionando as organizações, as atividades, os navios, os 
equipamentos e as instalações portuárias, em conformidade com o disposto nos 
instrumentos legais relevantes da Organização Marítima Internacional (IMO), da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da União Europeia (UE) vigentes 
na ordem jurídica interna; 
��Assegurar a certificação dos navios e dos marítimos nacionais; 
��Exercer as funções que lhe estão cometidas no âmbito da segurança marítima e 
portuária e da prevenção da poluição dos navios; 
��Promover a adoção, aplicação, monitorização e controlo do cumprimento das 
leis, regulamentos, normas e requisitos técnicos aplicáveis no âmbito das suas 



Pág.: 92 

atribuições, designadamente das normas nacionais e internacionais relativas à 
segurança nos setores, marítimo e portuário, sem prejuízo das competências 
atribuídas por lei a outras entidades; 
��Cooperar com a entidade responsável pela investigação de acidentes e incidentes 
marítimos; 
��Operar e coordenar os serviços e sistemas de monitorização e controlo do 
tráfego marítimo, coordenando o desenvolvimento dos respetivos sistemas de 
apoio; 
��Atribuir, no âmbito das suas competências, os títulos de utilização do espaço 
marítimo e licenciar ou participar no licenciamento das atividades a levar a efeito; 
��Participar no processo de planeamento e gestão territorial das zonas costeiras; 
��Propor, em articulação com a Autoridade Nacional para a Conservação da 
Natureza e Biodiversidade, a criação de áreas marinhas protegidas, assegurar a 
gestão das de interesse nacional e colaborar na gestão das que são de âmbito 
regional ou local, nomeadamente através da elaboração, avaliação e revisão de 
planos de ordenamento respetivos; 
��Participar, ao nível técnico e científico, na definição e promoção das estratégias 
de proteção das áreas marinhas protegidas, definidas a nível nacional, comunitário 
ou internacional, e coordenar a participação nacional no âmbito da Convenção 
para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste (OSPAR) 
��Licenciar e fiscalizar, no âmbito das suas competências, a utilização de águas 
sitas em áreas marinhas protegidas; 
��Colaborar no desenvolvimento e manutenção do Sistema Nacional de 
Informação do Ambiente; 
��Exercer os poderes que, nos termos da lei, lhe são atribuídos no domínio da 
administração e da segurança marítimas, designadamente os que lhe caibam nos 
termos do Decreto%Lei n.º 46/2002, de 2 de Março, e da náutica de recreio; 
��Regulamentar a atividade das entidades que atuam no setor marítimo %portuário 
e da náutica de recreio, designadamente aprovando normas administrativas de 
regulamentação do setor;  
��Assegurar, no âmbito das suas competências, a representação do Estado 
Português nos organismos internacionais do sector marítimo %portuário; 
��Promover a aplicação e fiscalizar o cumprimento das leis, dos regulamentos, das 
normas e dos requisitos técnicos aplicáveis no âmbito das suas atribuições, 
designadamente das normas nacionais e internacionais relativas ao setor marítimo 
%portuário, sem prejuízo das competências de outras entidades; 
��Exercer funções de Autoridade Nacional da Pesca, de Autoridade Nacional de 
Imersão de Resíduos, de Autoridade Nacional de Controlo de Tráfego Marítimo e 
de Autoridade Competente para a Proteção do Transporte Marítimo e dos Portos, 
nos termos da lei; 
��Contribuir para a definição e atualização das políticas de planeamento civil de 
emergência, na área do transporte marítimo; 
��A nível da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), contribuir para 
a definição das políticas e doutrinas adotadas no âmbito do Alto Comité do 
Planeamento Civil de Emergência da OTAN e assegurar a coordenação das 
atividades dos delegados portugueses nos organismos dele dependente, no que diz 
respeito ao transporte marítimo; 
��Construir, adquirir, conservar e fiscalizar as obras de infra %estruturas que se 
revelem necessárias para a prossecução das suas atribuições 
��Instruir procedimentos contraordenacionais no âmbito das atribuições e 
competências 
��Exercer os poderes sancionatórios que lhe são atribuídos pela lei 
��Exercer as demais atribuições que lhe forem cometidas por lei. 

Documentos 
respetivos: 

�� Decreto%Lei n.º 49%A/2012, de 29 de fevereiro – Orgânica da �<=5 
�� Portaria n.º 394/2012, de 29 de Novembro – Estrutura da �<=5 
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Enquadramento 
histórico: 

A Direção%Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (�<=5) 
do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território (MAMAOT) é um serviço central da administração direta do Estado, 
dotado de autonomia administrativa. Esta Direção%Geral resulta da fusão da 
Direção%Geral das Pescas e Aquicultura e do Instituto Portuário e dos Transportes 
Marítimos, IP e à �<=5 foram atribuídos poderes de autoridade para o exercício 
de funções de fiscalização que anteriormente se encontravam conferidas aos 
anteriores organismos, no domínio das pescas e do transporte marítimo. 

�

SIGLA: �<��
Designação: ��
���$<�
��������

�	O
���

Morada: Rua Artilharia Um, n.º 107, 1099%052 Lisboa 
Telefone: 213.819.600 Fax: 213.819.699 

Endereço Web: www.dgterritorio.pt  Email: 
igeo@igeo.pt 
dgotdu@dgotdu.pt   

Dirigente: Sem informação 
Categoria: ��
�	�
$<�
����

Missão: 
A DGT tem por missão prosseguir as políticas públicas de ordenamento do 
território e de urbanismo, bem como a criação e manutenção das bases de dados 
geográficos de referência 

Visão: Sem informação 

Valores: Sem informação 

Atribuições: 

�) Participar na definição da Política Nacional de Ordenamento do Território e do 
Urbanismo, acompanhando a sua execução e promovendo a sua avaliação; 
) Promover o acompanhamento e avaliação do Programa Nacional de Política de 
Ordenamento do Território, bem como propor a sua alteração e revisão; 
�) Apoiar a definição e a prossecução da política de cidades, nomeadamente 
através da preparação, coordenação e gestão de programas de cooperação técnica e 
financeira dirigida à promoção de boas práticas de gestão territorial e à 
qualificação do território e da gestão urbana, acompanhar e avaliar o 
funcionamento do sistema de gestão territorial e propor as medidas necessárias ao 
seu aperfeiçoamento; 
�) Coordenar, em articulação com o Gabinete Coordenador do Programa POLIS, 
as intervenções necessárias ao desenvolvimento, execução e acompanhamento do 
Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental de Cidades (POLIS) 
e das operações integradas de requalificação e valorização da orla costeira (POLIS 
LITORAL) até à sua conclusão; 
�) Coordenar as intervenções previstas no âmbito do Gabinete Coordenador do 
Programa FINISTERRA, até à sua conclusão; 
�) Intervir, nos termos previstos na lei, nos procedimentos de avaliação ambiental e 
na elaboração, acompanhamento, execução e compatibilização dos instrumentos 
de gestão territorial, bem como proceder ao respetivo depósito;  
�) Apoiar o membro do Governo responsável pela área do ordenamento do 
território nos procedimentos e nas decisões de gestão territorial da sua 
competência; 
�) Dinamizar, acompanhar, orientar e apoiar tecnicamente as práticas de gestão 
territorial nos âmbitos nacional, regional e local, promovendo a concertação dos 
procedimentos e dos critérios técnicos aplicáveis e a divulgação de boas práticas; 
�) Assegurar, em colaboração com as demais entidades competentes, a articulação 
da política de ordenamento do território e de urbanismo com as políticas 
sectoriais, bem como intervir na elaboração de legislação e regulamentação 
sectorial e na preparação e execução de políticas, programas e projetos de 
desenvolvimento territorial, de âmbito nacional, sectorial ou regional; 
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<) Exercer as atividades necessárias à manutenção e ao aperfeiçoamento do 
referencial geodésico nacional; 
�) Promover, em coordenação com outras entidades, a cobertura cartográfica do 
território nacional, a elaboração e conservação da carta administrativa oficial 
(CAOP), bem como a execução, conservação e renovação do cadastro predial, 
rústico e urbano; 
�) Elaborar normas técnicas nacionais de ordenamento de território e urbanismo e 
de produção e reprodução cartográfica, promover a sua adoção, apoiando e 
avaliando a sua aplicação, bem como regular o exercício das atividades de 
geodesia, cartografia e cadastro; 
�) Promover, coordenar, apoiar, realizar, participar e divulgar programas e 
projetos de investigação científica, bem como de desenvolvimento experimental a 
nível nacional, comunitário e internacional, nos domínios do ordenamento do 
território, do urbanismo e da informação geográfica; 
�) Desenvolver, coordenar e gerir os sistemas nacionais de informação territorial e 
de informação geográfica e os portais do ordenamento do território e do 
urbanismo e de informação geográfica; 
�) Promover e coordenar, em colaboração com outras entidades, a implementação 
da Convenção Europeia da Paisagem no território nacional e participar nos 
programas comunitários e internacionais que visem o reforço da sustentabilidade, 
da coesão, da competitividade e da boa governação do território e das cidades, 
bem como representar o Estado Português nos organismos e comités 
internacionais relativos ao ordenamento do território, urbanismo e informação 
geográfica;  
�) Desenvolver, divulgar e comercializar produtos e informação técnica ou de 
aplicação no âmbito do ordenamento do território, do urbanismo, da política de 
cidades e da informação geográfica, prestando o apoio técnico indispensável à sua 
utilização 

Documentos: �� Decreto Regulamentar n.º 30/2012, de 13 de Março – Orgânica da DGT 

Enquadramento 
histórico: 

A Direção%Geral do Território (DGT), integrada no Ministério da Agricultura, do 
Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, tem como missão prosseguir 
as políticas públicas de ordenamento do território e de urbanismo, bem como a 
criação e manutenção das bases de dados geográficos de referência. A sua criação 
ocorreu em 2012, suportada por uma decisão de modernização administrativa e 
consolidação das finanças públicas expressa na Resolução de Conselho de 
Ministros nº 110/2001, de 10 de Agosto. No âmbito do PREMAC, o Decreto %Lei 
n.º 7/2012, de 17 de Janeiro, aprovou a fusão da Direção %Geral do Ordenamento 
do Território e Desenvolvimento Urbano e do Instituto Geográfico Português, para 
dar lugar à DGT. A Direção %Geral do Território, abreviadamente designada por 
DGT, é um serviço central da administração direta do Estado dotado de autonomia 
administrativa. 

�

SIGLA: %=�'=�
Designação: %�	������=�+�����
��������
��������P+�����=��������

Morada: 
Centro Empresarial Torres de Lisboa 
Rua Tomás da Fonseca, Torre G – 8º, 1600%209 Lisboa 

Telefone: 210.052.200 Fax: 210.052.259 
Endereço Web: www.ersar.pt Email: geral@ersar.pt  

Dirigente: %�+�Q�R�����5����G��	��	��
Categoria: "
������	�����#����������
�	����

Missão: 

A %=�'= é atualmente a autoridade reguladora dos serviços de abastecimento 
público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos 
urbanos e a autoridade competente para a qualidade da água para consumo 
humano, tendo por objetivo assegurar uma correta proteção dos utilizadores dos 
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serviços de águas e resíduos, evitando possíveis abusos decorrentes dos direitos de 
exclusivo, por um lado, no que se refere à garantia e ao controlo da qualidade dos 
serviços públicos prestados e, por outro, no que respeita à supervisão e ao controlo 
dos preços praticados, que se revela essencial por se estar perante situações de 
monopólio natural ou legal. Tem ainda por incumbência assegurar as condições de 
igualdade e transparência no acesso e no exercício da atividade de serviços de 
águas e resíduos e nas respetivas relações contratuais, bem como consolidar um 
efetivo direito público à informação geral sobre o setor e sobre cada uma das 
entidades gestoras. 

Visão: 

A %=�'= tem como ����� garantir, através da regulação, a proteção dos 
interesses dos utilizadores dos serviços de águas e resíduos no Continente, 
promovendo o acesso ao serviço em condições de elevada qualidade e de preço 
adequado, bem como a salvaguarda da sustentabilidade económica e financeira 
das entidades gestoras e dos seus legítimos interesses, contribuindo também para a 
consolidação do restante tecido empresarial do setor de apoio às entidades 
gestoras, e para a salvaguarda dos aspetos ambientais, a nível dos impactes da 
atividade na água, no ar e no solo. 

Valores: 

A atuação da %=�'= pauta%se pelos princípios da competência, responsabilidade, 
isenção, transparência, coesão interna e interação com terceiros, como 
seguidamente se refere: 
�� #����	,���� % a atuação baseia%se no desenvolvimento de capacidades 
próprias para avaliação das questões inerentes à regulação, tendo nomeadamente 
em conta, de forma integrada, as vertentes técnica, económica, jurídica, ambiental, 
de saúde pública, social e ética, que devem caraterizar estes serviços; 
�� =��������������� % a atuação da ERSAR desenvolve%se no quadro das suas 
atribuições e da missão que lhe foi confiada, em articulação com o Governo e com 
todas as entidades intervenientes e interessadas no setor, no estrito cumprimento 
das normas legais aplicáveis; 
�� ������ % a atividade da ERSAR realiza%se com total imparcialidade 
relativamente aos interesses das diferentes partes envolvidas; 
�� �
�����
,���� % presta contas da sua atividade de forma clara e acessível 
através do Conselho Consultivo, do seu relatório de atividades anual e contas do 
exercício, da informação que disponibiliza no seu sítio na internet e por meio das 
comunicações e publicações divulgados através dos canais de comunicação 
disponíveis; 
�� #��������	�
�� % promove uma cultura interna de forte espírito de equipa e de 
entreajuda em prol da melhoria contínua do serviço público que presta; 
�� ��	�
���� ���� 	�
���
�� % a %=�'= procura permanentemente ganhos de 
sinergias através da partilha de conhecimentos e conjugação de esforços com 
entidades nacionais e internacionais congéneres, similares ou interessadas. 

Atribuições: 

A %=�'= é a autoridade reguladora dos serviços de abastecimento público de 
água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos e 
a autoridade competente para a qualidade da água para consumo humano, tendo 
por objetivo assegurar uma adequada proteção dos utilizadores dos serviços de 
águas e resíduos, evitando possíveis abusos decorrentes dos direitos de exclusivo, 
por um lado, no que se refere à garantia e ao controlo da qualidade dos serviços 
públicos prestados e, por outro, no que respeita à supervisão e ao controlo dos 
preços praticados, que se revela essencial por se estar perante situações de 
monopólio natural ou legal. A %=�'= tem ainda por incumbência assegurar as 
condições de igualdade e transparência no acesso e no exercício da atividade de 
serviços de águas e resíduos e nas respetivas relações contratuais, bem como 
consolidar um efetivo direito público à informação geral sobre o setor e sobre cada 
uma das entidades gestoras. As atividades de abastecimento público de água às 
populações, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos 
urbanos constituem serviços públicos de carácter estrutural, essenciais ao bem%
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estar geral, à saúde pública e à segurança coletiva das populações, às atividades 
económicas e à proteção do ambiente. Estes serviços devem pautar%se por 
princípios de universalidade no acesso, de continuidade e qualidade de serviço, e 
de eficiência e equidade dos preços. A %=�'= é a entidade reguladora desses 
serviços em Portugal. Em 1997 foi criado o Instituto Regulador de Águas e 
Resíduos (IRAR) pelo Decreto%Lei n.º 230/97, de 30 de agosto, que assumiu a 
responsabilidade de entidade reguladora desses serviços em Portugal. O seu 
Estatuto foi aprovado pelo Decreto%Lei n.º 362/98, de 18 de novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto%Lei n.º 151/2002, de 23 de maio. Em 2009 o 
Governo aprovou um diploma que transformou o IRAR em Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). Para além da nova designação, 
através da qual se pretendeu clarificar que a sua intervenção é especificamente 
sobre os serviços de águas e resíduos e não genericamente sobre as águas 
enquanto recurso e sobre os resíduos, o novo regime jurídico introduziu um 
reforço da regulação do setor, traduzido no alargamento do âmbito de intervenção 
da ERSAR a todas as entidades gestoras destes serviços e em maiores 
competências. O Conselho Diretivo da ERSAR tem aprovada a Declaração de 
Política Ambiental que define os princípios ambientais pelos quais se rege a 
atuação deste Instituto. A %=�'= assume, desta forma, o compromisso de atuar 
de acordo com os referidos princípios, na sua atividade regulatória, nas práticas de 
trabalho e comportamentos dos seus colaboradores de forma a promover a 
qualidade do ambiente e as condições de vida das gerações presentes e futuras. 

Documentos 
respetivos: 

�� Decreto%Lei n.º 277/2009, 02 de Outubro – Orgânica da ERSAR; 
�� Declaração de Política Ambiental, 2009 

Enquadramento 
histórico: 

Em 30 de agosto de 1997, foi criado o Instituto Regulador de Águas e Resíduos 
(IRAR), tendo iniciado a atividade em setembro de 1999. O seu Estatuto constava 
do DL n.º 362/98, de 18 de novembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 
151/2002, de 23 de maio. Em 2 de outubro de 2009, foi publicado o DL n.º 
277/2009, que procedeu à transformação do Instituto Regulador de Águas e 
Resíduos em Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (%=�'=) e 
aprovou a respetiva orgânica, tendo em vista reforçar a regulação do setor, alargar 
o âmbito de intervenção regulatória a todas as entidades gestoras destes serviços, 
independentemente do modelo de gestão, e uniformizar os procedimentos junto de 
todas elas. Podem assim identificar%se essencialmente três períodos distintos na 
evolução da atividade regulatória neste setor: 
�� Nos quatro primeiros anos (2000%2003), o IRAR exerceu as funções de 

entidade reguladora de serviços de águas e resíduos para um número crescente 
de entidades concessionárias, atingindo cerca de meia centena; 

�� Nos cinco anos seguintes (2004%2009), para além da regulação dessa meia 
centena de entidades, o IRAR assumiu as responsabilidades de autoridade 
competente para a qualidade da água para consumo humano para um universo 
de mais de quatrocentas entidades gestoras; 

�� Deste 2009 a ERSAR, que veio substituir o IRAR, reforçou os poderes e 
alargou as atribuições de entidade reguladora de serviços de águas e resíduos 
para todo o universo de perto de quinhentas entidades gestoras, mantendo as 
responsabilidades de autoridade competente para a qualidade da água. 

 

SIGLA: �<'5'0�� 
Designação: �������$<�
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Morada: Rua do Século, n.º 51, 1200%433 Lisboa  
Telefone: 213.215.500 Fax:  213.215.562  

Endereço Web: 
www.igamaot.gov.pt/   
(página em construção) 

Email: 
igamaot@igamaot.gov.pt   

Dirigente: �
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Categoria: ������	�
$<�
�� 

Missão: 

A �<'5'0�� tem por missão avaliar o desempenho e a gestão dos serviços e 
organismos do Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do 
Território, ou sujeitos à tutela do respetivo ministro, avaliar a sua gestão e os seus 
resultados, através do controlo de auditoria técnica, de desempenho e financeira, 
bem como assegurar o permanente acompanhamento e avaliação do cumprimento 
da legalidade nas áreas do ambiente e do ordenamento do território por parte de 
entidades públicas e privadas.  

Visão: Sem informação 
Valores: Sem informação 

Atribuições: 

A �<'5'0��é um serviço central da administração direta do Estado de controlo, 
auditoria e fiscalização para as áreas compreendidas na missão e atribuições do 
Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, dotado de 
autonomia administrativa, sob a tutela da respetiva Ministra. Tem sede em Lisboa 
e exerce a sua atividade em todo o território nacional, com exceção das Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira. Integra as seguintes áreas de intervenção:  
a)�Auditoria financeira, de gestão e de controlo técnico dos serviços e 

organismos;  
b)�Auditoria aos sistemas de regulação e aos sistemas de controlo oficial no 

âmbito da segurança alimentar;  
c)�Auditoria e controlo de apoios nacionais e comunitários;  
d)�Controlo e inspeção das atividades com incidência ambiental;  
e)�Avaliação e acompanhamento do ordenamento do território;  
f)� Sistema contraordenacional ambiental.  

A �<'5'0��tem como atribuições:  
a)�Realizar, com caráter sistemático, auditorias, inspeções e outras ações de 

controlo à atividade prosseguida pelos organismos, serviços e entidades 
dependentes ou tutelados pelo MAMAOT;  

b)�Realizar inquéritos, averiguações e outras ações que lhe sejam superiormente 
determinadas;  

c)�Exercer o controlo financeiro sectorial ao nível do MAMAOT, no quadro dos 
objetivos e metas anuais e plurianuais traçadas no âmbito do Sistema de 
Controlo Interno (SCI) da Administração Financeira do Estado;  

d)�Coordenar a intervenção do MAMAOT no Sistema Nacional de Auditoria do 
Plano Nacional de Controlo Plurianual Integrado (PNCPI), realizar as 
auditorias externas e avaliar as auditorias internas aos sistemas de controlo 
oficial implementados pelos serviços e organismos no domínio da segurança 
alimentar;  

e)�Assegurar a coordenação nacional e a execução dos controlos ex post a 
beneficiários dos apoios financiados pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia 
(FEAGA), bem como pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER);  

f)� Assegurar a realização de ações de inspeção a entidades públicas e privadas 
em matérias de incidência ambiental, impondo as medidas que previnam ou 
eliminem situações de perigo grave para a saúde, segurança das pessoas, dos 
bens e do ambiente;  

g)�Proceder a ações de inspeção no âmbito do MAMAOT e junto de entidades 
integradas na administração central e local, de modo a acompanhar e avaliar o 
cumprimento da legalidade no âmbito do ordenamento do território;  

h)�Exercer funções próprias de órgão de polícia criminal relativamente aos crimes 
que se relacionem com o cumprimento da sua missão em matérias de 
incidência ambiental, sem prejuízo das atribuições de outras entidades;  

i)� Instaurar, instruir e decidir processos de contraordenação ambiental, nos 
termos da lei%quadro das contraordenações ambientais, bem como nos demais 
casos previstos na lei, e levantar auto de notícia relativo às infrações 
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legalmente definidas;  
j)� Emitir pareceres e elaborar estudos sobre matérias das suas atribuições, assim 

como participar na elaboração de diplomas legais;  
k)�Proceder à instrução de processos disciplinares em serviços e organismos 

sujeitos à tutela do MAMAOT, quando determinado; 
l)� Assegurar a representação nacional e a articulação com as demais autoridades 

nacionais, com a Comissão Europeia e com os Estados Membros, acompanhar 
as missões comunitárias, bem como estabelecer relações de cooperação 
externa nos seus domínios de atuação. 

Documentos 
respetivos: 

�� Decreto%Lei n.º 276/2007, de 31 de Julho – Aprova o regime jurídico da atividade de 
inspeção da administração direta e indireta do Estado;  

�� Decreto%Lei n.º 23/2012, de 1 de Fevereiro – Aprova a orgânica da Inspeção%Geral da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território;  

�� Portaria n.º 170/2012, de 24 de maio – Fixa a estrutura nuclear da Inspeção%Geral da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT);  

�� Despacho n.º 9263/2012, de 10 de julho – Estrutura hierarquizada da IGAMAOT;  
�� Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (do ex%IGAOT e ex%

IGAP);  
�� Plano para a Igualdade de Género do MAMAOT 2011/2013.  

Enquadramento 
histórico: 

�//DB� Criação da �������$<�
��� ��� '�����	�� enquanto serviço de inspeção do 
Ministério do Ambiente (Decreto%Lei n.º 230/97, de 30 de Agosto); 
�//DB�Instituição do regime de instalação para a Inspeção%Geral do Ambiente (Decreto%Lei 
n.º 296/97, de 24 de Outubro); 
�///B�Aprovação da Lei Orgânica da Inspeção%Geral do Ambiente, que fica incumbida de 
garantir o cumprimento das normas jurídicas com incidência ambiental e da legalidade 
administrativa no âmbito dos serviços dependentes do Ministério do Ambiente (Decreto%
Lei n.º 549/99, de 14 de Dezembro); 
133.B�Lei Orgânica do Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente 
configura a Inspeção%Geral do Ambiente como o serviço central de inspeção do MCOTA 
cuja atuação visa garantir, por parte de entidades públicas e privadas, o cumprimento das 
normas jurídicas nas áreas do ambiente, ordenamento do território e conservação da 
natureza (Decreto%Lei n.º 97/2003, de 7 de Maio); 
1338B�Lei Orgânica do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território cria a 
Inspeção%Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território como serviço central de 
controlo, auditoria e fiscalização do MAOT que tem por missão o permanente 
acompanhamento e avaliação do cumprimento da legalidade nas áreas do ambiente, 
ordenamento do território e conservação da natureza por parte de entidades públicas e 
privadas (Decreto%Lei n.º 53/2005, de 25 de Fevereiro); 
1332B� Lei Orgânica do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional confere à Inspeção%Geral do Ambiente e do Ordenamento do 
Território a missão de apreciar a legalidade e regularidade dos atos praticados pelos 
serviços e organismos do MAOTDR, ou sujeitos à tutela do respetivo ministro, avaliar a 
sua gestão e os seus resultados, através do controlo de auditoria técnica, de desempenho e 
financeira, bem como assegurar o permanente acompanhamento e avaliação do 
cumprimento da legalidade nas áreas do ambiente e do ordenamento do território por parte 
de entidades públicas e privadas (Decreto%Lei n.º 207/2006, de 27 de Outubro); 
133DB�Aprovação da Lei Orgânica da Inspeção%Geral do Ambiente e do Ordenamento do 
Território (Decreto%Lei n.º 276%B/2007, de 31 de Julho), aprovação da estrutura nuclear da 
Inspeção%Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território (Portaria n.º 827%C/2007, de 
31 de Julho) e criação das equipas multidisciplinares e unidades orgânicas flexíveis 
(Despacho n.º 24.086/2007 (2ª Série) de 22 de Outubro);  
13�3B�Criação das equipas multidisciplinares, unidades orgânicas flexíveis, definição de 
projetos e respetivas competências (Despacho n.º 31178/2010 (2.ª Série) de 19 de 
Fevereiro);  
13�1B� Aprovação da Lei Orgânica da �������$<�
��� ��� '+
����	�
�>� ��� 5�
>� ���
'�����	�� �� ��� 0
�������	�� ��� ��

�	O
��� �Decreto%Lei n.º 23/2012, de 1 de 
Fevereiro).  

�
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Morada: Praça do Comércio, 1149%010 Lisboa 
Telefone: 213.234.600 / 213.234.749 Fax: 213.234.601 

Endereço Web: www.sg.mamaot.pt/  Email: secretaria.geral@sg.mamaot.pt  

Dirigente: 
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Categoria: ���
�	4
��$<�
���

Missão: 

A �<$5'5'0� tem por Missão “���������� �� ������ �������� �� ���������������
���������������������������,������� ��������������� � ��� �������������
#������ �� ��������� ������������ ���� ��������� ��� ������� ��� ��������� ���������� ���
������ �������(<�������� �� ������������� ��� ������������� �� ����������� �� ���
������������������� ����������”, de acordo com o definido no DL nº 7/2012, de 
17 de Janeiro – Lei Orgânica do 5'5'0� (�!�!, Plano de Atividades 2013 e 
website da organização). 

Visão: 

A �<$5'5'0� tem como Visão ser uma organização reconhecida pelos seus 
clientes, como prestadora de serviços de qualidade pelo que assume, enquanto 
serviço central de suporte aos diversos organismos, a coordenação da aplicação 
das medidas da política governamental em matéria de recursos interno, humanos, 
materiais e financeiros, pautando a sua ação por objetivos de qualidade na 
prestação de serviços aos utentes dos serviços e organismos do 5'5'0� (�!�!, 
Plano de Atividades 2013). 

Valores: 

Para realizar a sua Missão, a �<$5'5'0� tem por referência os seguintes 
valores (�!�!, Plano de Atividades 2013): 
��=��������������� – atua com total respeito pelas exigências decorrentes da 
legislação suportado por elevados padrões de ética integridade, equidade e 
imparcialidade; 
��=�+�
 – regula a sua atuação com vista a alcançar elevados ���������� de 
racionalização de recursos e qualidade dos serviços prestados, por via da 
simplificação, agilização e inovação de procedimentos; 
��#������– age de forma a criar empatia entre os diversos serviços e equipas que 
trabalham no âmbito do 5'5'0�, promovendo a cooperação, a solidariedade e 
a participação de todos em prol da melhoria dos serviços prestados; 
���
�����
,�����– atua de acordo com procedimentos e critérios que asseguram 
uma gestão clara e acessível por parte dos destinatários internos e externos; 
�� �+��������– age de acordo com o princípio da igualdade de género dando igual 
visibilidade, poder e participação de homens e mulheres, assegurando o princípio 
da não descriminação. 

Atribuições: 

�� Apoiar administrativa, técnica, jurídica e contenciosamente os gabinetes dos 
membros do Governo integrados no 5'5'0�, bem como os órgãos, os 
serviços, as comissões e os grupos de trabalho do Ministério que não disponham 
de meios apropriados e assegurar o normal funcionamento do 5'5'0� nas 
áreas que não sejam da competência específica de outros órgãos ou serviços; 
�� Promover a aplicação das medidas de política de organização e de recursos 
humanos definidas para a Administração Pública, coordenando e apoiando os 
serviços e organismos do 5'5'0� na respetiva implementação; 
�� Emitir pareceres e orientações aos serviços em matéria de interesse comum, 
em especial em matéria de organização, recursos humanos e criação ou alteração 
de mapa de pessoal dos órgãos e serviços do 5'5'0�; 
�� Acompanhar a aplicação dos Subsistemas de Avaliação do Desempenho dos 
Dirigentes e dos Trabalhadores da Administração Pública (SIADAP 2 e SIADAP 
3) no âmbito dos órgãos ou serviços do 5'5'0�; 
�� Praticar os atos de administração relativos ao pessoal em situação de 
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mobilidade especial que lhe seja afeto e assegurar a articulação com a entidade 
gestora da mobilidade, nos termos legais; 
�� Estudar, programar e coordenar, de forma permanente e sistemática, a 
formação profissional, a inovação, a modernização e a política de qualidade, no 
âmbito do 5'5'0�, sem prejuízo das atribuições cometidas por lei a outros 
serviços, e assegurar a articulação com os organismos com competências 
interministeriais nestas áreas; 
�� Apoiar a elaboração e acompanhamento do orçamento do 5'5'0�, em 
articulação com a entidade coordenadora do programa orçamental; 
�� Coordenar as ações referentes à organização, comunicação e preservação do 
património arquivístico do 5'5'0�, procedendo à recolha e tratamento dos 
suportes documentais, bem como à conservação do arquivo histórico, 
promovendo boas práticas de gestão documental nos órgãos e serviços do 
5'5'0�; 
�� Assegurar as atividades do 5'5'0� no âmbito da comunicação e das 
relações públicas; 
�� Assegurar as funções de unidade ministerial de compras, as funções de 
unidade de gestão patrimonial, bem como a gestão do edifício sede do 
5'5'0�, e outras instalações que lhe estejam afetas. 
(�!�!, Plano de Atividades 2013 e website da organização). 

Documentos 
respetivos: 

�� Decreto%Lei n.º 7/2012, de 17 de Janeiro – Lei Orgânica do 5'5'0�; 
�� Decreto Regulamentar n.º 33/2012, de 20 de Março – Define a missão, 

atribuições e tipo de organização interna da �<$5'5'0�; 
�� Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas; 
�� Plano para a Igualdade de Género do 5'5'0� 2011/2013; 
�� Plano de Atividades 2013 da �<$5'5'0�. 

Enquadramento 
histórico: 

Na sua natureza, a �<$5'5'0� é um serviço central da administração direta 
do Estado, dotado de autonomia administrativa. 
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A reunião realizou%se no dia 09 de Abril p., pelas 18 horas, com o Eng.º Jaime Melo Baptista, Presidente do Conselho Directivo da Entidade 
Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (adiante designado por ERSAR). Num ambiente de total abertura e transparência, decorreu a entrevista 
tendo por base o rol de questões apresentadas anteriormente (Guião de Entrevista enviado por ofício) baseadas nos princípios defendidos pela United 
Nations Global Compact (UNGC), com vista a apurar o grau de compromisso corporativo em Portugal.  
Antes do início da reunião, propriamente dito, foi questionado sobre a identificação dos stakeholders da ERSAR ao qual foi dada como referência o 
indicado no Relatório de Contas da ERSAR. De qualquer forma, a identificação feita foi rápida e sumária pois considera todas as entidades gestoras 
dos sistemas de utilização de água e resíduos, públicas (juntas de freguesias, câmaras municipais, empresas públicas, etc.) e privadas (cidadão 
comum, empresas privadas – relacionadas com a utilização da água e resíduos finais, com maior destaque para o sector industrial). De resto, no 
iniciando%se com as questões indiciadas no Guião, é entendimento da ERSAR o seguinte: 
��� ��
��	���M������B�
��� É entendível, por parte do Eng.º Jaime Baptista, que os stakeholders da ERSAR sejam os membros do Governo, as entidades (publicas e 
privadas) e o contribuinte, no geral. Nesse sentido, e de forma a atender todas as reclamações, deve apoiar e prestar o apoio possível e necessário. No 
caso das reclamações, de particular, é estimo cerca de 4.000 / ano, podem ser efectuadas por correio normal ou email (para o endereço geral do site), 
sendo respondido no prazo de 10 dias úteis, acompanhadas da resolução da solução e respectiva recomendação.  
��1 Recomenda%se o seguimento do processo formal. 
����"
4	�����E���
���B�
���� Tratando de uma organização afeta à administração do Estado fica condicionada às regras de contratualização pública inscrita na norma legal. 
Nesse sentido, na ERSAR respeita%se a liberdade de associação sindical, exercida individual, por parte dos colaboradores e foi já eleita a comissão 
paritária. 
���1 Sendo uma organização afeta à administração do Estado, está obrigada, por Lei, ao respeito pelas condições laborais dos seus colaboradores onde 
se compreende a abolição de qualquer forma de trabalho forçado ou obrigatório. Em bom rigor, esta questão não tem aplicação prática na 
organização em causa. 
���. Idêntica à resposta anterior, esta questão não tem aplicação prática na organização em causa.  
���J Na ERSAR, o valor da igualdade de género é respeitada e, para tal, mais de 50% da equipa (cerca de 60%) é composta por mulheres e o restante 
(40%) de homens, conforme se evidência no balanço social de 2012, na pag. 83 do Relatório de Actividades 
(www.ersar.pt/website/ViewContent.aspx?FolderPath=&SubFolderPath=%5CRoot%5CContents%5CSitio%5CMenuPrincipal%5CDocumentacao%
5CPublicacoesIRAR&BookCategoryID=1&BookTypeID=8&Section=). De resto, em termos de contratação de recursos humanos, tratando%se de 
uma organização da administração do Estado, fica obrigada, por Lei, ao respeito pelas regras de contratação laboral entendendo%se, como tal, que a 
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questão da discriminação sob qualquer forma (género, raça, credo ou outra) não se aplicando e, caso alguma vez se verifique, ficam sujeitas as 
normas vigentes.  

���J�� A ERSAR elabora anualmente o seu Balanço Social, tendo em conta não só as regras constantes do Decreto%Lei nº 190/96, mas também as 
constantes da Lei nº 141/85, de 14 de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto%Lei nº 9/92, de 22 de janeiro, aplicáveis às 
empresas com trabalhadores ao seu serviço abrangidos pela legislação laboral. A ERSAR considera que este instrumento de gestão permite a 
identificação dos pontos fortes e fracos da gestão de recursos humanos e, em consequência, a tomada de medidas conscientes, informadas e 
adequadas às realidades identificadas. Tais informações, tratadas e analisadas de forma crítica, têm estado na base da formulação de políticas de 
recursos humanos assumidas pelo Conselho Diretivo. Em relação às questões relacionadas com a religião ou credo, não há qualquer referência a 
requisitos especiais solicitados neste âmbito.  

�����"
�	����'�����	��B�
����� Na entrevista é referido que a ERSAR tem subscrito, de 2009, o Compromisso Ambiental 
(www.ersar.pt/website/viewcontent.aspx?name=PoliticaAmbiental) e o Conselho Diretivo aprova a Declaração de Política Ambiental que define os 
princípios ambientais pelos quais se rege a sua atuação. De resto, a ERSAR assume desta forma o compromisso de atuar de acordo com os referidos 
princípios, na sua atividade regulatória, nas práticas de trabalho e comportamentos dos seus colaboradores de forma a promover a qualidade do 
ambiente e as condições de vida das gerações presentes e futuras  
����1 De resto, a questão da proteção ambiental é o corebusiness da ERSAR aplicando%se a todas as áreas e competências. 

����1�� No site da ERSAR publicam%se documentos técnicos com vista ao controlo da qualidade da água, atmosfera e solo 
(www.ersar.pt/website/ViewContent.aspx?Name=Documentacao&SubFolderPath=%5cRoot%5cContents%5cSitio%5cMenuPrincipal%5cDocu
mentacao&FinalPath=&FolderPath=%5cRoot%5cContents%5cSitio%5cMenuPrincipal&Section=MenuPrincipal). 

����. A resposta é positiva tendo em conta que são definidos objetivos com vista ao controlo das descargas ambientais e que avaliam os operadores 
face ao cumprimento da Lei.  

����.��  As monitorizações efetuadas às recomendações referidas consideram a Água, o Ar (atmosfera) e o Solo (resíduos) e os respetivos 
documentos de acompanhamento encontram%se disponíveis online (ver resposta anterior). 
����.�1�Em termos de resultados esperados, são definidas metas e publicados os guias técnicos com vista a apresentar soluções para perdas 
potenciais. No caso do Guia 19 é efectuada a avaliação da qualidade dos serviços da Água, como referência. 

����J Consideram de extrema importância a participação dos stakeholders (enquanto parte integrante e envolvidos) e, como tal, tentam envolver todos 
os representantes do sector no conselho consultivo da ERSAR que intervêm nos debates e emitem pareceres com recomendações, antes mesmo da 
definição de estratégia. O processo é bottom%up, ou seja, considerando a participação dos representantes do sector, e top%down tendo em 
consideração as decisões finais que se devem fazer cumprir.  

����J��  Considera o Conselho Directivo da ERSAR que há uma clara tendência de acolhimento das medidas tomadas tendo em conta o 
envolvimento do setor nas decisões, no sentido das recomendações efectuadas para os operadores (498) de água, ar e solo, conforme definido na 
lei orgânica da ERSAR (DL 277/2009), de 02 de Outubro. 
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����: 
���� A ERSAR não tem um Plano de Prevenção e Gestão de Risco mas, em contrapartida, tem um Manual Interno par ao combate à corrupção que é 
revisto com, no mínimo, uma periodicidade anual. De resto, é efetuado um balanço periódico, com procedimentos internos eficientes e eficazes, e 
em meio%dia do ano, a ERSAR (no seu todo, envolvendo toda a equipa) discute o problema e muda os procedimentos de forma a tornar mais 
eficiente, por via de uma listagem de intenções a ser implementada.  
���1 No caso das águas, tem publicado um plano de prevenção e controlo sobre infeção nos sistemas de água, publicado desde 2011, onde a 
Comissão Sectorial para a Água (CS(04), no qual a ERSAR participa, publicou e onde se pretende apresentar, de forma simples e rigorosa, o 
processo de boas práticas e gestão do risco de contaminação de sistemas de água 
(www.ersar.pt/website/ViewContent.aspx?SubFolderPath=&Section=News&FolderPath=&FinalPath=Not%C3%ADcias&Name=Preven%C3%A7
%C3%A3o+e+controlo+de+Legionella). 

���1�� Foi publicado o Plano e enviado ao Conselho de Prevenção da Corrupção.  
���1�1 Considerando que se trata de uma entidade reguladora, a questão da corrupção, no entendimento do presidente do Conselho Directivo, não 
se faz sentir uma vez que a própria Lei Orgânica no organismo dispõe de medidas anticorrupção. Por sua vez, têm desenvolvido mecanismos que 
travam a corrupção dos funcionários, mais uma vez conforme indicado na Lei Orgânica (capitulo III), e que são adoptadas conforme a 
necessidade. Por fim, é prática comum, considerada por todos os colaboradores e membros do Conselho Diretivo, não aceitar prendas, conforme 
vem indicado no Balanço Social da instituição (2012). 

 

�������������	�����%�	
����	�������<=5>���13�.�3J�1.�
A reunião inicia%se com questões sobre a ficha técnica enviado e a Dra. Teresa Rafael confirma os elementos referidos na mesma e refere ainda que a 
ausência de elementos relacionados com a Visão e os Valores da organização encontram%se em reformulação sendo que, em tempo oportuno serão 
divulgados ������ para conhecimento público. Por fim, no que se prende com a identificação dos stakeholders, é referido que a DGRM, pela sua 
missão, está direcionada tanto para o setor privado como público. Ao nível dos privados, são considerados os particulares e empresas sendo que, na 
rubrica dos particulares, dirigem%se aos pescadores profissionais e embarcações marítimas de recreio, por sua vez, na rubrica das empresas, entende%
se os armadores e marinha mercante, no geral (por marinha mercante entende%se o conjunto de organizações, embarcações e outros recursos 
dedicado às atividades marítimas, fluviais e lacustre de âmbito civil, podendo incluir a marinha de comércio dedicado ao transporte de passageiros e 
carga, pesca e recreio com atividades recreativas). Acresce ao âmbito da DGRM a questão do controlo do ambiente marítimo (ordenamento do mar 
com áreas marítimas protegidas e licenciamento), regulação, legislação, etc., responsabilidade marítima e operações portuárias e de investigação.  
Sobre as perguntas do guião de entrevista, baseadas nos princípios defendidos pela United Nations Global Compact (UNGC), com vista a apurar o 
grau de compromisso corporativo em Portugal, é entendimento da DGRM o seguinte sobre os temas: 
��� ��
��	���M������B�
��� Considera a DGRM que os mesmos encontram%se devidamente defendidos tendo em conta que a instituição tem um balcão de receção com 
atendimento ao público onde são recebidas todas as pessoas que pretendam esclarecimentos (stakeholders diversos), individuais ou corporativos. 
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Assim sendo, é entendimento da DGRM que os mesmos são recebidos com bastante frequência e sempre que o desejaram. Acresce, ainda, que todo 
e qualquer desenvolvimento das reuniões de caracter institucional mas com interesse público têm publicação obrigatória no espaço da internet da 
instituição, para disseminar o conhecimento entre todos os interessados, de forma clara e objetiva. A proximidade física de zonas de controlo do rio 
Tejo (entradas e saídas) de todo o tipo de embarcações, individual e cooperativas, públicas e privadas, de recreio ou profissional, levam a um 
cuidado mais acentuado ao nível da segurança marítima. 
��1 Sob a forma utilizada para garantir não participação da instituição em violações de direitos humanos, foi acrescentada a questão da criação de um 
Código de Ética. Nesse sentido, e considerando que a DGRM resulta da fusão de dois organismos, foi revelado que apesar de tudo, ainda não têm 
um código de ética institucional mas o mesmo está na “forja”. O mesmo será enquadrado com os valores a instituição na organização e com a 
externalização dos portos de pesca.  
����"
4	�����E���
���B�
���� Tratando de uma organização afeta à administração do Estado fica, como tal, condicionada às regras de contratualização pública inscrita na Lei 
assim como, ao respeito pela liberdade de associação sindical exercida pelo colabores. Assim sendo, é reconhecido que aos mesmos (colaboradores) 
a liberdade de associação sindical da sua preferência. 

������ De igual modo, a atual direção da DGRM instituiu um dia por semana (terças%feiras), da parte da manha, no horário das 10 às 12 horas, 
onde a senhora DG faz atendimento a todos os colaboradores. Para tal, recebe todos os interessados quando estes manifestem interesse / intenção 
em expressar, em viva voz, tudo o que lhe aprouver, relacionado com o normal funcionamento da instituição. No memorandum da Comunidade 
Europeia, de 16 de Abril de 2013, é defendido que a transparência conduz a uma melhor performance da organização e, nesse sentido, considera 
a direção da DGRM fundamental este espaço de diálogo, entendimento e cooperação entre todos os colaboradores. Até ao momento, a nova 
direção nunca se viu na necessidade de aceitar qualquer pedido neste sentido. 

���1 Tratando de uma organização afeta à administração do Estado, sob tutela do MAMAOT, fica, como tal, obrigada por Lei ao devido respeito 
pelas condições laborais dos seus colaboradores entendendo%se, como tal, a abolição de qualquer forma de trabalho forçado ou obrigatório. 
Tratando%se uma organização que dirige, também, para o setor das pescas, não se encontra inscrita no seu âmbito, no entanto, as atividades 
inspetivas pelas condições de trabalho das embarcações, reencaminhando toda e qualquer situação para a entidade competente. 
���. Tratando de uma organização da administração do Estado, sob tutela do MAMAOT, fica, como tal, obrigada por Lei ao devido respeito pelas 
exigências e regras laborais entendendo%se, como tal, que a questão do trabalho infantil não se aplica a esta organização e, no âmbito da sua 
atividade, qualquer situação detetada será, de imediato, encaminhada para a entidade competente. 
���J Tratando de uma organização da administração do Estado, sob tutela do MAMAOT, fica, como tal, obrigada por Lei ao devido respeito pelas 
regras de contratação laboral entendendo%se, como tal, que a questão da discriminação sob qualquer forma (género, raça, credo ou outra) não se 
aplicando e, caso alguma vez se verifique, ficam sujeitas as normas vigentes. 
����� "
�	����'�����	��B�
����� Considerando, aqui, um pouco o percurso profissional da senhora Diretora%Geral, em organismos relacionados com o ambiente, considera 
fundamental as pequenas, mas eficazes, ações de proteção do ambiente internas que se desenvolvem dentro da organização (DGRM) como sejam, a 
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reutilização do papel na versão frente%e%verso e reciclagem do mesmo, que já não pode ser reutilizado, a reciclagem dos tinteiros e toners, plásticos e 
restante material não orgânico, a utilização da água da canalização sendo esta considerada de qualidade, entre outras. De resto, e no plano externo à 
organização, tem em mãos o desenvolvimento da proteção do meio ambiente onde se tenta conciliar e encontrar formas de equilíbrio entre a proteção 
deste com a atividade pesqueira, seja profissional seja de recreio. Assim sendo, têm desenvolvido diversas reuniões com parceiros (empresas, 
associações e privados) onde são sempre apresentadas as novas diretrizes e exigências comunitárias sobre o tema. 

�������  Considera%se fundamental na ótica da partilha de conhecimentos, de tornar os parceiros da atividade (stakeholders) mais esclarecidos e 
participados sobre a temática da proteção do ambiente com resultado imediato na qualidade de vida inter%geracional (entre gerações, atuais e 
vindouras). Associado a este fator estão o baixo nível de escolaridade das populações de pescadores e alguns armadores ou seus representantes 
que torna mais difícil o diálogo e a participação de todos neste “projeto” comum que todos beneficiam, ao fim e ao cabo. 

����1  Estas ações são consideradas de muita relevância razão pela qual se desenvolvem e exigem a participação de todos os interessados nas 
mesmas, para a partilha de conhecimento, experiência e alerta de perigos ou cuidados eventuais. 
����. Uma vez, e como mais valia do percurso profissional atrás referido, consideram de extrema importância o incentivo e difusão de tecnologias 
amigas do ambiente uma vez que se pretende, com as mesmas, promover iniciativas com vista a reduzir o consumo de combustível e de redução 
de CO2. Em resposta aos desafios ambientais, este aspeto resulta numa poupança potencial no setor das pescas. 

����.�� Uma vez que, para o efeito, as mesmas dependem de fundos comunitários, a definição das metas a atingir encontra%se no processo de 
candidatura aos fundos ao qual os candidatos se responsabilização a atingir, para poderem terem acesso a este modo de financiamento e 
incentivo para um ambiente melhor. 
����.�1 Em termos de resultados práticos esperados, considera%se que o processo encontra%se na sua fase inicial mas mas, mesmo assim, 
estima%se um decréscimo do impacto das pescas no ambiente com o exercício de melhores práticas ambientais a serem desenvolvidas por 
profissionais e por particulares – consciencialização coletiva. 

����J A participação dos stakeholders (envolvidos) externos nas iniciativas de proteção ambiental são fundamentais, independentemente dos 
mesmos serem parte interessada nos apoios a projetos com ou sem fundos comunitários a cargo da DGRM. Por sua vez, e considerando o setor 
privado, com a mais%valia do percurso profissional atrás referido, considera%se de extrema importância o incentivo e a difusão de tecnologias 
amigas do ambiente uma vez que se pretende, com as mesmas, promover iniciativas com vista a reduzir o consumo de combustível e de redução 
de CO2. Em resposta aos desafios ambientais, este aspeto resulta numa poupança potencial no setor das pescas. 

����'�	���

����B�
���� A DGRM, pelo facto de ser uma organização recente, que resulta da fusão de dois outros organismos, ainda não tem o Manual de Corrupção 
e Gestão de Riscos em vigor mas planeiam desenvolver esta área até porque, a DGRM tem um setor inspetivo. De resto, desenvolvem a 
rotatividade dos inspetores e chefias, como práticas de boa governação. 
���1  Considerando que o Manual atrás referido encontra%se a ser elaborado, apenas têm, para já, a rotatividade dos cargos de chefia, com vista a 
evitar as más práticas ou mesmo, fraudulentas. 
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A reunião realizou%se no dia 19 de Junho p., pelas 13 horas, com a Dra. Teresa Núncio, directora financeira e de recursos humanos da APA, que 
gentilmente acedeu a reunir e fornecer / esclarecer os aspectos relacionados com a investigação em curso. Antes de se iniciar com o rol de questões 
apresentadas (Guião de Entrevista enviado por email), tentou%se corrigir os elementos referidos na ficha técnica do organismo, enviada no momento 
do pedido de reunião. Dos elementos apurados, encontravam%se em “aberto” as questões referentes aos “valores empresariais” e “identificação dos 
stakeholders e tipo de clientes”. Extra elementos referidos foram, ainda, pedidos dados referente ao total de funcionários da APA e sua desagregação 
por género. Em relação aos valores empresariais, foi confirmado que esses elementos ainda não se encontravam no site em virtude de se estarem em 
face de discussão e aprovação superior pela actual direcção da APA, inseridos no Plano de Actividades para 2013 e, como tal, ainda não disponível 
para ser divulgado; quanto à identificação dos satkeholders e do tipo de clientes, considerando que esta é uma questão dirigida ao topo da 
organização, a Dra. Teresa Núncio relacionou a questão com o tema da Missão da APA sendo que, o objectivo da organização é proteger os recursos 
ambientais (ar, água e solo) e garantir a sua utilização e uso sustentável, a identificação dos stakeholders e tipos de clientes para por identificar os 
utilizadores destes recursos. Em bom rigor, esses utilizadores dividem%se em dois grandes grupos, os institucionais e os particulares. Os 
institucionais por serem os maiores utilizadores dos recursos naturais como sejam a água para a agricultura, a indústria e Câmaras Municipais e 
idêntico para os solos e ar. Acresce a este factor que a APA, por via do INAG, passou a ter a incumbência de efectuar a gestão dos aspectos 
relacionais com as barragens nacionais. De resto, as Câmaras Municipais relacionam%se serviços e, também, com o sector urbano o que se cruza com 
os utilizadores particulares (por idênticas questões do sector industrial, ou seja, utilização da água e dos solos). A este grupo de institucionais e 
particulares junta%se o circuito académico a que recorre à APA por motivos diversos e concretos relacionados com áreas de investigação, a 
comunicação social ao qual a APA tem a responsabilidade de responder aos temas e, por fim, aos parceiros institucionais a quem tem que responder 
por diversa ordem (o Governo e tutela da APA bem como, à Comissão Europeia pela utilização dos fundos comunitários de apoio). Por fim, para 
concluir esta introdução da reunião, informou que, conforme registo no Balanço Social da APA, para 2013, ainda em face de ser discutido e 
aprovado superiormente, tem 838 colaborares. Esse volume total de colaborares compreende a fusão de organismos (num total de 9 organismo) 
tendo em conta que a APA absorveu os colaborares da APA, do INAG (instituto nacional da água), das cinco ARH regionais e de comissões 
ambientais (do ex%MAOT), conforme do DL 56/2012, foram acrescentadas, ainda, algumas funções que migraram do antigo DPP do ex%MAOT. 
Sobre as perguntas do guião de entrevista, baseadas nos princípios defendidos pela United Nations Global Compact (UNGC), com vista a apurar o 
grau de compromisso corporativo em Portugal, é entendimento da APA o seguinte sobre os temas: 
��� ��
��	���M������B�
��� A questão, relacionando com a capacidade de contestar / reclamar por parte do cidadão utilizador, está no site da APA a possibilidade de efectuar 
toda e qualquer reclamação através dos contactos gerais da APA. De resto, informa que está em desenvolvimento, e com o apoio e financiamento do 
SAMA, o modelo integrado de atendimento ao público (em via de concurso público, sujeito a calendário próprio). 
��1 Sob a forma utilizada para garantir não participação da instituição em violações de direitos humanos, foi acrescentada a questão da criação de um 
Código de Ética, ainda em fase de criação, tendo em consideração a fusão de organismos (num total de 9), das áreas de actuação (regional e 
nacional) e das actividades consideradas. Nesse sentido, ainda não há um código de ética institucional e único mas que o mesmo está a ser criado, 
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enquadrando os valores da organização. De igual modo, está a ser desenvolvido, tal como respondido anteriormente, um sistema eficaz que visa dar 
espaço adequado ao cidadão nas suas sugestões e reclamações que possam considerar pertinentes. 
����"
4	�����E���
���B�
�����Tratando de uma organização afeta à administração do Estado fica, como tal, condicionada às regras de contratualização pública inscrita na Lei 
assim como, ao respeito pela liberdade de associação sindical exercida pelo colabores e é reconhecido aos mesmos (colaboradores) a liberdade de 
associação sindical da sua preferência.��

�������Encontra%se concluída a eleição da Comissão Paritária da APA, com a indicação dos representantes dos trabalhadores, criada por um 
período de 4 anos e reunindo os interesses e vontade daqueles que manifestaram a sua intenção de voto, tendo em conta a dispersão e a amplitude 
geográfica da organização (considerando as diversas entidades que foram fundidas). 

���1� Tratando de uma organização afeta à administração do Estado, sob tutela do MAMAOT, fica obrigada, por Lei, ao devido respeito pelas 
condições laborais dos seus colaboradores entendendo%se, como tal, a abolição de qualquer forma de trabalho forçado ou obrigatório. Em bom rigor, 
esta questão não tem aplicação prática na organização em causa.�
���.� Tratando de uma organização da administração do Estado, sob tutela do MAMAOT, fica obrigada, por Lei, ao devido respeito pelas exigências 
e regras laborais entendendo%se, como tal, que a questão do trabalho infantil não se aplica a esta organização e, no âmbito da sua atividade, qualquer 
situação detetada será, de imediato, encaminhada para a entidade competente. Em bom rigor, esta questão não tem aplicação prática na organização 
em causa. 
���J� Tratando de uma organização da administração do Estado, sob tutela do MAMAOT, fica obrigada, por Lei, ao devido respeito pelas regras de 
contratação laboral entendendo%se, como tal, que a questão da discriminação sob qualquer forma (género, raça, credo ou outra) não se aplicando e, 
caso alguma vez se verifique, ficam sujeitas as normas vigentes.��

���J�� Os concursos para recrutamento de colaboradores, no âmbito da Lei, não consideram qualquer modelo discriminatório de raça, credo ou 
género. De igual modo, a APA tem assento na Comissão para o Plano da Igualdade de Género no MAMAOT (2011%2013). Por fim, são sempre 
respeitadas as liberdades religiosas individuais e, em caso de necessidade e quando para tal seja necessário, consideradas prioritárias no seu 
tratamento. 

�����"
�	����'�����	��B�
����� A questão da proteção ambiental é o corebusiness da APA sendo esse, o seu negócio e a sua actividade principal, como autoridade nacional para 
o ambiente, em todas as áreas e competências. 

��������De tal forma considera%se fundamental a partilha de conhecimentos que envolvem todos os colaboradores nos aspectos relacionados com a 
reutilização do papel na versão frente%e%verso e reciclagem do mesmo, que já não pode ser reutilizado, a reciclagem dos tinteiros e toners, 
plásticos e restante material não orgânico, a utilização da água da canalização sendo esta considerada de qualidade, entre outras. 

����1  A resposta é idêntica à anterior, tendo em conta a actividade principal da APA, como tal, todos os seus dirigentes e colaboradores estão 
envolvidos no cumprimento desse objetivo, conforme descrito na missão da APA. 
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����1���Esta questão deverá ser respondida pelo Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental da APA, mais em concreto, pela Divisão 
para a Cidadania Ambiental, na fase de “contraditório”.�

����.  A APA encontra%se de tal forma envolvida na temática da questão que tem inscrito no seu orçamento a criação de instrumentos amigos do 
ambiente como sejam, o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (www.apambiente.pt/ajaxpages/consultapublica.php?id=18), considerado 
com uma peça fundamental para a nova política de água, e sua utilização, em Portugal, desde 2012 e até 2020. 

����.��  A questão da mensuração dos factores está ainda em fase de avaliação, para execução. 
����.�1  Em função da resposta anterior, não há resultados ainda a identificar sobre a mensuração das medidas. 

����J Considera extremamente relevante a participação dos stakeholders (enquanto parte integrante e envolvidos) nas iniciativas de proteção 
ambiental são fundamentais. Para tal, considerando a importância do factor geracional, a APA considera relevante a participação das escolas (ensino 
no geral) nos projectos sociais da organização, envolvendo os mesmos como parceiros activos. 

����J���O aumento da consciência social sobre a peugada ecológica individual e sua repercussão no presente (nos outros) e no futuro (nas gerações 
vindouras), sendo esse um aspecto considerado fundamental para o desenho e educação comportamental dos parceiros (������������) da APA. 

����'�	���

����B�
����  Com a fusão da APA e do INAG, foi criada uma estrutura de topo que depende do Conselho Directivo da APA, tratando%se de uma equipa 
multidisciplinar de auditoria interna da APA, de onde resulta a preocupação de introduzir o plano de gestão de riscos e corrupção. 
���1  Como medidas consideradas fundamentais, vai ser criado o sistema de controlo interno (SCI) da APA. De igual modo, e conforme referido nas 
duas primeiras questões (Direitos Humanos), está em criação da Carta de Ética da APA (considerando a fusão dos organismos, com as suas 
particularidades e especificidades) bem como, numa fase de reengenharia de processos, o Manual de Procedimentos (tendo em conta a fusão dos 
organismos – a direcção financeira e de recursos humanos tem um manual interno de procedimentos que será tido em consideração no Manual 
comum a todos os organismos). Acresce haverem organismos certificados (APA, ARH%LVT e INAG). Por fim, está a ser criado o manual único da 
APA onde se minimiza os riscos, criando sistemas informáticos de suporte aos processos, contribuindo para o incremento da rastreabilidade dos 
actos praticados nas diversas actividades. 

���1�� Seguindo a resposta da questão anterior, será dada prioridade à certificação da ISO 9001 (referência internacional na Certificação de 
Sistemas de Gestão da Qualidade, onde se reconhece o esforço em assegurar a conformidade dos seus produtos e/ou serviços, a satisfação dos 
seus clientes e a melhoria contínua) junto da APCER, através de um grupo de trabalho que é coordenado pelos vogais do conselho directivo da 
APA (revelando aqui a sua importância). Para além desta norma, este grupo considera, ainda, a certificação em responsabilidade ambiental e as 
questões relacionados com a Higiene e Segurança no Trabalho, factores considerados estratégicos para a direção da APA. 
���1�1 Este aspecto está, ainda, m fase de criação. 
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A reunião realizou%se no dia 19 de Junho p., pelas 18 horas, com o Dr. José Júlio dos Reis Silva, Secretário%Geral Adjunto do Ministério da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (adiante designado por SGMAMAOT), em virtude de o senhor Secretário%Geral 
(Mestre Rui Dias Fernandes) encontrar%se entre reuniões com a membro do Governo. Mesmo assim, e gentilmente, acedeu a esta entrevista e veio 
dar uma palavra de alento, animo e conforto ao trabalho de investigação em curso. Assim sendo, e num ambiente de total abertura e transparência, 
decorreu esta entrevista tendo por base o rol de questões apresentadas anteriormente (Guião de Entrevista enviado por ofício). Começando a 
entrevista com uma introdução sobre o modelo de questionário e tipo de perguntas que foram desenhadas com base nos princípios da UNGP (United 
Nations Global Development) e a identificação da selecção dos organismos apontados para a investigação (considerando o facto que a mesma 
começou em 2011, na legislatura anterior, e que teve ser interrompida em virtude da fusão de ministérios – Ministério do Ambiente com Ministério 
da Agricultura, DL nº 7/2012, de 17 de Janeiro que aprova a Lei Orgânica do MAMAOT em consequência do DL nº 86%A/2011, de 12 de Julho que 
aprova a Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional – e respectivos organismos, publicação das leis orgânicas respetivas e nomeação dos 
responsáveis máximos das organizações selecionadas; inicialmente, as organizações selecionadas mantiveram%se – identificador da sua relevância na 
seleção para a investigação – mas foram todas, à excepção de uma – ERSAR – alvo de fusões de organismos, tendo sido atribuições novas e variadas 
atribuições e com uma equipa – ���
��4� – se não totalmente renovada mas, pelo menos, em fase de adaptação à nova realidade do modelo 
organizativo em consequência da agregação de actividades e entidades, das funções, etc.. Passada essa abordagem inicial, a entrevista avança para 
uma primeira análise sobre os elementos indicados na ficha técnica do organismo, enviada inicialmente no momento do pedido de reunião. Dos 
elementos apurados, a SGMAMAOT não apresentava nenhum item em “aberto” ou por esclarecer e, por essa razão, passou%se directamente às 
perguntas previamente apresentadas. Extra perguntas pré desenhadas foi abordada a questão de interesse para os stakeholders da organização que 
passa pela forma e modo de apresentarem as suas reclamações e/ou reparos. O reparo foi feito sendo que toda a correspondência dirigia à 
SGMAMAOT, seja por email, correio ou fax, é imediatamente remetida e respondida em tempo útil, envolvendo o departamento adequado para o 
tema. E isto porque a SGMAMAOT, ao contrário das restantes entidades entrevistadas, tem como stakeholders e clientes finais os membros de 
Governo, a quem têm que reportar, e as entidades afectas ao MAMAOT e ao qual têm que dar apoio e prestar contributo, quando tal for solicitado, 
tal como previsto na lei orgânica do MAMAOT (Lei 7/2012) – Plano de Actividade de 2012 (p.15%17) na rubrica da satisfação dos clientes da 
SGMAMAOT e superação dos objectivos de eficiência, eficácia e qualidade dos serviços.  
Sobre as perguntas do guião de entrevista, baseadas nos princípios defendidos pela United Nations Global Compact (UNGC), com vista a apurar o 
grau de compromisso corporativo em Portugal, é entendimento da SGMAMOT o seguinte sobre os temas:  
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��� ��
��	���M������B��
��� Esta questão relaciona%se, um pouco, com o ponto anteriormente referido sobre a quem deve a SGMAMAOT reportar e prestar apoio. Assim 
sendo, é entendível que os stakeholders desta entidades sejam, conforme art. 2º do DR nº 33/2012, a montante, os membros do Governo e, a jusante 
as entidades afetas ao MAMAOT e às quais a SGMAMAOT deve apoiar e prestar todo o apoio possível e necessário, quando tal for solicitado ou 
justificado, conforme previsto na norma.  
��1� Encontra%se aprovado e divulgado os seguintes documentos: Relatório de Actividades de 2012 (www.sg.mamaot.pt/index.php/secretaria%
geral/instrumentos%de%gestao/115%plano%de%atividades) onde se refere o grau de satisfação dos clientes e participação bem como, o Plano para a 
Igualdade de Género do MAMAOT 2011/13 (www.sg.mamaot.pt/index.php/31%home/destaques/144%plano%para%a%igualdade%de%genero%do%mamaot%
2011%2013). A SGMAMAOT tem uma forte componente social e de integração da pessoa com deficiência, e, no Balanço Social de 2012,à data de 
31 de Dezembro de 2012 (p.13), encontram%se registados 3 colaboradoras (cerca de 2,4% do total dos colaboradores) portadores de deficiência e 
apenas um dos quais foi necessário a adaptação do posto de trabalho. Nesta rubrica, a SGMAMAOT é modelo de referência social, pela sua opção 
estratégica de grande responsabilidade social corporativa, entre outros casos de menor intensidade causal.��
����"
4	�����E���
���B��
�����Tratando de uma organização afeta à administração do Estado fica condicionada às regras de contratualização pública inscrita na norma legal. 
Assim, na SGMAMAOT pratica%se o respeito pela liberdade de associação sindical exercida individual, por parte dos colaboradores. Quanto à 
questão da negociação colectiva, o limite encontra%se na norma pela qual a SGMAMAOT se rege e de onde não pode, de forma alguma, desviar%se, 
como entidade de referência e de modelo do ministério.  

������ Está concluído o processo de eleição da Comissão Paritária da SGMAMAOT, com a indicação dos representantes dos trabalhadores, criada 
por um período de 4 anos e reunindo os interesses e vontade daqueles que manifestaram a sua intenção de voto.  

���1�Tratando de uma organização afeta à administração do Estado, sob tutela do MAMAOT, fica obrigada, por Lei, ao devido respeito pelas 
condições laborais dos seus colaboradores entendendo%se, como tal, a abolição de qualquer forma de trabalho forçado ou obrigatório. Em bom rigor, 
esta questão não tem aplicação prática na organização em causa.��
���. Sendo uma organização da administração do Estado, na tutela do MAMAOT, fica obrigada, por Lei, ao devido respeito pelas exigências e regras 
laborais entendendo%se, como tal, que a questão do trabalho infantil não se aplica a esta organização e, no âmbito da sua atividade, qualquer situação 
detetada será, de imediato, encaminhada para a entidade competente. Em bom rigor, esta questão não tem aplicação prática na organização em causa.  
���J A SGMAMAOT considera, nos seus valores, a igualdade, entendendo%se como sendo igualdade de género, onde se dá igual visibilidade, poder e 
participação de homens e mulheres, assegurando o princípio da não descriminação. Este aspecto encontra%se referido no relatório de actividade de 
2012 e 2013. De resto, em termos de contratação de recursos humanos, tratando%se de uma organização da administração directa do Estado, fica 
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obrigada, por Lei, ao devido respeito pelas regras de contratação laboral entendendo%se, como tal, que a questão da discriminação sob qualquer 
forma (género, raça, credo ou outra) não se aplicando e, caso alguma vez se verifique, ficam sujeitas as normas vigentes.  

���J�� No próprio Balanço Social da SGMAMAOT de 2012 (www.sg.mamaot.pt/index.php/31%home/destaques/193%balanco%social%2012), à data 
de 31 de Dezembro de 2012, a SGMAMAOT contava com 126 colaboradores. No referido documento é referido a importância pela não 
discriminação de qualquer forma ou modo onde se destaca que, em termos de composição da equipa da SGMAMAOT, o grosso da estrutura está 
concentrado nas mulheres (com uma quota de 69% % cerca de 87 colaboradoras), distribuídos pelos 5 cargos e grupos profissionais (dirigentes – 
de topo e intermédio, técnicos superiores e assistentes – técnicos e operacionais). De igual modo, há orientações, no Balanço Social, de incluir na 
comunicação interna e externa a dimensão da igualdade de género na linguagem escrita e visual. Em relação às questões relacionadas com a 
religião ou credo, não há qualquer referência a requisitos especiais solicitados neste âmbito.  

�����"
�	����'�����	��B��
����� A questão relacionada com a proteção ambiental é um dos corebusiness do MAMAOT e, por consequência, da SGMAMAOT, replicando%se a 
todas as áreas e competências. Os próprios membros do Governo do MAMAOT deram o exemplo com a publicação de dois documentos modelo que 
serviram de referência, não só, para as entidades do MAMAOT como para a administração pública, no geral. O primeiro, trata%se do despacho nº 
9376/2011, de 28 de Julho, da senhora Ministra com a dispensa de utilização de gravata como forma de redução do uso de ar condicionado 
(estimando%se uma redução de 30% no consumo da energia até 2020 – air cool) onde se acrescenta a utilização preferência dos meios electrónicos e 
dos meios de videoconferência.  

������� De tal forma se considera relevante e fundamental a aplicação destas medidas que a própria SGMAMAOT emitiu dois despachos (n.º 2 e 
3/GSG/2013) onde se faz referência, respetivamente, à necessidade de contenção dos custos de combustível rodoviário com regras de 
abastecimento bem como, á necessidade de contenção de encargos de electricidade e água com a aplicação de medidas concretas a aplicar em 
todo o edifício da SGMAMAOT. Esta partilha envolve todos os colaboradores que já consideram os aspectos relacionados com a reutilização do 
papel na versão frente%e%verso e reciclagem do mesmo, que já não pode ser reutilizado, a reciclagem dos tinteiros e toners, plásticos e restante 
material não orgânico, a utilização da água da canalização sendo esta considerada de qualidade, entre outras.  

����1 Resposta idêntica à anterior acrescentando dois aspectos reveladores do interesse e participação de todos (consciência e responsabilidade 
social), para um ambiente melhor para todos e para as gerações vindouras: a criação da semana do ambiente e semana da saúde com rastreio diversos 
(cardiovasculares, oculares, auditivos, recolha de sangue e medula, etc.) que envolveram todos os colaboradores, de todas as idades e género.  

����1�� Criação da semana do ambiente e ainda, a criação da semana da saúde com rastreio diversos (cardiovasculares, oculares, auditivos, recolha 
de sangue e medula, etc.) que envolveram todos os colaboradores, de todas as idades e género.  
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����. Na questão iii.1, foi referido o despacho da senhora Ministra dando particular atenção à necessidade de desenvolver videoconferências como 
forma de redução de custos financeiros e da pegada ecológica individual, para além de contribuir para um ambiente melhor para as gerações futuras. 
A própria SGMAMAOT aplica este conceito para além de ter apreciado as poupanças energéticas com o uso de PC portáteis em detrimento das 
torres, inclusão nos emails da mensagens de impressão apenas em caso de extrema necessidade, estimular e incentivar a desmaterialização de 
processos e, com muito interesse, o desenvolvimento das compras ecológicas no âmbito das compras públicas.  

����.�� Considera%se um processo lento que leva tempo a “digerir” mas nota%se a apetência, por parte dos colaborares e não só, pela utilização 
destes instrumentos de baixo consumo energético. Assim sendo, presentemente é apenas possível percepcionar a adopção de medidas por parte 
das pessoas quanto a aferir resultados práticos, ainda requer tempo para análise dos mesmos. Acresce, ainda, o estímulo e o interesse que as 
compras ecológicas têm vindo a despertar na medida em que reduz custos mas, também, impacto energético. Segundo o Plano Nacional de 
Compras Públicas do MAMAOT, para 2013, considera%se que a estimativa das compras ecológicas previstas considera um incremento, face a 
2012 e a 2011, com uma diminuição de número de procedimentos o que se traduz num aumentando o valor total dos procedimentos, significativo 
do interesse por este modelo.  
����.�1 Ao nível das compras ecológicas é onde é mais facilmente percepcionado o seu impacto mas, para já, a sociedade está num nível de 
adaptação e integração ao modelo que se estima, poder gerar poupanças significativas.  

����J Tendo em consideração a particularidade referida em i.1, considera%se extremamente importante a participação dos stakeholders (enquanto parte 
integrante e envolvidos) com particular destaque para o nível de adesão por parte da equipa nas iniciativas propostas pela SGMAMAOT.  

����J�� Em termos imediatos, são sentidos resultados na redução significativa de custos e, também, no aumento da consciência social da pegada 
ecológica individual e sua repercussão no presente (nos outros) e no futuro (nas gerações vindouras).  

����'�	���

����B��
���� Tendo em consideração a fusão das duas secretarias%gerais (ex%SGMAOT e ex%SGMADRP), a opção mais imediata e eficaz foi a de considerar 
as Normas de Procedimento da ex%SGMADRP (de 2010) e mantém%se em vigor o plano da ex%SGMADRP. No entanto, procede%se ao 
acompanhamento e monitorização deste, com a identificação das áreas ou departamentos bem como, dos vários responsáveis envolvidos. O plano 
encontra%se online, no site da SGMAMAOT, e tem actualizações anuais e envolvimento de toda a equipa. Acresce que foi criada uma equipa de 
auditoria interna com a preocupação de introduzir melhorias no plano de gestão de riscos e corrupção.  
���1 Foram criadas medidas de controlo interno (SCI % Sistema de Controlo Interno) para a qualidade e eficácia. De igual modo, é considerada a 
segregação de funções definidos critérios, nomeados júris diferenciados para cada concurso e planeadas acções de formação adequadas.  

���1�� Estas acções são divulgadas entre todos os colaboradores bem como, o Plano e as Normas de procedimento  



Pág.: 113 

���1�1 Considerando a fusão das duas secretarias%gerais, ainda não foi elaborado um documento que evidencie resultados mas encontra%se 
previsto um relatório de monitorização referente ao primeiro semestre de 2013 bem como, um novo Plano de Gestão e Prevenção de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas, que deve considerar todas as áreas da SGMAMAOT. 
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27%Março%
2013 

19%Junho%
2013 

Secretário%Geral Adjunto 
(dirigente de topo) 

Disponibilizaram documentos de suporte 
ou indicaram localização para a recolha 
dos mesmos (�!�!�site) 

22>D�C�

(entrevista 
realizada e 
elementos 
reunidos)�

'"'>��"�
19%Junho%

2013 
Diretora Financeira (dirigente 
intermédio) 

%=�'=>��"�
09%Abril%

2013 
Presidente do Conselho 
Diretivo (dirigente de topo) 

�<=5�
23%Abril%

2013 

Diretora%Geral  

(dirigente de topo) 

�<'5'0��
30%Abril%

2013 
Não se disponibilizou para a entrevista (a) 

..>.�C�

(declina ou recusa 
de atender os 

diversos pedidos) 
�<�� Sem resposta Não respondeu aos diversos pedidos de reunião (escritos e telefónicos) (b) 

E�+����: 
a)� Não se tendo disponibilizado para a entrevista de qualquer modo, reconhece%se a relevância da mesma tendo sido enviado email 

declinando o pedido. 
b)� Não se disponibilizaram para a entrevista, delegaram para uma direção intermédia que, após sucessivos contactos, também não se 

disponibilizou para a mesma e passando e negligenciar os diversos contactos. 
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Organismos do ex%MAOT que foram fundidos, em consequência da criação do novo Ministério da Agricultura, Mar e Ordenamento do Território 

(MAMAOT) e criação da respetiva nova lei orgânica. 

0
+������� N��?������0
+�������� 0���
��?���

�<5'5'0��

1.� Secretaria%Geral do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional 
2.�Secretaria%Geral do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 
Regional e das Pescas 

Incluí, ainda, atribuições de outros ministérios como 
Defesa Nacional, Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior e das Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações 

'"'>��"�

1.� Instituto Nacional da Água, IP 
2.�Administração da Região Hidrográfica do Norte, IP 
3.�Administração da Região Hidrográfica do Centro, IP 
4.�Administração da Região Hidrográfica de Lisboa e Vale do Tejo, IP 
5.�Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, IP 
6.�Administração da Região Hidrográfica do Algarve, IP 

Considera ainda, diversas Comissões: 
1.�Comissão para as Alterações Climáticas 
2.�Comissão de Acompanhamento de Resíduos 
3.�Comissão de Planeamento de Emergência do 
Ambiente 

�<��

1.� Instituto Geográfico Português (incluí o Gabinete Coordenador do 
Programa FINISTERRA) 
2.�Direcção%Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
Urbano 

 

%=�'=>��"� Sem fusões consideradas 

Segundo prólogo do com o DL 277/2009 (lei 
orgânica da ERSAR), o antigo IRAR IP (Instituto 
Regulador de Águas e Resíduos) foi redenominado 
para ERSAR IP, sendo um instituto público na esfera 
da administração indireta do Estado. 

�<=5�
1.�Direcção%Geral das Pescas e Aquicultura 
2.� Instituto Portuário e dos Serviços Marítimos IP 

 

�<'5'0��
1.� Inspeção%Geral da Agricultura e Pescas 
2.� Inspeção%Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território 

 

�
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Estratégia �� Orientação para o cliente; 

�� Visão dinâmica da organização (como entidade flexivel, a par do tempo); 
�� Visão da organização no futuro (no seu posicionamento e configuração) 

Estrutura �� De uma estrutura funcional para uma estrutura de processos; 
�� Diminuição dos níveis hierárquicos (achatamento da pirâmide) – de uma 

estrutura vertical para uma estrutura horizontal; 
�� Da comunicação vertical para a comunicação em rede; 
�� Alargamento e enriquecimento de funções (de tarefa simples para um 

trabalho multifuncional, com uma autonomia acrescida); 
�� Trabalho de equipa (equipas multifuncionais e multidisciplinares) 

Tecnologia  �� As TI não são utilizadas como meio de mera automação mas sim de 
inovação (não visam apenas acelerar o que existe, mas sim modificar os 
processos, tornando%os mais eficazes e eficientes); 

�� As TI são utilizadas como meio de disseminar a informação, levando a 
informação certa ao local certo e no tempo adequado; 

�� As TI promovem a tomada de decisão descentralizada; 
�� As TI trazem maior autonomia aos empregados na primeira linha (aqueles 

que lidam directamente com os clientes); 
�� As TI aumentam o controlo da gestão de tpo sobre a organização; 
�� As TI facilitam a tomada de decisão pela gestão de topo 

Sistemas 
de Gestão 

�� A liderança torna%se o principal agente impulsionador da mudança; 
�� A liderança adopta um estilo de gestão flexivel (de democrático a 

autocrático, de acordo com as circunstâncias); 
�� Os sistemas de gestão de pessoal tornam%se mais flexiveis (direccionam%se 

os sistemas de avaliação de desempenho, de compensação, de carreira e de 
formação para a nova realidade organizacional); 

�� Os sistemas financeiros e contabilísticos procurarão quantificar os custos e 
benefícios (resultados) dos processos; 

�� Os valores, normas e comportamentos da organização favorecem a 
meritocracia. 

Cultura �� Os valores, normas e comportamentos da organização: 
�� promovem a excelência; 
�� reforçam a orientação para o cliente; 
�� promovem a orientação para os resultados; 
�� favorecem a criatividade, a tomada de iniciativa e a toleraância zero. 

�� Os valores da organização promovem a confiança, a par da 
responsabilização e favorecem o trabalho cooperativo, em equipas, sobre as 
lutas intestinas por poder.  

Fonte: Carvalho (2001:157). 
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1.�Consciência, pela administração de topo, da importância da partilha 
de elementos com os ������������� na necessidade do bom serviço 
público (cultura organizacional, estratégia, estrutura, tecnologia e 
sistemas de gestão), com recurso às novas tecnologias; 

2.�No contexto atual da administração pública moderna, RSC serve de 
“chapéu” para a Cidadania Corporativa, o Desenvolvimento Social 
Responsável, a Sustentabilidade Corporativa e a D�����������	.  

3.�A confiança nas políticas públicas passa pelo crivo da prestação de 
contas e da transparência na utilização dos recursos públicos.  

4.�Boa liderança que considera pessoas de carácter e visão. 

5.�A legislação nacional reforça a importância de relatórios sociais. 

N
�I��;���

1.�Ausência, ou desrepeito, pela comunicação sendo esta 
desajustada. 

2.�Desmotivação das equipas e consequentes ��������� (taxa 
de rotatividade dos quadros da organização); 

3.�Ausência de estratégia transversal de orientações, 
potenciado o trilhar de próprios caminhos, por vezes distantes 
das orientações superiores, chegando e ������� diferenciados  

%@	�
���

0��
	���������

1.�Estratégia de organização com visão para o futuro orientada para o 
serviço público e ������������;� 

2.�Mecanismos de avaliação são elementos essenciais ao diálogo entre 
atores, porque formalizam trocas de informação; 

3.�A visão da RSC pode ser uma fonte de oportunidade, de inovação e 
de vantagem competitiva e progresso social; 

4.�S������������ procuram organizações com responsabilidade social 
credível onde se destacam riscos financeiros potenciais para qualquer 
organização por uma conduta menos aceitável; 

5.�Organizações de sucesso necessitam de sociedades saudáveis e estas 
promovem oportunidades para as organizações, seguindo o princípio de 
partilha de valores. 

'������

1.�Má imagem do ministério e seus responsáveis; 

2.�Má imagem do Governo com ausência de acompanhamento 
político, de controlo e de responsabilização pelas ações e 
decisões tomadas; 

3.�Perda de competividade uma vez que as organizações que 
não assumem uma postura proactiva. 
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