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INTRODUÇÃO 

 

Historicamente tem-se assistido a uma alternância entre o poder do Mercado e o 

poder do Estado como forças mobilizadoras da economia. No primeiro caso, as teorias 

centradas na maior liberdade e flexibilidade do mercado que marcaram os séculos XVIII-XIX 

e que recrudesceram nos anos 80 com o Consenso de Washington (1989) e com a Escola 

da Nova Economia Política (Milton Friedman, George Stigler, Christopher Hood, Pollit), 

fundamentando-se na lógica da concorrência e do livre mecanismo dos preços, sustentam o 

primado do mercado como o instrumento fundamental do equilíbrio económico e do pleno 

emprego, cabendo ao Estado o papel de regulador através da privatização, da liberalização 

e da desregulamentação. O poder do Estado positivo (Majone, 1996) ou intervencionista na 

economia, consubstanciado através de monopólios naturais para o fornecimento de 

utilidades públicas e da imposição de uma estrutura económica planeada, foi o paradigma 

proeminente na Europa dos séculos XIX-XX e nos EUA com o New Deal, onde este 

arquétipo foi visto como uma forma de inverter a crise económica e social de 1929, de 

alavancar as economias e de democratizar as políticas sociais. Este paradigma do Estado 

intervencionista na vida económica, sustentado pelas teorias Keynesianas, conduziu a uma 

expansão do sector público entre os anos 50-70, baseado no modelo profissional Weberiano 

e num quadro de governação comummente associado ao Estado-providência.  

A crise petrolífera dos anos 70 marcou a entrada num período de turbulência, com 

aumento do desemprego e da inflação e o aumento crescente da despesa pública. As falhas 

de Estado verificadas ao nível da prestação de contas, da sua captura por interesses 

políticos, privados e corporativistas, da ineficiência do sector público empresarial como 

provedor directo de bens e serviços, associadas ao acréscimo da carga fiscal, acentuaram a 

desconfiança dos cidadãos no Estado-providência, provocando uma viragem nas 

democracias ocidentais e o surgimento de governos reformadores com ideias liberais. 

Doutra parte, as novas condições contextuais de globalização dos mercados e de 

aceleração das mutações tecnológicas ocorridas a partir de então, bem como a influência 

crescente dos EUA e das instituições económicas internacionais, tais como a OCDE e a 

União Europeia, conduziram a um acréscimo considerável da regulação, reduzindo o papel 

intervencionista do Estado na economia, ao mesmo tempo que reforçavam o seu papel 

como Estado regulador. 

Nos anos 80, surge nos países anglo-saxónicos um novo modelo de gestão pública, 

designado New Public Management (NPM), que viria a ter um papel decisivo na agenda 

política dos governos e das reformas administrativas do sector público a nível mundial. Este 

modelo, destinado fundamentalmente a racionalizar a despesa pública e a reduzir a 

interferência do Estado na economia, assenta no pressuposto de que os mercados 
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competitivos são mais efectivos para promover o crescimento económico e para melhorar a 

performance no fornecimento de utilidades públicas aos cidadãos, através da utilização de 

estratégias managerialistas e de um conjunto de instrumentos operacionais inovadores de 

índole privada, com destaque para a empresarialização de funções, o outsourcing, a criação 

de parcerias entre os sectores público e privado (PPP) e a delegação estatutária em 

agências independentes. O Estado deixa de ser um prestador directo de bens e serviços 

públicos passando a ser, em termos gerais, um regulador, com competências no controlo e 

fiscalização da prestação desses serviços, assegurando que os agentes privados agem de 

acordo com as regras acordadas com o Estado e que os consumidores são protegidos. 

O objectivo da intervenção do Estado na economia é, inequivocamente, a 

maximização da utilidade dos recursos públicos escassos na satisfação das necessidades 

do bem-estar colectivo. Neste contexto, o Estado dispõe de diversos instrumentos para 

actuar no domínio económico, que variam em função dos matizes mais intervencionistas ou 

de livre mercado em que a sociedade se enquadra. No entanto, estes dois modelos 

normativos são consensuais relativamente à intervenção do Estado na economia quando 

existem falhas de mercado, isto é, quando o mercado se revela incapaz, por si só, de 

estabelecer uma afectação de recursos compatível com o funcionamento eficiente da 

economia no sentido de Pareto (1906). Neste caso, torna-se necessária a interferência do 

Estado para corrigir essas ineficiências prejudiciais ao bem-estar colectivo e restabelecer o 

equilíbrio económico através de uma afectação de recursos eficiente. No caso das 

externalidades positivas, que geram benefícios para a sociedade não contabilizados no 

sistema de preços, o Estado procura corrigir a falha de mercado internalizando essas 

externalidades positivas e compensando o agente económico pelos benefícios externos da 

sua actividade através da atribuição de um subsídio Pigouviano (Pigou, 1920). É com base 

neste conceito de falha de mercado que se justifica, do ponto de vista teórico, no 

pressuposto de que os clusters são geradores de externalidades positivas, a intervenção do 

Estado na promoção da Política de Clusters em Portugal e na atribuição de um “incentivo” 

às agências independentes a quem o Estado delegou estatutariamente a implementação 

desta política. 

Por outro lado, a prática da contratualização do Estado com entidades terceiras no 

âmbito da regulação estatutária, fez emergir um conjunto estruturas híbridas, agências para-

públicas e parcerias público-privadas que têm crescido nos últimos trinta anos nos países 

industrializados. Esta situação representa uma nova forma de governação política e um 

instrumento estratégico alternativo para o Estado prosseguir o interesse público, 

constituindo igualmente uma mudança estratégica nas formas de gestão pública e de 

organização clássica da administração, que acarreta uma série de novas tarefas e de 

responsabilidades para o Estado e para a administração pública.  
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As Parcerias Público-Privadas (PPP), genericamente definidas na Europa como 

“arranjos de trabalho baseados no comprometimento mútuo entre organizações do sector 

público e do sector privado”, constituem-se como um instrumento primordial do New Public 

Management, inicialmente destinado a mobilizar capitais privados e a diminuir o esforço de 

investimento público na construção de infraestruturas de transporte e na prestação de 

utilidades públicas, beneficiando das capacidades de execução e dos conhecimentos 

especializados do sector privado. Como contrapartida, o sector privado responsabiliza-se no 

todo ou em parte pelo financiamento, execução e gestão do serviço, sendo a remuneração 

baseada em padrões de qualidade e ou de disponibilidade (níveis de serviço) pré-acordados 

com o Estado. Estas PPP tradicionais, Contratuais e Institucionalizadas, regulamentadas em 

Portugal pelo DL nº 141/2006, são parcerias de longo prazo que envolvem, 

cumulativamente, um encargo acumulado actualizado superior a 10 milhões de euros e um 

investimento superior a 25 milhões de euros. A partir dos anos 90 surgem nos países 

industrializados novas figuras de parceria no âmbito da regulação económica estatutária e 

do New Public Management, que têm vindo a aumentar a sua importância como instrumento 

de implementação de políticas públicas, designadamente na correcção das falhas de 

mercado, em que o Estado pretende melhorar a eficiência dos mercados através da 

alavancagem económica. Estas PPP Intersectoriais (cross-sector partnerships), cujo diploma 

de referência em Portugal é o DL nº 231/81 relativo aos contratos de consórcio, são 

parcerias de curto prazo de natureza colaborativa, baseadas na cooperação e 

complementaridade de recursos e competências entre as organizações públicas e privadas, 

formalmente constituídas numa entidade terceira (uma agência independente), com vista a 

explorar o potencial proporcionado pelo conjunto dos recursos na implementação das 

políticas públicas. São estas PPP Intersectoriais, concretamente criadas para alavancar a 

economia nacional através da clusterização industrial, que constituem o objecto do presente 

trabalho.  

No âmbito da Política de Competitividade Económica do QREN 2007-2013, foi 

utilizado um instrumento programático inovador em Portugal, denominado Estratégias de 

Eficiência Colectiva (EEC), destinado a financiar, entre outras iniciativas, a dinamização de 

Pólos de Competitividade Tecnológica (PCT) e outros Clusters (OC), teoricamente 

geradores de externalidades positivas. Os dezanove Clusters (PCT e OC) criados a nível 

nacional, constituem-se em PPP Intersectoriais formalizadas juridicamente e integradas por 

empresas e instituições de suporte relevantes, públicas e privadas, nomeadamente 

instituições de I&DT, de ensino superior e de formação profissional, que partilham uma visão 

estratégica para os sectores que fazem parte da cadeia de valor do cluster, orientada para o 

desenvolvimento de projectos de elevada intensidade tecnológica e com forte orientação 

exportadora. 
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Daí o interesse em estudar este novo instrumento de política pública e a sua forma 

de implementação através da contratualização com agências independentes, analisando o 

programa das EEC e as suas características organizacionais, financeiras e operacionais, 

bem como a eficiência dos Clusters/PPP Intersectoriais e os seus resultados, de forma a 

avaliar o sucesso desta política e a justificar os méritos da regulação estatutária. É este o 

principal propósito deste trabalho.  

Foram vários os factores que justificaram a escolha deste tema para análise na 

presente dissertação de mestrado: i. pelo impacto que os Clusters podem vir a ter na criação 

de eficiência colectiva e na melhoria da competitividade de sectores de actividade 

económica com importância para o país; ii. pela dimensão estratégica nacional dos sectores 

tradicionais ou emergentes que foram alvo da política de clusterização e da relevância dos 

agregados económicos presentes; iii. pelo facto dos Clusters terem como principal objectivo 

o desenvolvimento da inovação e da I&DT, bem como a incorporação de conhecimento e de 

novas tecnologias nas empresas, necessários à subida na cadeia de valor da base 

económica nacional; iv. por se tratar de um instrumento de política pública inovador em 

Portugal, quer na sua concepção, visando a procura de uma maior eficiência económica 

através da clusterização, quer na forma de implementação desta política através da 

regulação estatutária por agências independentes constituídas como PPP Intersectoriais. 

Os objectivos específicos do presente trabalho de dissertação são os seguintes: 

I. No quadro da reforma da administração pública em Portugal e da aplicação dos 

instrumentos do modelo NPM, interessa analisar qual o papel do Estado na 

regulação da política de Clusters, bem como o papel desempenhado pela 

Administração Pública ao nível da coordenação, monitorização e controlo das PPP 

Intersectoriais na implementação desta política. 

II. Doutra parte, interessa fazer uma avaliação dos resultados alcançados por estas 

PPP Intersectoriais ao nível da eficiência dos Clusters (PCT e OC) aprovados a meio 

percurso do período contratual, tanto mais que não se conhece actualmente 

qualquer estudo que tenha sido realizado até à data neste sentido.  

III. A actualidade do tema, o facto de se tratar de uma política inovadora em Portugal, 

bem como a utilidade que os resultados obtidos nesta análise podem vir a ter para os 

responsáveis do Programa das EEC e para as Entidades Gestoras dos Clusters, na 

hipótese de se virem a verificar ineficiências em alguns deles e a identificar as 

respectivas causas, justificam também o interesse do presente trabalho. 

IV. De salientar ainda como motivo de interesse o facto de se recorrer ao Modelo da 

Análise da Envolvente de Dados (Data Envelopment Analysis – DEA), que sendo um 

método quantitativo utilizado para avaliar a eficiência no sector público, não foi até à 

data aplicado, ao que se conhece, na avaliação da eficiência de Clusters ou de PPP 
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Intersectoriais. Igualmente interessante é o facto do modelo DEA se basear nos 

conceitos económicos de fronteira de possibilidades de produção e de eficiência 

técnica de Pareto, o que é coerente com a Teoria Económica e consistente com os 

princípios do NPM de avaliação da eficiência e eficácia das organizações, em termos 

de recursos públicos consumidos e dos resultados efectivos alcançados.  

Este trabalho está estruturado em três capítulos: 

No primeiro capítulo são apresentados os diversos modelos de governação do Estado 

e as teorias normativas que os fundamentam, a sua evolução histórica até à actualidade e 

as implicações destas formas de governação na organização e no papel desempenhado 

pela Administração Pública através dos sucessivos modelos de reformas administrativas 

que se lhe aplicaram. São ainda descritas as diferentes tipologias de parcerias público 

privadas, dando-se ênfase às duas principais figuras de PPP, Contratuais/Institucionais e 

Intersectoriais utilizadas na gestão pública, nomeadamente em Portugal, através dos 

diplomas jurídicos actualmente em vigor. 

O segundo capítulo aborda a questão da intervenção do Estado na economia à luz da 

Teoria Económica, com destaque para os conceitos de falhas de mercado e de eficiência 

económica, sendo igualmente introduzida a noção de Cluster e dos seus benefícios externos 

para a sociedade. Finalmente é apresentado o modelo DEA - Análise da Envolvente de 

Dados (Data Envelopment Analysis) nas suas duas vertentes: o modelo CRS de 

rendimentos de escala constantes e o modelo VRS de rendimentos de escala variáveis, 

sendo feita uma descrição explicativa destas duas vertentes e das condições para a sua 

aplicação na análise de eficiência de unidades produtivas. 

O terceiro capítulo é dedicado ao estudo da eficiência dos Clusters recentemente 

criados em Portugal, no âmbito da Política de Competitividade do QREN 2007-2013 e do 

Programa de Estratégias de Eficiência Colectiva (EEC). Para tanto, após uma descrição do 

contexto em que se insere esta política e dos papéis desempenhados pelas autoridades 

responsáveis e pela administração pública no âmbito da regulação estatutária, foram 

tratadas as bases de dados relativas aos Clusters e definidas as variáveis de input e de 

output a utilizar no modelo DEA, que foram alvo de uma análise estatística básica de modo 

a robustecer o estudo. Após a aplicação do modelo DEA nas versões CRS e VRS na análise 

de eficiência dos Clusters/PPP Intersectoriais, com base no software informático DEAP 

versão 2.1, desenvolvido e disponibilizado gratuitamente por Tim Coelli, foi feita a 

interpretação dos resultados obtidos, tendo-se apurado que dos dezanove Clusters criados, 

existem seis que não são tecnicamente eficientes. Estas conclusões decorrem do facto de 

apresentarem ineficiências de escala e/ou ineficiências puras, sendo também determinados, 

para cada um destes Clusters não eficientes, os valores das variáveis de input e de output a 

melhorar, para que estes Clusters se tornem eficientes no sentido de Pareto e Koopmans. 
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CAPÍTULO I. MODELOS DE GOVERNAÇÃO, ACÇÃO DO ESTADO E PAPEL DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

O objectivo da intervenção do Estado na economia é a maximização da utilidade dos 

recursos públicos escassos na satisfação das necessidades do bem-estar colectivo. Neste 

contexto, o Estado dispõe de diversos instrumentos para actuar no domínio económico, que 

variam em função das perspectivas mais intervencionistas ou de livre mercado em que a 

sociedade se enquadra e tem evoluído ao longo dos tempos.  

As teorias político-económicas apontam três modos fundamentais de intervenção do 

Estado na Economia (Majone, 1996): 

1) A Distribuição do Rendimento, em que o Estado procura assegurar a equidade 

social com recurso à política fiscal, quer através da transferência de recursos de 

um grupo social para outro, ou de uma região para outra, quer da provisão de bens 

públicos, nomeadamente bens de mérito, tais como os cuidados de saúde, 

educação, protecção social, entre outros que, por ineficiências do mercado, podem 

gerar externalidades negativas. 

2) A Estabilização Macroeconómica, em que o Estado procura alcançar níveis de 

crescimento económico e de emprego sustentáveis através da política fiscal e 

monetária, da política de emprego e da política industrial. 

3) A Regulação do Mercado, em que o Estado procura corrigir as falhas de mercado 

devidas ao poder dos monopólios, externalidades, informação imperfeita dos 

agentes económicos e provisão insuficiente de bens públicos, através de políticas 

reguladoras. 

As novas condições contextuais da globalização e a aceleração das mutações 

tecnológicas, bem como a importância crescente das instituições internacionais, como a 

União Europeia, a OCDE e a influência dos EUA, tiveram implicações nas formas de 

governação do Estado, que deixou de ser interventor directo no fornecimento de utilidades 

públicas para passar a ter um papel cada vez maior importante como regulador, no 

pressuposto de que o sector privado é mais capacitado que o sector público para 

desenvolver essas actividades. Como consequência da regulação estatutária e da prática da 

contratualização do Estado com entidades terceiras, assistiu-se à emergência de estruturas 

híbridas, agências para-públicas e parcerias público-privadas, que tiveram um crescimento 

exponencial nos países industrializados nos últimos trinta anos. Esta situação representa 

uma nova forma de governação política e um instrumento estratégico alternativo para o 

Estado prosseguir o interesse público, que tem implicações nas formas de gestão pública e 

da organização clássica da administração pública, como se verá ao longo deste primeiro 

capítulo.  
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1. MODELOS DE GOVERNAÇÃO DO ESTADO E RAZÕES HISTÓRICAS DA MUDANÇA 

As Teorias Liberais do século XVIII, que fundaram a ciência económica, assentavam 

na tese de Adam Smith1 da organização espontânea da vida económica através da 

concorrência dos interesses particulares, sendo o mercado, através do livre mecanismo dos 

preços, que estabeleceria o equilíbrio económico e o pleno emprego. Ao Estado do laissez-

faire cabia estabelecer um ambiente ordenado e orientado para o comércio e para a 

constituição de mercados, criados pelos grupos corporativistas da industrialização. 

No século XIX, Léon Walras2 estabelece o postulado de concorrência pura e perfeita 

de funcionamento e equilíbrio dos mercados, numa lógica ideal e mecanicista que veio 

reforçar as teses liberais do laissez-faire. Max Weber3, por seu lado, estabelece o postulado 

de racionalidade substantiva dos agentes económicos, determinando que eles agem como 

maximizadores de uma função objectivo e que esta disposição pode ser medida através da 

relação meios-fins. 

Com a construção dos grandes projectos tecnológicos dos séculos XVIII e XIX, tais 

como os caminhos-de-ferro, canais de navegação, minas de carvão e o investimento nos 

serviços de electricidade, gás, água, transportes urbanos, telégrafo, telefone, surgem nos 

EUA grandes empresas com gestão profissional baseadas nas contribuições de capital de 

milhares de stakeholders, dando lugar ao capitalismo regulado nos Estados Unidos (1887)4, 

que promove a competição entre grandes firmas. Na Europa do séc. XIX, pelo contrário, 

estes grandes investimentos em serviços e utilidades públicas são fornecidos pelos 

monopólios naturais do Estado, para explorar as eficiências da gestão centralizada e 

beneficiar das economias de escala, dando origem ao crescimento do Estado 

Administrativo. A regulação através da propriedade pública destas indústrias dava ao Estado 

o poder de impor uma estrutura planeada da economia e proteger o interesse público contra 

os interesses privados. 

As crises económicas dos anos 1920-1930 que culminaram na segunda guerra 

mundial e a crise social advinda da divisão capitalista da sociedade em duas classes, 

proprietários e trabalhadores, desequilibraram as sociedades industriais ao nível micro e 

macroeconómico. É neste contexto que surgem as políticas intervencionistas do Estado na 

economia, iniciadas nos EUA por Roosevelt, através do New Deal, com o objectivo de 

                                                      
 
1
 A Riqueza das Nações, 1775, citado por Piettre A e Redslob, A. 

2
  Elementos de Economia Política Pura, 1874, citado por Henri Denis. 

3
 A ética protestante e o espírito do capitalismo, 1904; Economia e Sociedade, 1922, citados por Secchi, L. 

(2009) 
4
 A regulação dos caminhos-de-ferro nos EUA foi o primeiro acto de regulação estatutária por organismos 

independentes. através do Interstate Commerce Act (1887) e, mais tarde, do Acto Sherman (1890). 
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inverter a depressão social e económica da chamada crise de 1929. Estas políticas 

económicas foram posteriormente racionalizadas através da Teoria Keynesiana. 

Keynes preconiza (1936)5, contra a insuficiência dos investimentos privados, causa do 

desemprego, a intervenção do Estado com uma política de investimentos públicos em 

grandes obras. Uma socialização do investimento, isto é, uma acção inteligente coordenada 

para assegurar a utilização mais correcta do aforro nacional, de forma a assegurar a 

proximidade do pleno emprego, a fazer crescer o rendimento e o consumo de massas, a 

estimular o investimento privado e a alcançar, desta forma, o Welfare State.  

Nos Estados Unidos, o Compromisso Fordista, que aparece no fim da guerra, permite 

aliar a produção massiva de bens estandardizados, tendo o Estado, através do New Deal, 

um papel de regulador económico, secundando a economia privada na implementação das 

infraestruturas necessárias ao progresso empresarial e de regulador social, através do apoio 

a instituições e criação de legislação social, de modo a garantir o desenvolvimento 

económico e a coesão social. A teoria Keynesiana favoreceu a criação de grande número de 

instituições do Estado e o crescimento de organizações do sector público com missões 

essenciais no funcionamento da economia, ao nível da promoção do desenvolvimento 

económico, da redistribuição do rendimento, da segurança social e da promoção e combate 

ao desemprego (Jessop, 1994) citado por Giauque (2003). 

Os anos do pós-guerra desenharam um contexto favorável ao estabelecimento de 

novas políticas macroeconómicas destinadas a alavancar as economias nacionais e a 

democratizar as políticas sociais. Entre 1950 e 1970 foram anos de consenso político na 

Europa ocidental e nos EUA e anos de crescimento económico, tendo-se assistido a uma 

expansão do sector público, assente no modelo do Estado-providência ou Welfare State e 

no princípio da responsabilidade social colectiva, que levou à nacionalização das empresas 

prestadoras de bens públicos e à crença na acção pública como a melhor forma de 

promover a redistribuição do rendimento e o acesso dos cidadãos aos bens essenciais. Mas 

o pleno emprego e o bem-estar social só se mantiveram enquanto a economia se expandia. 

A crise petrolífera dos anos 70 e a revolta social do início da década, de contestação 

ao modelo Fordista de produção em massa, considerado como desumano, marcaram a 

entrada num período de turbulência, com crescimento do desemprego e da inflação 

(estagnação), falências económicas e aumento crescente da despesa pública, que 

conduziram à crise do Estado-providência. 

A noção de falha de Estado aparece com a Teoria da Escolha Pública, que denuncia 

vários tipos de imperfeições do sector público e do Estado intervencionista, como as 

                                                      
 
5
  Keynes, J.M. (1936) Teoria geral do emprego, do juro e da moeda, citado por Denis H. (1993). 
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políticas de nacionalização, a falta de prestação de contas e a tendência para a captura do 

Estado por interesses privados, políticos e corporativistas. Defendida pela Escola de 

Chicago entre os anos 70-80, surge uma Nova Política Económica, no centro da qual o 

mercado é o instrumento regulador proeminente, baseado na lógica concorrencial e na 

escolha do consumidor, isto é, assente em pressupostos individualistas e utilitaristas.  

Em 1989, com Ronald Reagan presidente dos Estados Unidos e Margareth Thatcher 

primeiro-ministro de Inglaterra, foi estabelecido o Consenso de Washington, que definiu um 

conjunto de medidas destinadas a reduzir o papel dos Estados ao nível económico e a 

expandir o papel dos mercados. A nova política económica defende uma redução da 

intervenção pública, que se apoia no recurso à privatização, à liberalização e à 

desregulamentação, para reduzir o papel interventor do Estado nas esferas económica e 

social, atribuindo-lhe desta forma um novo papel, de Estado regulador. 

As novas condições contextuais de mundialização económica e de intensificação da 

concorrência à escala global, a aceleração das mudanças tecnológicas e a evolução das 

sociedades, cada vez mais pluralistas, bem como o aumento da carga fiscal e da despesa 

pública, acentuaram a crítica dos cidadãos às instituições do Estado e à sua ineficiência 

económica enquanto provedoras directas de bens e serviços, provocando uma viragem nas 

democracias ocidentais e o surgimento de governos reformadores com ideias liberais. As 

reformas do Estado que se vêm implementando desde então, realizam-se num contexto em 

que, para além do aumento da regulação a nível nacional e internacional, emergem novos 

instrumentos de governação baseados na regulação estatutária.  

 

2. DO ESTADO POSITIVO AO ESTADO REGULADOR: PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 

UTILIZADOS 

 

A crise das políticas intervencionistas do Estado-providência e o surgimento de novas 

ideias defensoras da superioridade do mercado e do sector privado para cumprir as funções 

do Estado de fornecedor de bens públicos, a globalização dos mercados, que levou a uma 

paralela globalização da regulação, com destaque para a influência dos EUA e de 

instituições económicas internacionais, como a OCDE e a União Europeia, conduziram ao 

crescimento da regulação e à transformação do papel do Estado na economia.  

Estas novas condições contextuais e ideológicas limitam o papel do Estado 

intervencionista ou positivo (Majone, 1996), restringindo o seu papel ao nível dos impostos e 

das despesas. Paralelamente, a privatização, a liberalização e a desregulamentação 

aumentam o poder de legislar e o papel do Estado como regulador, associado ao paradigma 

do New Public Management (NPM). 
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A descentralização administrativa e a regionalização, que conduziram à autonomia 

no planeamento e na gestão financeira das autarquias e à delegação de responsabilidades 

nacionais a nível local e regional, foram um factor de crescimento da contratualização 

externa para a prestação de serviços públicos a estes níveis. Por outro lado, a criação de 

agências independentes a quem o Estado delega competências em diversas áreas do 

domínio público, tais como as parcerias público-privadas (PPP) Concessivas e 

Institucionalizadas, contratualizadas para a construção de infraestruturas e/ou o 

fornecimento de serviços, de que são exemplo as infraestruturas de transporte, o 

saneamento básico, a saúde e a educação, ou ainda as mais recentes PPP Intersectoriais 

contratualizadas para a implementação de políticas públicas, designadamente no domínio 

da alavancagem económica, têm conduzido ao crescimento da Governação Indirecta 

(Majone, 1996) e à diminuição e desconstrução, em paralelo, das organizações do sector 

público e do staff da administração pública (ver ponto 2.3.).  

 

Tabela nº 1: Modelos de Governação 

  Estado Positivo Estado Regulador 

Funções Principais 
Redistribuição, Estabilização 

Macroeconómica 
Correcção das Falhas de Mercado 

Instrumentos 
Impostos, Empréstimos e Despesa 

pública 
Regulação 

Arena de Conflitos 
Políticos 

Alocação orçamental Revisão e Controlo da regulação 

Instituições 
características 

Parlamento, Departamentos 
Ministeriais, empresas públicas, 

serviços sociais 

Comissões Parlamentares, Agências 
e Comissões independentes, 

Tribunais 

Actores-Chave 
Partidos Políticos, Funcionários 
Públicos, Grupos Corporativos 

Reguladores, Experts, Juízes 

Estilo de Política Discricionário Sujeito a regras, Legalista 

Cultura Política Corporativista Pluralista 

Prestação de Contas Directa Indirecta 

Fonte: Majone, 1996. 

De assinalar também que a substituição da administração directa por relações 

contratuais com fornecedores de serviços independentes implica não só a emergência de 

novos actores e estruturas organizacionais na política, que funcionam como um 
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prolongamento do Estado, como também um reposicionamento de poderes entre os actores, 

como é o caso dos Tribunais, que têm um novo papel no processo político, ao nível da 

resolução dos conflitos entre o Estado e os organismos terceiros (Giauque, 2003). 

2.1. A REGULAÇÃO NA UNIÃO EUROPEIA 

Podem distinguir-se três períodos na regulação política na Europa. O primeiro 

relaciona-se com a formação da Europa Comunitária. O segundo, nos anos 70, com a 

expansão da regulação social na Europa, nomeadamente nos domínios ambiental, da 

saúde, segurança, protecção do consumidor e gestão do risco. O terceiro período, que 

data do início dos anos 80, corresponde à era da desregulação e da privatização 

(Majone, 1996). 

O artigo 100 do Tratado de Roma de 1957 veio outorgar a harmonização das 

legislações dos Estados Membros (EM) e os artigos 28 e 30 a supressão dos obstáculos 

não legítimos ao comércio. A remoção de barreiras técnicas ao comércio levou a 

Comissão, em 1969, a tentar harmonizar as especificações técnicas dos produtos ou de 

grupos de produtos entre os EM, numa abordagem técnica que falhou e aumentou 

exponencialmente o número de directivas e de regulamentos criados na EU e nos EM. A 

partir da segunda metade dos anos 80 são criados vários documentos de forma jurídica 

diversa, que estabelecem os princípios fundamentais para o desenvolvimento da 

normalização europeia e para a utilização da normalização na ordem jurídica 

comunitária6.  

A emergência do mercado comum europeu e a necessidade de criação de novos 

métodos para a sua realização, levaram à modificação do Tratado de Roma e ao Acto 

Único Europeu de 1986, que obviou uma mudança profunda na política comunitária de 

regulação, aumentando os poderes reguladores da Comissão no âmbito da política 

social e da harmonização e normalização técnica (auto-regulação) 7, considerada como 

                                                      
 

6
 A Resolução de 7 de Maio de 1985 relativa à “Nova Abordagem” em matéria de harmonização técnica e 

normalização remete para as normas europeias a missão de definir as características técnicas essenciais 
do produto, que devem ser harmonizadas e tornadas obrigatórias através de Directivas, constituindo as 
normas harmonizadas. A Resolução de 21 de Dezembro de 1989, relativa à “Abordagem Global”, destina-
se a criar as condições necessárias para a aplicação do princípio do reconhecimento mútuo das provas de 
conformidade, tanto no domínio regulamentar como não regulamentar. 

7
 As normas técnicas dos produtos (auto-regulação) são remetidas para os organismos de normalização 

Europeia, CEN, CENELEC e ETSI e determinadas num processo de consenso entre os representantes 
dos governos e da indústria com a participação de todas as partes interessadas, consumidores, uniões de 
comércio, etc., para evitar o risco de captura dos reguladores pelos interesses regulados. O Comité 
Europeu de Normalização (CEN), criado em 1961, é o maior fornecedor de normas europeias (áreas de 
segurança, interoperabilidade de redes, protecção do ambiente, do consumidor, i&dt e mercados 
públicos). Em 1973 foi criado o CENELEC na área dos componentes electrónicos, e em 1988 foi criada a 
ETSI, Instituto Europeu de Normalização das Telecomunicações. A cooperação entre estes três 
organismos é garantida por uma estrutura específica denominada Joint President Group, constituída pelos 
presidentes destes organismos. 
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um instrumento potenciador da racionalização do mercado comum e da sua 

competitividade económica, através da remoção das barreiras nacionais ao comércio e 

da salvaguarda dos requisitos mínimos de segurança e saúde que um produto deve 

satisfazer para circular no mercado único. 

No que respeita o domínio social, as linhas mestras da regulação comunitária foram 

o desenvolvimento regional (novo Título V, Coesão Económica e Social) e a regulação 

social (artigos 100 e 118ª, no campo da saúde e segurança, e o novo Título VII – 

Ambiente) que, tal como a protecção do consumidor, passaram a poder ser adoptadas 

no Conselho por maioria qualificada. Neste contexto, as políticas Europeias de coesão 

económica e social, têm sido alvo de regulamentação, nomeadamente ao nível dos 

Fundos Estruturais de apoio a estas políticas, bem como dos instrumentos 

programáticos e dos instrumentos de avaliação da sua utilização.  

O Tratado de Maastricht é mais um degrau para controlar a regulação Europeia e os 

EM regulados. O Artigo 1046 do Tratado de Maastricht requer que a Comissão 

monitorize o desenvolvimento da situação orçamental e do stock de dívida 

governamental dos EM com o objectivo de evitar défices excessivos. O parágrafo 11 do 

mesmo artigo dá ao Conselho de Ministros da Economia e Finanças o poder de requerer 

que os EM com défice excessivo façam um depósito com um montante determinado até 

que o défice seja corrigido. Daqui se infere que a integração económica e monetária da 

União Europeia erodiu as fundações do Estado intervencionista e o seu poder de criar 

impostos, pedir empréstimos ou fazer despesa. A actual crise do Euro e a discussão 

sobre as propostas de alteração dos Tratados para infundir novas regras e controlos da 

União Europeia sobre as finanças e os orçamentos dos EM, são mais uma prova nesse 

sentido.  

Doutra parte, a integração Europeia e a criação do mercado único conduziram a uma 

interdependência crescente das políticas nacionais e das políticas supranacionais da 

União Europeia, que teve grande impacto no desenvolvimento da regulamentação nos 

Estados-Membros, criando novas responsabilidades para os governos nacionais na 

implementação da maioria das regras e provocando um acréscimo das instituições 

reguladoras a nível nacional, agências de regulação independentes altamente 

especializadas e com autonomia de decisão, que operam como prolongamento do 

governo central. 

“O crescimento do Estado Regulador na Europa teve igualmente implicações na 

política pública global e na criação de instituições reguladoras para controlar as 

indústrias liberalizadas num mercado integrado, dando à Europa a capacidade 



 
 

13 

institucional necessária para traduzir a dimensão do mercado único numa 

influência reguladora à escala internacional” (Back e Newman, 2007). 

Tal significa que as reformas reguladoras da U.E. e dos EM aumentaram a 

capacidade8 da Europa para regular no mercado internacional, implementando as regras 

de mercado de acordo com as suas preferências, ainda que o objectivo primeiro fosse a 

melhoria do funcionamento do mercado único. Neste contexto, a regulação Europeia 

passou a ser uma forma diferente de fazer política, como veremos no ponto seguinte. 

2.2. A INFLUÊNCIA DOS EUA 

Nos últimos trinta anos, assistiu-se na Europa e nos Estados-Membros da União 

Europeia a um crescendo da regulação estatutária por agências independentes, o 

chamado estilo de regulação americana, que é bastante diferente da abordagem 

tradicional da regulação económica na Europa, que é a regulação por propriedade 

pública (Majone, 1996). 

Na Europa, a regulação económica tendia a substituir o mercado através da 

propriedade pública (nacionalização) e da constituição de monopólios naturais para o 

fornecimento de actividades consideradas estratégicas para a sociedade e com 

necessidade de protecção e controlo. O fornecimento equitativo de bens públicos, que 

não podem ser produzidos pelo mercado em quantidade suficiente, é um dos tipos de 

falhas de mercado que o Estado pretende corrigir através da regulação por propriedade 

pública.  

Contudo, é actualmente um facto de que a regulação estatutária, modo de regulação 

económica por agências independentes do Estado, se está a tornar cada vez mais 

importante na implementação de políticas públicas na Europa (Majone, 1994, 95). São 

várias as razões apontadas para este fenómeno, de entre as quais a influência dos 

Estados Unidos.  

Nos EUA, a regulação estatutária assenta na tese de que o mercado funciona bem 

em circunstâncias normais e só deve ser interferido em casos definidos como falhas de 

mercado, para restabelecer o equilíbrio económico e sanar essas ineficiências. Na 

Europa, a regulação económica refere-se ao “controlo sustentado e focalizado exercido 

por uma agência pública sobre as actividades com valor intrínseco para a sociedade e 

com necessidade de protecção e controlo” (Selznick, 1985). Este modo de regulação 

baseia-se na ideia de que a propriedade pública, para além dos ganhos proporcionados 

                                                      
 

8 A Capacidade de jurisdição reguladora necessita no mínimo de três factores: competência reguladora, 

coerência e extensão da autoridade estatutária ao poder de exercer sanções. 
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pela eficiência de escala, aumentaria as capacidades do governo para regular a 

economia e proteger o interesse público. As empresas públicas constituíam a estrutura 

económica para fornecer a utilidade pública, directamente através das decisões de 

produção e indirectamente através do controlo dos preços.  

A experiência demonstrou, no entanto, que a propriedade pública e o controlo público 

não são a mesma coisa. O Governo nomeava os membros dos concelhos de 

administração das empresas públicas (EP), aprovava os programas de investimento, 

intervindo em operações tácticas sem orientar as estratégias de longo prazo das EP, 

falhando nas decisões sobre o pessoal e sobre os investimentos, o que teve efeitos 

negativos graves ao nível da despesa pública (Majone, 1996). A crise das 

nacionalizações na Europa e o problema da eficiência económica das empresas públicas 

deve-se a uma falha da regulação, que tende a confundir os papéis de gestor e de 

regulador, subordinando o segundo ao primeiro e impedindo o desenvolvimento de 

instituições reguladoras especializadas.  

Por outro lado, houve sempre alguma relutância na Europa em utilizar agências 

independentes especializadas, tendo-se optado por atribuir funções reguladoras aos 

ministérios e comissões interministeriais ou a organismos corporativos semi-públicos. A 

experiência americana veio demonstrar que é necessário, em primeiro lugar, separar 

formal e institucionalmente as responsabilidades reguladoras das responsabilidades 

gestionárias e operacionais, por razões de eficiência económica. Em segundo lugar, que 

a substituição da regulação por propriedade pública para a regulação estatutária através, 

por exemplo, da privatização, não significa um retorno ao laissez-faire, mas antes a 

combinação da desregulação com uma re-regulação, num nível de governação diferente 

(Majone, 1996).  

O Estado deixa de ser produtor directo de bens e serviços passando a assegurar que 

os agentes económicos privados agem de acordo com as regras acordadas e que os 

consumidores são protegidos, através de agências especializadas ou de comissões com 

estatuto de autoridades administrativas independentes, que operam fora do controlo 

hierárquico do governo.  

O modo de regulação estatutária parece representar uma nova fronteira da política 

pública actual e da gestão pública nos países do mundo industrializado, tais como os 

países da OCDE e da União Europeia, os EUA, Austrália, Nova Zelândia, Japão, que 

têm sido alvo de estudos e análises no âmbito das reformas político-económicas (Leroy, 

1996, Gualmini, 2008, Ocampo, 1999). 
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2.3. CRÍTICAS E CONTRIBUIÇÕES AO MODO DE REGULAÇÃO ESTATUTÁRIA  

O crescimento de agências independentes na Europa foi favorecido pela percepção 

que os cidadãos têm da falta de credibilidade das políticas públicas e dos seus 

resultados efectivos, que não são traduzidos de forma clara na prestação de contas 

públicas, exigindo-se por isso ao Estado uma maior transparência na prestação de 

contas e na demonstração da eficiência dos instrumentos de política pública utilizados. 

A filosofia da liberalização do mercado e da superioridade da gestão privada 

relativamente à gestão pública, conduziu à ideia de que as agências independentes 

estão melhor posicionadas do que a administração pública, em termos de competências 

e de independência, para satisfazer as exigências dos cidadãos (Stiglitz, 2001). 

Todavia, o debate que teve lugar nos anos 80 apontou diversas fragilidades ao 

processo de regulação.  

 

Tabela nº 2: Falhas de Regulação 

Regulação estilo Americano Regulação por Nacionalização 

Captura dos reguladores pelas firmas 
reguladas 

Captura dos gestores públicos por políticos 
e sindicatos 

Sobrecapitalização Pessoal a mais 

Regulação anti-monopólios Monopólios públicos 

Objectivos vagos (regular no interesse 
público) 

Objectivos ambíguos e inconsistentes 
atribuídos aos gestores públicos 

Coordenação débil entre diferentes 
reguladores 

Coordenação débil entre diferentes 
empresas públicas 

Prestação de contas insuficiente das 
agências reguladoras independentes 

Falta de controlo efectivo sobre as 
empresas públicas pelo Parlamento, os 
Tribunais e os Ministros da Tutela 

Fonte: Majone, 1996. 

 

O crescimento da regulação e do Estado regulador  

Os processos de privatização, a europeização das políticas, a descentralização 

administrativa, o crescimento de agências independentes e de entidades reguladoras, 

que funcionam como uma extensão do Estado, conduzem ao crescimento da regulação 

e do próprio Estado Regulador. Doutra parte, a ausência de uma disciplina orçamental e 

a tendência consequente para sobre-regular, conduzem a um excesso de leis e de 

regras com uma complexidade desnecessária, que têm efeitos negativos nos custos de 

contexto das empresas. Levi-Faur’s (2005) citado por Braithwaite (2006), fala da 
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adaptação do Estado regulador ao Capitalismo regulador, afirmando que “desde 1980 

temos mercados livres, mais regras, mais capitalismo e mais regulação”. Para Hood 

(1999) “o capitalismo regulador implica o aumento do Estado, bem como o crescimento 

da regulação pelo Estado”. O que nos leva à tese de Durkheim (1930) citado por 

Braithwaite (2006), segundo a qual: 

“A arte do governo consiste em grande parte na coordenação de funções de 

vários corpos auto-regulados em diferentes esferas da economia”  

As consequências desta espiral de crescimento no futuro são desconhecidas mas 

não parecem, à priori, sustentáveis, em termos do inevitável crescimento do governo 

indirecto, dos custos de transacção e da despesa pública. 

O controlo político e a prestação de contas públicas por parte das agências 

No que respeita a prestação de contas, as agências independentes são, de acordo 

com Veljanovsky (1991) citado por Majone (1996), “anomalias constitucionais que não se 

enquadram na estrutura tradicional de controlos, avaliações e balanços” do sector 

público, o que coloca algumas dificuldades na sua avaliação. O governo indirecto implica 

por isso uma estrutura de responsabilidades e novas formas de controlo e de prestação 

de contas, que só podem ser implementadas através de regras e de regulamentos 

emanados pelos Departamentos Centrais do Estado. 

Todavia, a independência e a prestação de contas por parte das agências podem ser 

reconciliadas através do recurso a vários mecanismos de controlo (Majone, 1996): 

 Arranjos contratuais ou contratos relacionais, onde conste um plano de acção 

global assente em objectivos não ambíguos e em provisões gerais; critérios a 

utilizar caso ocorram contingências inesperadas; definição das fronteiras ou 

limites da acção contratualizada; instituição de mecanismos de resolução de 

conflitos em caso de desacordo (Milgrom e Roberts, 1992); 

 Objectivos claros e limitados estatutariamente para atingir padrões de 

performance não ambíguos; 

 Requisitos de transparência que facilitem a revisão judicial e a participação 

pública; 

 Profissionalismo, para fazer face a contingências externas e reduzir os riscos 

de insucesso. 

A credibilidade política é um aspecto central da delegação estatutária (Kydland e 

Prescott, 1977, citado por Majone, 1996). Contratos incompletos ou mal formulados 

conduzem a comprometimentos imperfeitos e a possibilidade de renegociar o contrato 
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deteriora a credibilidade do acordo inicial e impede a orientação do comportamento 

conforme pretendido. A clareza dos objectivos é igualmente importante em termos 

normativos, uma vez que a prestação de contas através de resultados não pode ser 

realizada quando os objectivos são vagos ou demasiado abrangentes.  

A delegação de poderes nas agências e a sua legitimidade democrática 

Outro dos problemas da estratégia de delegação reside no facto dela colocar a 

autoridade pública nas mãos de quem não está directamente implicado na prestação de 

contas aos eleitos e seus representantes. Esta questão democrática poderá ser 

ultrapassada desde que a regulação garanta a legitimidade processual e substantiva das 

agências (Majone, 1996). No que respeita a legitimidade processual, torna-se necessária 

a verificação de três condições: 

 Que as agências sejam criadas por estatutos democráticos, que definam a sua 

autoridade legal e os seus objectivos;  

 Que as decisões públicas sigam regras formais e credíveis e sejam tomadas 

com a participação pública;  

 Que as decisões das agências sejam justificadas e abertas a uma revisão 

judicial. 

Em termos de legitimidade substantiva das agências (Majone, 1996), são critérios 

relevantes:  

 A sua consistência com as políticas governamentais;  

 As suas competências e capacidade para a resolução dos problemas e para 

proteger interesses difusos;  

 O conhecimento dos limites em que vão operar.  

 

A captura dos reguladores por lobbies político-económicos 

Uma outra crítica à regulação estatutária, introduzida pela Escola de Chicago 

(Bernstein, 1955) e mais tarde desenvolvida por Stigler (1971), citados por Majone 

(1999), com base na Teoria da Escolha Pública, é a noção de captura do Estado pelas 

agências, que tem por base a maximização da utilidade dos agentes políticos e dos 

grupos de interesse económico organizados, com maior capacidade para influenciar a 

tomada de decisões políticas, através de um trade-off político-económico. 

Becker (1983), citado por Majone (1999), partilha esta visão da Escola de Chicago, 

de que a regulação é usada para aumentar o bem-estar dos grupos de pressão mais 

influentes. Ora esta situação desvirtua os princípios da regulação estatutária. Por um 
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lado, porque transformaria a regulação num instrumento de redistribuição, o que não é 

legal, uma vez que a redistribuição é apenas atributo dos poderes governamentais 

eleitos. Em segundo lugar porque a procura de benefícios próprios põe em causa a 

legitimidade democrática das agências, que tem por base melhoria da eficiência 

económica. 

 

A informação assimétrica entre o Estado e a agência 

 

A segunda crítica da Escola de Chicago relaciona-se com o princípio de que a 

informação é assimetricamente distribuída entre o agente principal, o Estado, e a 

agência especializada, a favor desta última, que sabe mais sobre as tarefas a 

contratualizar e sobre as capacidades próprias para as executar do que o Estado.  

Esta situação pode conduzir a um comportamento oportunista por parte da agência 

na estruturação do contrato, de modo a reduzir os custos de agência, com custos 

adicionais e indevidos para o Estado. Esta situação levanta o problema dos contratos e 

da capacidade dos gestores públicos para os negociar sem lesar o erário público. 

 

A delegação em agências na implementação de políticas públicas 

 

A delegação pode ser vista como um “modo de regulação através do qual os 

governos se podem comprometer com estratégias políticas que não seriam credíveis na 

ausência desta delegação” (Gatsios e Seabright, 1989, citado por Majone, 1996). O 

modelo de agência é aplicável nos domínios económico e social ou em actividades 

administrativas, em que a competência e a reputação das agências constituem uma 

oportunidade para a obtenção de resultados com maior eficiência (recursos versus 

resultados). A principal tarefa delegada em agências é a correcção das falhas de 

mercado, nomeadamente a delegação na implementação de políticas públicas, em que 

se pretende melhorar a eficiência dos mercados. A eficiência das agências constitui por 

isso o critério primordial da avaliação das políticas públicas e dos seus programas.  

As políticas públicas compõem-se de programas administrativos, que fixam as bases 

jurídicas, os instrumentos de intervenção e as formas de implementação da política, isto 

é, as características institucionais, organizacionais, financeiras e operacionais da sua 

implementação administrativa (Knoeffel e Bussmann, 1998, citado por Majone, 1996). 

Neste contexto, torna-se necessário justificar os méritos da regulação que permitem 

julgar o sucesso da política e dos seus programas específicos (Breyer, 1982, citado por 

Majone, 1996). 
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3. O PAPEL DO ESTADO E AS DIFERENTES PERSPECTIVAS DE ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

3.1. A REGULAÇÃO ORGANIZACIONAL  

As reflexões filosóficas e económicas que desde finais do século XIX têm sido 

desenvolvidas sobre a intervenção do Estado na economia e a dominação alternada 

entre o poder do Estado e o poder dos Mercados, conduziram ao surgimento de vários 

modelos de governação e de gestão pública que tiveram implicações directas nas 

reformas administrativas e nas mudanças operadas nas organizações da administração 

directa e indirecta do estado que compõem o sector público.  

Estes modelos reformistas da gestão pública, inicialmente desenvolvidos e utilizados 

no sector privado, uma vez que foram as grandes empresas industriais que mais 

contribuíram e contribuem para o desenvolvimento das teorias de gestão, foram 

posteriormente transpostos para as organizações públicas com algumas adaptações, 

que muitas vezes não têm devidamente em conta as diferenças entre as organizações 

do sector público e do sector privado em termos de objectivos, de missão, de estrutura e 

de cultura. 

As fronteiras do sector público são os seus limites legais, jurisdicionais e 

constitucionais, que definem a estrutura das organizações e os seus processos de 

operação e de decisão, de acordo com as normas e procedimentos legais e os princípios 

e valores públicos, designadamente a cidadania, legalidade, imparcialidade, equidade e 

igualdade de tratamento dos cidadãos. Isto significa que as organizações públicas não 

têm a margem de manobra nem as liberdades das organizações privadas, quer em 

termos de autonomia financeira e de decisão, quer de flexibilidade produtiva. Têm em 

comum com o privado as tarefas de gestão interna, que são semelhantes em termos de 

mecanismos e processos.  

Por outro lado, existem inúmeros factos políticos e sociais que apesar de serem à 

priori exteriores à gestão da administração pública, tais como a política, os protestos 

sociais, as questões da cidadania, os conflitos político-partidários, etc., são de facto uma 

parte constitutiva das condições internas de funcionamento das organizações públicas. 

Daí que “a reforma da administração pública dependa sobretudo do aprofundamento e 

da funcionalidade da própria lógica e dos objectivos que estão na base da coisa pública” 

(Mozzicafreddo, 2001). 

David Giauque (2003) introduz o conceito de regulação organizacional (variável 

dependente) para poder estudar os processos e as transformações organizacionais, 
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através de cinco dimensões características (variáveis independentes) das organizações 

públicas, tal como mostra a figura 1: 

Fig. nº 1  - As Cinco Dimensões da Regulação Organizacional

Regulação

das

Organizacões

Institucional

Legitimidade

Administração 

e Gestão

Poder

Simbólica
Regulação

das

Organizacões

Institucional

Legitimidade

Administração 

e Gestão

Poder

Simbólica

Fonte: David Giauque, 2003.

 

1) Dimensão Institucional: dependência das organizações públicas do ambiente 

institucional em que se inserem; 

2) Dimensão de Administração e Gestão: as organizações públicas dependem de 

um orçamento para funcionarem como executores de determinadas tarefas que 

o governo lhes atribui, tais como a gestão de bens públicos e de políticas 

públicas, de acordo com os princípios de eficiência, eficácia, qualidade e de 

prestação de contas; 

3) Dimensão de Legitimidade: o processo produtivo das organizações públicas 

depende da conformidade com as leis e regras do Estado (legitimidade 

primária) e da eficiência na prestação de bens e serviços, utilizando os 

recursos públicos de forma racional (legitimidade secundária);  

4)   Dimensão de Poder: dependência das relações com as autoridades políticas e 

das relações com os grupos de poder, actores e redes de actores sociais e 
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económicos organizados, que fazem parte da sua área geográfica de 

intervenção. 

5)   Dimensão Simbólica (Cultural, Identitária): cultura particular das organizações 

públicas associada à sua missão específica de serviço público, em que as 

regras éticas e os valores democráticos e legais do serviço público, 

relacionados com a cidadania, tais como a imparcialidade ou a igualdade de 

tratamento dos cidadãos, são objectivos fundamentais das organizações 

públicas. 

Este ethos burocrático e democrático, como foi descrito por Weber, permite fazer 

uma distinção importante entre a esfera pública e privada, em termos de valores e de 

objectivos. Nas organizações públicas, os valores democráticos e legais são relativos à 

cidadania, enquanto que nas organizações privadas os valores têm uma perspectiva 

clientelista (Greve e Jespersen, 1999, citado por Giauque, 2003), de modo a satisfazer 

os interesses dos clientes, a expandir o mercado e a maximizar os benefícios. 

A metodologia proposta por Giauque (2003), permite salientar as diferenças entre as 

organizações públicas e as organizações privadas e definir as fronteiras existentes entre 

elas, elementos que são fundamentais para introduzir as reformas administrativas 

necessárias e para adaptar o Estado às economias de mercado sem causar efeitos 

perversos.  

Stiglitz (1994, 1997) defende a necessidade e a importância do Estado para o 

reequilíbrio e eficiência dos mercados: 

 

“A economia de mercado requer instituições legais e financeiras, estruturas 

reguladoras, um sistema judicial independente capaz de aprovar leis que 

assegurem o ambiente económico e a estabilidade política. Não se trata de 

deitar fora o Estado mas de redefinir o seu papel e de reavaliar o que faz e como 

o faz (regulação, financiamento, monitorização e avaliação, etc), uma vez que o 

governo tem um importante papel no reequilíbrio e na melhoria da eficiência dos 

mercados”. 

 

3.2. A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA CLÁSSICA 

O Modelo Weberiano, que se disseminou nas administrações públicas em todo o 

mundo nos primórdios do século XX, tem as suas raízes teóricas em três autores:  

Frederick Taylor, que em 1911 desenvolve nos EUA a Teoria da Gestão Científica, 

ou da Organização Científica do Trabalho, em que se propõe, através de métodos 

científicos de medição do trabalho (movimentos, fadiga, tempos de recuperação. etc.), 
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definir o modo como as tarefas devem ser organizadas para aumentar a produtividade 

dos trabalhadores. Na mesma linha da racionalização das actividades de produção, 

Henry Ford desenvolve em 1913 o conceito de linha de montagem aplicado à produção 

de massas. 

Henry Fayol, que em 1916 publica em França a obra Administração Industrial Geral, 

onde define pela primeira vez o conceito de gestão das empresas industriais: Administrar 

é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Neste contexto, estabelece 

catorze princípios gerais de administração para tirar o melhor partido dos trabalhadores, 

de entre os quais: a divisão do trabalho e a especialização por tarefas, para desenvolver 

competências de execução, a unidade de comando e a centralização na tomada de 

decisão, a estandardização das operações e a uniformidade de procedimentos. 

Max Weber (1904-1920), desenvolve na Alemanha a chamada Teoria da 

Organização Económica e Social, baseada na racionalidade substantiva dos agentes 

económicos enquanto maximizadores da sua utilidade, bem como na racionalidade 

técnica das organizações, assente no princípio de eficiência económica. Esta 

abordagem clássica, transposta para as organizações públicas, assenta em três 

princípios normativos: formalidade, impessoalidade e profissionalismo. O princípio da 

formalidade configura-se na hierarquia de posições, unidade de comando, sistema de 

regras e procedimentos formais para a comunicação interna e externa e para a tomada 

de decisões, especialização funcional das unidades administrativas e estandardização 

dos serviços por elas prestados; o princípio da impessoalidade respeita a separação 

entre os políticos e a administração, bem como o conceito de serviço público apolítico, 

baseado nos valores de imparcialidade e de igualdade de tratamento dos cidadãos no 

cumprimento da legalidade dos procedimentos públicos; o princípio do profissionalismo 

configura-se no recrutamento baseado nas qualificações e no mérito e na promoção 

baseada na experiência na função e na competência do seu exercício, isto é, na 

meritocracia. Este modelo Weberiano de organização profissional da administração 

pública, manteve-se até aos anos 70 com algumas modernizações, resultantes quer das 

pressões da envolvente externa, designadamente o alargamento das tarefas e funções 

da administração pública no âmbito do Welfare State, associados a uma crescente 

complexidade do ambiente sócio-económico, quer dos novos desenvolvimentos das 

teorias organizacionais9.  

                                                      
 

9 Citam-se, nomeadamente (Reis, 1992):  

A Escola das Relações Humanas, desenvolvida nos anos 30 pelo sociólogo Elton Mayo, que veio a 
provar não serem as condições físicas o factor predominante da produtividade do trabalho, o que 
constituiu o ponto de partida para recolocar o homem no centro da gestão e dar origem a uma nova 
concepção do trabalho e dos factores de motivação dos recursos humanos no seio das organizações. 
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3.3. O NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) E AS SUAS VARIANTES  

 

Nos anos 80, emerge nos países anglo-saxónicos um novo modelo gestionário, 

apelidado de New Public Management (NPM), baseado nos valores da eficiência, 

eficácia e competitividade, que apesar de não ser consensual em termos da sua 

definição e representação (Lynn, 2001; Pollitt, 2001), teve um papel decisivo na agenda 

política dos governos e na agenda das reformas administrativas do sector público a nível 

mundial, com a introdução de princípios de gestão e de instrumentos operacionais 

inovadores e a criação de um novo paradigma da gestão pública. 

O Consenso de Washington de 1989, com base no pressuposto de que os mercados 

livres e competitivos são mais efectivos para promover o crescimento económico, 

agregou a opinião dos economistas da Escola da Nova Economia Política (Milton 

Friedman, George Stigler) e da Teoria da Escolha Pública (Buchanan e Tullock, 1980, 

Olson, 1982, Lynn, 1998), em torno de um conjunto de estratégias managerialistas: 

liberalização, privatização e delegação estatutária, destinadas a reduzir a excessiva 

interferência do Estado na Economia, a diminuir as despesas públicas e a melhorar a 

performance no fornecimento de utilidades públicas aos cidadãos.  

O NPM assenta num conjunto de princípios gerais (Pollitt, 2000, Peters, 2000):  

 Competição entre organizações públicas e entre estas e as organizações 

privadas 

 Reforço das funções de decisão nos gestores de topo com poderes 

discricionários 

 Acção orientada para os outputs e outcomes e não nos inputs 

                                                                                                                                                                      
 

O Modelo Cognitivo de Herbert Simon (1947,1958), que introduz o conceito de racionalidade limitada e 
de solução satisfatória, por oposição à racionalidade substantiva do agente económico na procura da 
solução optimizante. Ao mesmo tempo, o conceito de decisor único nas organizações cede lugar ao 
decisor múltiplo, à negociação de conflitos e à decisão por deliberação.  

O Modelo Orgânico do Comportamento Adaptativo de R. M. Cyert e J. G. March (1963) e a Teoria da 
Contingência de Lawrence e Lorch (1973), que partem da necessidade de considerar a interferência do 
meio-ambiente como um factor fundamental do comportamento e da mudança das organizações, vieram 
igualmente trazer uma visão mais aberta e relativista aos modelos tradicionais de gestão das 
organizações. 

O conceito de Gestão Estratégica ou Management Estratégico surge pela primeira vez num Congresso 
organizado por I. Ansoff (1973), como um modo de gestão que visa assegurar uma transformação 
coordenada dos recursos organizacionais (humanos, técnicos, comerciais e financeiros) em prol de uma 
finalidade económica, tendo em conta as componentes política, económica, social e institucional da 
envolvente externa, às quais a organização deve estar atenta, através do sistema de informação, e 
adaptar-se em consequência. 

A Teoria dos Sistemas (Bertalanffy,1948-1961, Le Moigne, 1973-1990), por seu lado, conduziu a uma 
mudança da representação das organizações, do seu funcionamento e do processo de transformação 
organizacional, através de uma perspectiva sistémica e construtivista da modelização dos sistemas 
complexos, interdependentes do meio ambiente em que operam e da forma como percepcionam e 

processam a informação. 
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 O cidadão passa a ser considerado como cliente 

 Uso de práticas de gestão de recursos humanos e financeiros 

provenientes da gestão privada 

 Maximização dos mecanismos de mercado  

 Encorajamento à criação de parcerias com o sector privado 

 Reforço da contratualização para a prestação de serviços públicos 

 Avaliação baseada na eficiência, eficácia, economia e qualidade  

A externalização das funções do Estado, defendida pelo NPM, é o processo pelo 

qual determinada missão, função, atribuição ou competência deixa de ser desenvolvida 

por um organismo da administração pública para passar a ser desenvolvida por uma 

entidade terceira independente do Estado. Esta externalização pode ser feita para o 

sector público empresarial, o sector privado, instituições sem fins lucrativos ou outros 

organismos fora da administração pública, e pode tomar diversas formas, desde a 

empresarialização da função, ao outsourcing e às parcerias público-privadas (PPP). O 

Estado deixa de ser um prestador directo de serviços para passar a ter o papel de 

regulador e de controlo/fiscalização da prestação de bens e serviços públicos.  

Segundo Giauque (2003), podem identificar-se três correntes principais de modelos 

de reforma administrativa baseados no NPM: 

1) O Modelo de Eficiência ou Modelo de Mercado. Trata-se de um modelo que dá 

primazia à eficiência e à efectividade, sustentando que a alocação de recursos é 

mais eficiente quando se recorre aos mercados, onde os fornecedores potenciais 

competem para atrair consumidores, através da redução do preço e da melhoria 

da qualidade dos serviços prestados. Neste sentido, focaliza-se na satisfação do 

cliente/consumidor através da orientação dos mercados e da gestão liberalizada 

(Hood, 1991).  

Para Osborne e Gaebler (1993), autores da Reinvenção do Governo e mentores 

desta corrente, os princípios do New Public Management (NPM) são 

considerados universais e aplicáveis a todos os processos de reforma 

administrativa. 

2) O Modelo de Downsizing, Descentralização e Flexibilidade, que defende a 

descentralização administrativa para níveis mais próximos dos clientes, 

permitindo uma gestão mais flexível e uma melhor performance operacional. 

Trata-se uma reengenharia dos processos de negócio, destinada a melhorar a 

performance dos serviços e a emagrecer a máquina do Estado (Hammer e 

Champy, 1993). 

3) O Modelo de Excelência ou de Qualidade Total (Hood, 1995; Kickert, 1997), que 

se baseia na satisfação dos clientes e nos modelos da qualidade total (TQM), 
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assenta na mudança cultural das organizações públicas através da 

aprendizagem e da melhoria contínua da performance. Dá-se uma grande ênfase 

ao controlo activo das organizações e ao papel empreendedor dos gestores com 

autonomia para poderem competir no mercado. 

Para Pollitt (2000), uma das incongruências do NPM é a sua excessiva focalização 

no desempenho das organizações públicas em termos de outputs em detrimento da 

avaliação dos outcomes ou impactos das actividades públicas. Esta focalização pode 

criar efeitos indesejáveis através da própria actividade de medição, que podem distorcer 

o sentido e a efectividade de processo administrativo (Bouckaert, 1995; Pollitt, 2003). De 

facto, é mais fácil medir a performance das organizações públicas através de 

indicadores quantitativos sobre resultados, do que avaliar se as actividades públicas e os 

projectos implementados atingiram os seus objectivos em termos da melhoria de vida 

das populações, isto é, de criação de valor público. 

 

3.4. A GOVERNANCE 

 

O modelo da Governance que surge nos anos 90, assenta numa abordagem 

relacional fundamentada na noção partilhada de interesse público, através da gestão 

participativa e da responsabilização e responsabilidade partilhadas entre o sector público 

e o sector privado. Trata-se de um modelo cooperativo e adaptativo, centrado nas 

parcerias entre o sector público e o sector privado, parcerias estas que emergem do 

contexto sócio-político para resolver problemas comuns (Maier, 1987, Peters e Pierre, 

2000, Rhodes, 1997). 

De acordo com a teoria da Governance, a resolução de certos problemas resultantes 

das falhas de mercado ou de falhas de coordenação não é exequível pelo sector público 

sem a intervenção de uma parceria alargada aos stakeholders do sector privado. Este 

envolvimento dos actores privados aplica-se não só ao nível do planeamento e da 

implementação das políticas públicas, mas também em todo o processo de co-produção 

e co-gestão das políticas (Kooiman, 1993). De acordo com Rhodes (1997) citado por 

Secchi (2009), o Estado torna-se numa colecção de redes inter-organizacionais 

compostas por actores governamentais e sociais na elaboração e implementação das 

políticas públicas passando a ter, segundo Richards e Smith (2002) citado por Secchi 

(2009), um papel primordial na coordenação horizontal e no controle destas redes.  

As novas figuras de PPP Intersectoriais surgem neste contexto. Trata-se de parcerias 

baseadas em alianças com um forte carácter colaborativo entre as organizações 

públicas e privadas, formalmente constituídas numa entidade terceira (uma agência), 

com vista a criar valor público através da exploração do potencial proporcionado pelos 
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recursos financeiros e pelas competências técnicas conjuntas dos sectores público e 

privado no desenvolvimento e implementação das políticas públicas (SEC (2005) 800). 

A interdependência existente entre estas entidades terceiras e as organizações do 

Estado implica novas tarefas para a administração pública, na coordenação das redes 

de agências e na monitorização e controlo dos resultados da política. Trata-se de uma 

tarefa que não é fácil. 

 Em primeiro lugar pela heterogeneidade destas parcerias, que têm diversas 

tipologias em função das actividades a desenvolver. 

 Em segundo lugar pelos próprios parceiros, que têm diferentes interesses, 

abordagens e perspectivas e uma experiência em geral limitada de cooperação 

e parceria.  

 Em terceiro lugar pela interdependência assimétrica entre estas PPP 

Intersectoriais e o Estado, o que pode conduzir a prioridades de intervenção 

divergentes. 

 Finalmente, porque o dinamismo da envolvente externa pode levar a mudanças 

nos objectivos e na missão inicial destas parcerias ao longo do tempo.  

A tarefa de assegurar uma acção concertada entre estas diferentes redes horizontais 

e os seus variados programas de acção, bem como entre as diversas organizações 

públicas intervenientes, torna-se um desafio maior a que a administração pública tem 

que fazer face, no âmbito do modelo da Governance e da regulação estatutária. No caso 

português, o artigo 9º da Lei nº 4 de 15 de Janeiro de 2004, refere que o modelo de 

funcionamento em rede deve ser adoptado quando estão em causa funções do Estado 

cuja prossecução completa e eficiente dependa de mais de um organismo, 

independentemente do seu carácter intra ou interministerial (Bilhim, 2008). 

Para Kooiman (1993), ao invés de uma autoridade pública soberana, “a Governance 

é o resultado de formas sócio-políticas de governação interactiva entre agentes públicos 

e privados”. Ou, segundo Rhodes (1997) citado por Braithwaite (2006), “o governo 

passou de governo um de estado unitário à governação em rede e por redes”. 

 

4. AS REFORMAS ADMINISTRATIVAS E A REGULAÇÃO ESTATUTÁRIA 

As teorias normativas sobre a redução da intervenção do Estado na economia e os 

modelos de governação subsequentes, designadamente os novos modelos de cariz 

gestionário, como o NPM, foram aplicados a nível mundial em vários países da União 

Europeia e da OCDE, nomeadamente nos países anglo-saxónicos. Os estudos efectuados 

nestes países vieram a demonstrar que os princípios de base das reformas administrativas 

não tiveram idêntica aplicação, nem obtiveram os mesmos resultados em todos eles, 
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variando de país para país de acordo com a cultura, a estrutura institucional e política e o 

nível de desenvolvimento económico e social de cada país (Ocampo, 1999). 

 Pollitt e Bouckaert (2003) resumiram as estratégias da reforma administrativa na 

fórmula dos 4 M: manter, modernizar, colocar no mercado e minimizar, estratégias que 

podem ser e são, na maioria das vezes, usadas conjuntamente. 

 Manter é a estratégia que visa resolver os problemas organizacionais utilizando 

melhor os sistemas de direcção, de controlo e de avaliação existentes. 

 Modernizar, supõe a introdução de novos instrumentos mais rápidos e flexíveis 

em matéria de gestão e de prestação de serviços aos utentes, sendo o sector 

privado a fonte de inspiração destes novos instrumentos.  

 Colocar no mercado ou marketizar implica a introdução dos mecanismos de 

mercado no seio do sistema administrativo e a regulamentação institucional da 

cultura, dos valores e das práticas do mercado aplicados às organizações 

públicas. 

 Minimizar o peso do sector público, implica a privatização e a externalização de 

serviços através da subcontratação das tarefas públicas ao sector privado. 

 Esta abordagem permite desenhar duas grandes tendências dos modelos de reforma 

administrativa dos últimos trinta anos (Bouckaert, 2003): 

 O par minimizar e colocar no mercado conduzem a um modelo empresarial do 

Estado, representado pelo NPM. É o caso dos EUA e dos países anglo-

saxónicos, onde o sector privado e a empresarialização do Estado tiveram um 

grande relevo na reestruturação do sector público; 

 O par manter e modernizar configuram uma estratégia de reforma da gestão 

pública baseada na evolução do modelo Weberiano para um modelo Neo-

Weberiano. Este segundo grupo de reformas que abrangeu os países da Europa 

Continental, põe acento no papel insubstituível do Estado, enquanto força 

integradora da sociedade, cuja legitimidade, missão de serviço público e sistema 

de valores operativos, não podem ser reduzidos ao discurso economicista do 

sector privado. Esta é a corrente reformista do chamado Estado Neo-Weberiano 

ou Neo-Weberian State (NWS). 

Relativamente ao modelo clássico Weberiano, são introduzidos no NWS novos valores 

(Bouckaert, 2003):  

 O reforço do papel da participação dos agentes privados na concepção e 

implementação das políticas públicas, legitimando estas políticas e o seu controlo 

social através de modelos horizontais de relacionamento e coordenação; 

 A complementaridade do direito privado relativamente ao direito público na 

contratualização com entidades terceiras;  
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 O compromisso do sector público com os objectivos das políticas públicas e os 

seus resultados, no sentido de garantir a economia, eficiência e eficácia (3 e’s) 

dessas políticas;  

 Na orientação das relações entre funcionários públicos e cidadãos, para além da 

igualdade perante a lei e o respeito das normas, é igualmente incluída a 

satisfação do cliente. 

Contudo, em qualquer destas duas correntes de reformas administrativas é dada 

primazia à regulação estatutária por agências independentes. A procura de novas formas de 

governação, através da delegação de competências e da parceria com organizações 

privadas autónomas e independentes, a quem o governo central atribui poderes de actuação 

através de arranjos contratuais, na base de orçamentos negociados e de objectivos e 

indicadores de performance, representa um instrumento estratégico alternativo para o 

Estado prosseguir o interesse colectivo, mas representa igualmente uma mudança na 

estratégia e na estrutura formal da administração pública do Estado burocrático.  

A regulação estatutária, através da prática da contratualização do Estado com 

entidades terceiras, fez emergir um conjunto de agências para-públicas e de parcerias 

público-privadas, ou seja, de estruturas híbridas, que têm proliferado nos países 

industrializados nos últimos trinta anos. Estas estruturas híbridas diferem das estruturas 

tradicionais, nomeadamente pela forte ênfase dada à cooperação e partilha de recursos e à 

inclusão das partes interessadas na resolução do problema (Peters, 1996, Rhodes, 1997; 

Pierre e Peters, 2000). Estas organizações híbridas, que funcionam como arms length do 

governo, apesar de serem interessantes sob diversos pontos de vista, nomeadamente ao 

nível da complementaridade de recursos financeiros e de competências, da maior 

flexibilidade de gestão e de uma maior afinidade com os problemas sócio-económicos 

existentes, conduziram a uma fragmentação do sistema político-administrativo, com 

consequências negativas a vários níveis.  

Tendo por base o modelo das cinco dimensões da regulação organizacional que David 

Giauque (2003) concebeu para analisar os processos e as transformações das 

organizações públicas, podemos retirar as seguintes conclusões: 

Ao nível da dimensão simbólica das organizações públicas, o contexto de 

fragmentação do sistema administrativo e o aumento de organizações independentes vai 

erodindo a cultura e os valores éticos profissionais e democráticos do serviço público 

tradicional (tais como, por exemplo, a prestação de contas dos actos e decisões, o 

cumprimento de prazos e procedimentos e os comportamentos neutros e impessoais 

perante os cidadãos), através da influência de culturas e valores organizacionais específicos 

ao sector privado. 
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No que respeita a dimensão de poder das organizações públicas, assiste-se a uma 

politização cada vez maior dos gestores e dos profissionais da administração pública e à 

sua captura pela influência dos grupos de lobbies políticos e económicos, que intervêm de 

forma directa e frequente com os serviços administrativos para exprimir e procurar resolver 

os seus requisitos de insatisfação, o que desvirtua por completo os valores democráticos do 

Estado, conduzindo a formas de imputabilidade política e profissional (Romzek, 2000), 

citado por Giauque (2003). Ora, este particularismo institucional (Ferrera e Rhodes, 2000) 

citado por Giauque (2003), encorajador do corporativismo e das relações clientelares, 

apesar de ser uma realidade política inerente aos regimes democráticos, “não pode limitar 

os objectivos e a legitimidade democrática, nem substituir um modelo de ética política e de 

isenção pública” (Mozzicafreddo, 2002). 

No que se refere à dimensão de legitimidade, se é verdade que a participação das 

partes interessadas na concepção e implementação das políticas públicas possibilita uma 

realização mais eficaz dos programas públicos, concedendo desta forma uma maior 

legitimidade às acções do Estado, também é verdade que esta participação se circunscreve 

aos grupos de interesse políticos e económicos com capacidade para se organizarem, 

marginalizando dessa participação os cidadãos ou os grupos sociais mais frágeis, que não 

dispõem de recursos e/ou de capacidades organizativas, o que pode enviesar a orientação 

democrática dos programas públicos e a utilização dos recursos públicos. 

Relativamente à dimensão institucional, é também um facto que as organizações 

terceiras independentes contratualizadas pelo Estado não dispõem da mesma legitimação 

de que dispõem as organizações da administração pública para actuar como autoridade do 

Estado, o que pode também afectar a confiança dos cidadãos no sistema político-

administrativo. 

Quanto à dimensão de accountability, que se refere à prestação de contas dos actos 

administrativos e à formulação e controlo das políticas públicas, nomeadamente em termos 

de eficiência (Peters, 1995), estas formas híbridas comportam igualmente alguns problemas.  

Com efeito, estes sistemas de subcontratação e de parceria “acarretam alguma dispersão 

da autoridade e das entidades às quais é devido a prestação de contas dos resultados da 

gestão e de utilização dos recursos públicos” (Walker, 2002, citado por Giauque, 2003). 

Neste sentido, o envolvimento de várias entidades com competências de auditoria, desde as 

entidades administrativas aos órgãos de soberania, a falta de clareza na delimitação de 

responsabilidades, bem como a compatibilização entre a autonomia de gestão e de 

produção por objectivos das agências e os critérios de responsabilização da autoridade 

administrativa e política, afectam o princípio de prestação de contas sobre os resultados e o 

controlo dos recursos públicos (Mozzicafreddo, 2002).  
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Doutra parte, a proliferação de agências terceiras independentes acarreta também 

enormes problemas de coordenação ao nível dos serviços públicos, em termos dos 

controlos formais dos processos contratuais. Relativamente ao financiamento e 

implementação dos programas públicos, as formas híbridas criam uma dependência mútua 

entre os dois sectores, público e privado, o que conduz a uma diluição do poder entre os 

vários parceiros e ao obscurecimento das suas responsabilidades, factores estes que 

contribuem para tornar o sistema de negócios públicos e a prestação de contas democrática 

menos transparente. “Esta perda de responsabilidade política está no centro dos problemas 

de imputabilidade e de controlo político” (Peters, 2000, citado por Giauque, 2003). 

Uma das soluções apontadas para minimizar este problema é separar a prestação de 

contas em dois níveis: i) ao nível ministerial, através da monitorização e controlo da 

performance das agências estipulada nos contratos de Estado; ii) ao nível da gestão 

operacional, através dos gestores das próprias agências e dos resultados e impactos 

alcançados. Todavia, a redução do controlo político e democrático destas formas híbridas 

deverá ser sempre comparado com os efeitos provenientes da alavancagem económica por 

elas proporcionada. Tal implica a necessidade de existência de uma estrutura reguladora 

que balanceie os valores democráticos e gestionários e estabeleça uma base constitucional 

sustentável para os Contratos de Estado, assente “num cuidadoso peso dos trade-off 

implicados pelo imperativo do interesse público e pelas dimensões económica e gestionária” 

(Wise, 1990, citado por Burmgarner, 2009). 

Neste contexto, e de acordo com Mozzicafreddo (2002), o que é central no problema 

da responsabilidade política é a gestão das consequências das políticas e programas 

públicos resultantes das escolhas efectuadas pela autoridade pública, em termos de 

orientações, de valores e de equidade, o que passa pela prestação de contas e logo, pela 

transparência na utilização dos recursos públicos. 

5. O GOVERNO INDIRECTO: O CASO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)  

5.1. OS MODELOS DE GESTÃO PÚBLICA E AS PPP 

As PPP surgem nos finais do século 20, motivadas pelas prescrições do modelo 

NPM e das reformas administrativas que se lhe seguiram.  

A reestruturação das relações entre o Estado, o mercado e a sociedade civil, a 

descentralização, que criou uma nova forma de igualdade e de responsabilidade entre 

os vários níveis de governo, a prática de cooperação inter-governamental, o processo de 

integração Europeia e a globalização, conduziram a uma enorme profusão das PPP nos 

últimos trinta anos e ao alargamento das formas tradicionais de contratação pública: 

concessões, licenças de exploração de serviços públicos e outsourcing. 
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A rápida expansão das PPP está fundamentalmente associada às restrições 

orçamentais que afectam os Estados e à necessidade de capitais privados para diminuir 

o esforço público de investimento. A partilha de riscos, sobretudo nos grandes 

investimentos públicos, bem como a experiência e os conhecimentos específicos do 

sector privado, nomeadamente ao nível da gestão, tida como mais flexível e mais 

eficiente que a gestão pública, são outras das razões da expansão das PPP. As PPP 

assentam em dois princípios, a contratualização e a junção de recursos, os quais, como 

defende o NPM, são susceptíveis de contribuir para maiores níveis de eficácia e de 

eficiência das políticas públicas (Silva e Rodrigues, 2005): 

 Princípio de Contratualização: As PPP baseiam-se numa relação contratual 

entre agentes públicos e privados, sendo o financiamento associado a um 

programa de acção com determinadas intervenções/operações a implementar 

de acordo com um conjunto de objectivos específicos que se pretendem atingir.  

 Princípio de junção de recursos: As PPP geram um acréscimo de recursos 

financeiros, públicos e privados, para além de competências específicas dos 

vários parceiros e da partilha de riscos. 

Neste contexto, as PPP são vistas como um instrumento que garante ganhos de 

eficiência e de eficácia, levando a um melhor uso dos recursos públicos, promovendo a 

complementaridade de competências e evitando a duplicação de esforços (Mc Quaid, 

2000) citado por (Silva e Rodrigues, 2005).  

 

Tabela nº 3: Os Modelos de Gestão Pública e as PPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo próprio 

Modelo de Gestão 

Pública
Racionalidade PPP Funções do Estado

Auto-regulação mercado

>1926 Intervenção do Estado na 

economia

Capitalismo de direcção Estatal

>1960 Intervenção do Estado social

PPP Contratuais e 

Institucionalizadas:

Concessões e Licenças

Redução das funções Estado / 

Externalização 

Instrumento de financiamento 

(falhas mercado)

Empresarialização dos Serviços 

Públicos

PPP Governativas

(Interesse público, 

responsabilização e 

responsabilidade partilhados)

Instrumento de política 

pública (falhas mercado e 

coordenação)

Gestão e Coordenação de redes

Concessões de Grandes 

Obras

Racionalidade 

Administrativa
Modelo de Weber

Modelos Gestionários:

New Public 

Management

Anos 80

Racionalidade 

Económica (EEE)

Modelo da Governação / 

New Public Service

Anos 90

Racionalidade Política

Cidadania democrática
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As formas de PPP variam, conforme mostra a Figura 2, em função da duração da 

parceria, do valor da contratualização em causa e da complexidade do processo, sendo 

esta interacção factor de escolha do tipo de relação entre os parceiros. 

Figura n.º 2 – Formas de Parcerias Público Privadas 
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Fonte: adaptado de Parpública

 

 

De entre as diversas formas de parceria, interessa aqui falar das parcerias de curto 

prazo cujo investimento total é inferior a 25 milhões de euros e que envolvem vários 

sectores de actividade e parceiros públicos e privados, as chamadas PPP Intersectoriais. 

As PPP Intersectoriais são grupos compostos por diversos agentes/entidades dos 

sectores público e privado, formalmente constituídos numa entidade terceira, uma 

agência, com quem o Estado contratualiza a provisão de serviços públicos e e/ou a 

dinamização e implementação de políticas públicas. Ao contrário das PPP tradicionais 

do tipo institucionalizado, as PPP Intersectoriais deixam de ter como objectivo principal a 

mobilização de capitais privados, para passarem a ser um instrumento de política pública 

em acção (Kooiman, 1993), de que é exemplo a política de Clusters, que constitui o 

âmbito deste trabalho. 

Os modelos do NPM e da Governance salientam várias vantagens competitivas das 

PPP Intersectoriais (Skelcher, 2005): 

 Criação de massa crítica e de economias de escala  

 Criação de economias de aglomeração, através da complementaridade de 

conhecimentos e competências das organizações parceiras  

 Criação de oportunidades de aprendizagem mútua entre os parceiros 

 Estratégia colaborativa, de forma a encontrar mais facilmente a solução. 
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Em termos de gestão estratégica das parcerias, dá-se ênfase aos seguintes 

elementos (Skelcher, 2005): 

 Prestação de contas e tomada de decisão partilhados dentro da parceria, 

através da construção da confiança, da partilha de responsabilidade, e do 

ajustamento mútuo 

 Coordenação social e integração de objectivos e de planos de acção 

 Gestão conjunta do processo de mudança estratégica 

 Desenvolvimento do conhecimento e da inovação. 

 

5.2. AS PPP E O DIREITO COMUNITÁRIO 

 

As PPP não se encontram legalmente definidas no direito comunitário, sendo em 

geral consideradas (COM(2004)327 final) como “formas de cooperação entre as 

autoridades públicas e as empresas, com o objectivo de assegurar o financiamento, a 

construção, renovação, gestão ou manutenção de infraestruturas ou a prestação de 

serviços de natureza pública ou semi-pública”. 

De um modo geral, as parcerias público privadas caracterizam-se pelos seguintes 

elementos (Comissão das Comunidades Europeias, 2004 e Tribunal de Contas, 2006): 

 A duração relativamente longa da relação de cooperação entre os parceiros, 

público e privado. 

 O modo de financiamento do projecto, assegurado em parte pelo sector 

privado, por vezes através de complexas montagens jurídico financeiras 

envolvendo os diversos intervenientes.  

 O papel importante do agente económico, que participa em diferentes fases do 

projecto (concepção, realização, aplicação, financiamento). O parceiro do 

sector público concentra-se essencialmente na definição dos objectivos a 

atingir em termos de interesse público, da qualidade dos serviços propostos, da 

política dos preços, e assegura o controlo do cumprimento destes objectivos. 

 A distribuição dos riscos entre o parceiro do sector público e o parceiro do 

sector privado, efectuada caso a caso, em função das capacidades das partes 

para os avaliar, controlar e gerir. 

A União Europeia, distingue dois sistemas de PPP (SEC(2005)800): 

 As PPP de tipo puramente contratual, em que a parceria entre os sectores 

público e privado assenta exclusivamente em relações contratuais entre os 

diferentes agentes; 
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 As PPP de tipo institucionalizado, implicando a cooperação entre os sectores 

público e privado numa entidade terceira distinta, detida conjuntamente pelo 

parceiro público e pelo parceiro privado. 

Nas PPP de tipo puramente contratual podem ainda encontrar-se dois modelos 

distintos (Cabral, 2009): 

 Modelo do Private Finance Iniciative (PFI), onde o parceiro privado é 

incumbido de realizar e gerir infra-estruturas para a Administração Pública 

(hospitais, centros penitenciários, etc.), sendo a remuneração efectuada 

através de pagamentos regulares por parte do parceiro público. 

 Modelo Concessivo, caracterizado pela relação directa entre o parceiro 

privado e o utente final. O parceiro privado presta um serviço ao público “em 

vez” do parceiro público, mas sob o controlo deste. O modo de remuneração 

do co-contratante consiste em taxas cobradas aos utentes do serviço, 

eventualmente acompanhadas de subvenções por parte dos poderes 

públicos. 

Todavia, não existe a nível comunitário um quadro jurídico específico que regule as 

PPP, remetendo a Comissão Europeia para os valores subjacentes ao direito 

comunitário da contratação pública, transposto para o direito português com a recente 

publicação do Código dos Contratos Públicos (CCP), e para as regras e princípios 

decorrentes dos artigos 43.º a 49.º do Tratado CE, nomeadamente a transparência, a 

igualdade de tratamento, a proporcionalidade e o reconhecimento mútuo. De acordo com 

o direito comunitário derivado, qualquer contrato a título oneroso celebrado por escrito 

entre uma entidade adjudicante e um operador, na medida em que tenha por objecto a 

execução de uma obra ou a prestação de um serviço, é qualificado de “contrato público”. 

 

5.3. A EVOLUÇÃO DAS PPP EM PORTUGAL 

 

Em Portugal, as parcerias público privadas surgem nos anos 60, sobre a forma de 

concessão na área da construção de infraestruturas de transporte e comunicações de 

grande porte, essencialmente para mobilizar capitais privados e diminuir o esforço de 

investimento público, mas também para beneficiar das capacidades de execução e dos 

conhecimentos especializados do sector privado, reduzindo custos e tempo (Reis et al, 

2010). 

A partir de 1979, com a descentralização de competências para os Municípios, a falta 

de recursos financeiros e de conhecimentos tecnológicos conduziram ao surgimento das 

PPP a nível local, em sectores como o saneamento básico e recolha de resíduos sólidos 

urbanos. A partir da reforma dos Fundos Estruturais de 1988, a parceria na Europa foi 
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considerada como um instrumento essencial da política de coesão económica e social, 

constituindo um incentivo ao seu desenvolvimento em todos os países da União 

Europeia. A modernização do Estado e os novos desafios das políticas públicas, 

nomeadamente a necessidade e urgência na resolução dos problemas ambientais, a luta 

contra a pobreza e a exclusão social, a nova política de cidades e a necessidade de 

melhorar a competitividade através da inovação, no âmbito da política económica, deram 

origem ao surgimento de novas figuras de PPP com características diferentes das 

tradicionais.  

No QCA III (2000-2006) foram introduzidas pela primeira vez as parcerias público-

privado Intersectoriais, como condição de acesso a certas Medidas dos Programas 

associados às políticas de competitividade económica, com destaque para os programas 

nacionais da economia e da ciência e tecnologia e para o programa regional do Centro, 

como medida de alavancagem económica ao empreendedorismo.  

No âmbito do actual período de apoio dos Fundos Estruturais e do Quadro de Referência 

Estratégico Nacional aprovado, QREN 2007-2013, as PPP Intersectoriais passaram a ser 

um instrumento privilegiado na implementação das políticas públicas, considerando-se 

que têm um “efeito de alavancagem económica”, permitindo uma maior disponibilização 

de recursos a nível regional e local, contribuindo para um maior equilíbrio entre a procura 

e a oferta e para uma maior clareza na definição das políticas públicas. 

Estas PPP Intersectoriais são heterogéneas, quer em termos jurídicos (acordos ou 

contratos de natureza mais ou menos formal), quer em termos do objecto a que se 

destinam, do tipo de parceiros envolvidos, ou ainda dos sectores de actividade em que 

operam: 

 Infraestruturas e Transportes (parceiros semelhantes em poder e estrutura) 

 Serviços Urbanos (parceiros diferentes em termos de poder e dimensão) 

 Domínio Social (organizações normalmente sem fins lucrativos muito variadas 

quanto ao poder e dimensão) 

 Domínio Cultural (parceiros de escala modesta actuando a nível local). 

 Desenvolvimento Económico (parceiros diferentes em termos de poder e 

dimensão) 

 Implementação de Políticas Públicas 

A entrada em vigor do Tratado de Lisboa, que consagrou a dimensão territorial, e 

especialmente a coesão territorial, no processo de integração europeia, veio reforçar os 

mecanismos de governação aos vários níveis, favorecendo a abordagem em parceria, 

fundada na complementaridade, na articulação e na responsabilização dos diferentes 

intervenientes. 
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5.4. AS PPP E O DIREITO NACIONAL 

 

O regime jurídico das parcerias público privadas em Portugal (RJPPP) foi 

estabelecido pelo Decreto-Lei nº 86/2003 de 26 de Abril, com a alteração posterior pelo 

Decreto-lei nº 141/2006 de 27 de Julho, diplomas estes que vieram definir as normas 

gerais aplicáveis à intervenção do Estado na definição, concepção, preparação, 

concurso, adjudicação, alteração, fiscalização e acompanhamento global das parcerias 

público privadas. O DL nº 86/2003 estabeleceu as características e as regras a que 

devem obedecer o lançamento das PPP em Portugal e o DL nº 141/2006 regulamentou 

as questões ligadas à sua execução, nomeadamente a repartição de riscos e de 

responsabilidades entre as partes, que constitui uma das características mais marcantes 

das PPP (Reis et al, 2010). 

As Parcerias Público Privadas (PPP) em Portugal são definidas, de acordo com o 

artigo 2.º do DL 141/2006 como: 

“O contrato ou a união de contratos, por via dos quais entidades privadas, 

designadas por parceiros privados, se obrigam, de forma duradoura, perante 

um parceiro público, a assegurar o desenvolvimento de uma actividade 

tendente à satisfação de uma necessidade colectiva, e em que o 

financiamento e a responsabilidade pelo investimento e pela exploração 

incumbem, no todo ou em parte, ao parceiro privado”. 

Os principais instrumentos de regulação jurídica das relações de colaboração entre 

entes públicos e entes privados são os contratos de concessão de obras públicas ou de 

serviço público, o contrato de fornecimento, o contrato de prestação de serviços, o 

contrato de gestão e o contrato de colaboração, quando estiver em causa a utilização de 

um estabelecimento ou uma infra-estrutura já existentes, pertencentes a outras 

entidades que não o parceiro público (DL 141/2006). 

De acordo com o art. 7.º do DL 141/2006, a partilha de riscos entre as entidades 

públicas e privadas deve estar claramente identificada no contrato e obedece aos 

seguintes princípios: os diferentes riscos inerentes à parceria devem ser repartidos entre 

as partes de acordo com a sua capacidade de gerir esses mesmos riscos; a parceria 

deverá implicar uma significativa e efectiva transferência de risco para o sector privado; 

o risco de insustentabilidade financeira da parceria, por causa não imputável a 

incumprimento ou modificação unilateral do contrato pelo parceiro público, ou a situação 

de força maior, deve ser, tanto quanto possível, transferido para o parceiro privado. 

Os riscos do Estado assumidos com os contratos de PPP decorrem das cláusulas 

contratuais de reposição do equilíbrio financeiro. Estas cláusulas mencionam situações 
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passíveis de compensações pelo Estado (por ex., défices de tráfego numa infra-estrutura 

de transportes), sendo com base neste clausulado que as concessionárias apresentam 

as suas reservas de direito quanto à necessidade de reposição do equilíbrio financeiro10 

dos respectivos contratos. 

Em termos de fiscalização, os aspectos que se consideram mais pertinentes 

prendem-se com a fiscalização externa, nomeadamente pela necessidade de obtenção 

de visto por parte da Entidade responsável, neste caso o Tribunal de Contas (TC), em 

sede do qual se pode vir a protelar11 (e tem sido protelada) a fase de execução da 

parceria e ou da concessão. Entre as acções prosseguidas pelo TC, salientam-se as 

auditorias de gestão, de âmbito temático, sobre os encargos do Estado com as PPP, 

bem como o respectivo controlo orçamental e encargos na dívida pública. 

O acompanhamento global e a fiscalização interna das parcerias incumbe ao 

Ministro das Finanças para as matérias económicas e financeiras e ao Ministro da Tutela 

Sectorial para as demais, com o objectivo de avaliar custos e riscos e melhorar o 

processo de constituição de novas parcerias (cf. art. 12º e 13.º do DL 141/2006). 

Por seu lado, a Lei de enquadramento orçamental (LEO), Lei n.º 91/2001, de 20 de 

Agosto, republicada em anexo à Lei n.º 48/2004, de 24 de Agosto, estabelece que as 

PPP estão sujeitas, nos termos do artigo 18º, n.º 3, alínea d), ao regime do orçamento 

por programas, medidas e projectos ou actividades, devendo o articulado da Lei (cf. 

artigo 31.º, n.º 1) fixar um limite máximo aos compromissos do Estado com as mesmas. 

Segundo o nº1 e o nº 2 do artigo 19º de LEO, é obrigatório avaliar a economia, a eficiência 

e a eficácia de programas com recurso a parcerias dos sectores público e privado e de 

se proceder a uma análise de value for money (VFM)12 da parceria, o que se traduz, na 

prática, na necessidade de conceber um “comparador público” 13. para justificar a eventual 

mais-valia da opção PPP (Tribunal de Contas, 2009, 39). A opção PPP está ainda 

subordinada a uma avaliação do dimensionamento e sustentabilidade dos encargos a 

assumir no âmbito do sistema de orçamentação plurianual do SPA, que deve 

acompanhar a LEO (Tribunal de Contas, 2006, 7). 

                                                      
 
10

 O equilíbrio financeiro baseia-se em previsões macro e microeconómicas constantes do denominado Caso 
Base, que faz parte integrante dos respectivos contratos, sendo com referência a este modelo financeiro que 
as concessionárias apuram os montantes reclamados em sede de “reequilíbrio financeiro”. 

11
 Têm sido casos recorrentes a suspensão da execução de obras face a diferendos relativos à necessidade ou 
não de obtenção de visto por parte do TC, em grande parte por violação do objecto do contrato, ou perante 
aspectos relacionados com o estatuto das entidades concessionárias do Sector Empresarial do Estado, 
nomeadamente das Estradas de Portugal. 

12 Note-se que a análise value for money se encontra contemplada no Dec.Lei n.º 86/2003, de 26 de Abril 

(constituindo um dos pressupostos ao lançamento e estabelecimento da contratação da parceria), com 
remissão para o n.º 2 do artigo 19.º da Lei de Enquadramento Orçamental. 

13 O comparador público consiste num programa alternativo, visando a obtenção eficiente dos mesmos 

objectivos, com exclusão de financiamentos ou de exploração a cargo de entidades privadas, isto é, financiado 
e realizado directamente pela Administração Pública. 
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O Código dos Contratos Públicos (CCP) 

 

Aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro, com a posterior redacção 

dada pelo Decreto-Lei nº 278/2009 de 2 de Outubro, o Código dos Contratos Públicos 

(CCP) estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos 

contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo.  

O Código dos Contratos Públicos procede à transposição da Directiva 2004/17/CE, 

relativa aos processos de adjudicação dos sectores especiais, designadamente, os 

sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais e da Directiva 

2004/18/CE14, que respeita os designados sectores clássicos: contratos de empreitadas 

de obras públicas, contratos públicos de fornecimento de bens e de serviços. 

As PPP não estão dispensadas do cumprimento da legislação respeitante à 

contratação pública15, apesar do RJPPP. Na secção III do título I, o CCP dispõe sobre a 

execução e modificação de parcerias público privadas, salvaguardando aspectos 

essenciais como o dever de informação, fiscalização e acompanhamento das PPP, bem 

como a partilha de benefícios. 

Enquadramento Jurídico das PPP Intersectoriais  

De acordo com o RJPPP, nomeadamente as alíneas d) e e) do artigo 2.º do DL 

141/2006, excluem-se do âmbito de aplicação deste Decreto: 

 Todas as parcerias público privadas que envolvam, cumulativamente, um 

encargo acumulado actualizado inferior a 10 milhões de euros e um 

investimento inferior a 25 milhões de euros; 

 Todos os outros contratos de fornecimento de bens ou de prestação de 

serviços, com prazo de duração igual ou inferior a três anos, que não 

envolvam a assunção automática de obrigações para o parceiro público no 

termo ou para além do termo do contrato. 

Assim, as novas tipologias de PPP Intersectoriais apenas encontram enquadramento 

jurídico nos artigos 157º a 184º do Capítulo II do Código Civil Português, cujas 

disposições se aplicam às pessoas colectivas, designadamente as Associações, bem 

como no DL nº 231/81, que regulamenta o contrato de consórcio, através do qual duas 

ou mais pessoas, singulares ou colectivas, que exercem uma actividade económica, se 

                                                      
 
14 bem como das suas alterações pelas Directiva n.º 2005/51/CE da Comissão de 7 de Setembro, e da Directiva 

n.º 2005/75/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Novembro. 
15 Decreto-lei nº 59/99, de 2 de Março, Decreto-lei nº 197/99, de 8 de Junho, Decreto-lei nº 223/2001, de 9 de 

Agosto, que têm constituído a matriz da contratação pública portuguesa nos últimos anos, e o Código do 
Procedimento Administrativo (CPA). 
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obrigam entre si a realizar, de forma concertada, um determinado empreendimento ou 

actividade contínua (artigos 1º e 2º alínea a) do DL nº 231/81). 

 

5.5. VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS PPP  

Relativamente ao processo tradicional da contratação pública, as PPP apresentam 

vantagens não só de natureza administrativa, mas também ao nível da política 

económica, estrutural e conjuntural, nomeadamente ao nível da política financeira. 

A diminuição das necessidades de financiamento público, a transferência parcial ou 

total do risco, a qualidade do serviço prestado e um maior rigor e capacidade de gestão, 

através da transposição para o sector público do know-how tecnológico, operativo e de 

gestão do sector privado, são aspectos que visam garantir um melhor value for money 

na prestação dos serviços públicos através do modelo de PPP. 

No entanto, as vantagens mais marcantes das PPP para os governos situam-se ao 

nível do exercício e implementação da política económica, decorrente das restrições 

orçamentais e do endividamento que os estados actualmente enfrentam. De facto, a 

opção pelas PPP poderá apresentar vantagens orçamentais, quer ao nível do critério do 

défice, quer do critério da dívida pública. No que respeita o critério do défice, a vantagem 

poderá traduzir-se na desorçamentação temporária de despesas, enquanto que no 

critério da dívida pública, a vantagem se baseia no facto do Estado prover infra-

estruturas e serviços fundamentais à margem do seu Balanço. 

O Estado apresenta-se na qualidade de comprador de serviços públicos com base 

em activos fornecidos pelo sector privado, o que lhe permite, à partida, substituir 

despesas de investimento por despesas correntes. 

Como desvantagens, citam-se os elevados custos de transacção da fase pré-

contratual, dado o elevado nível de exigência na preparação dos concursos e na 

definição do desempenho das infra-estruturas ou do serviço objecto da parceria. A 

exigência destes aspectos reflecte-se também no processo de avaliação das propostas, 

particularmente na fase de negociação ou de diálogo concorrencial, o que tem como 

consequência uma menor flexibilidade posterior na modificação da execução do 

contrato. Na fase de lançamento da parceria, a necessidade de cumprimento antecipado 

de determinadas normas legais e regulamentares e em particular de aspectos de âmbito 

ambiental16, conduzem a uma extensão temporal do início da execução, que muitas 

vezes põe em causa o objecto da parceria. Refira-se ainda o número de comissões de 

                                                      
 
16

 Necessidade prévia de obtenção da Declaração de Impacte Ambiental – DIA 
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avaliação necessárias às fases de lançamento e execução da parceria e ao controlo da 

sua execução, acompanhamento e monitorização (Reis, Fortuna, Mariano, 2010). 

Em termos contratuais podem verificar-se falhas susceptíveis de implicar a reposição 

do equilíbrio económico-financeiro, conduzindo a penalizações relevantes para o 

parceiro público (Marques, 2008). 

As PPP de longa duração podem, para além disso, conduzir a comportamentos anti-

competitivos, tais como os cartéis, ou ocasionar situações de monopólio na provisão dos 

serviços públicos por parte dos privados a quem o sector público concedeu esses 

direitos, distorcendo as regras da concorrência entre os potenciais fornecedores, e 

contrariando, desta forma, os valores fundamentais do NPM: eficiência, eficácia e 

economia. 

 

PPP Intersectoriais 

 

No que respeita as PPP Intersectoriais, o ponto 5.1 apresenta várias vantagens 

destas novas figuras de parceria. Os problemas ou dificuldades advindos das PPP 

Intersectoriais, encontram-se plasmados no ponto 3.4. Destacam-se aqui apenas 

aqueles que parecem ser mais problemáticos para a Administração do Estado e que 

necessitam por isso de uma reflexão aprofundada relativamente à forma de fazer da 

burocracia tradicional: 

A multiplicidade e heterogeneidade destas novas figuras de parceria exigem novas 

formas de coordenação, monitorização e controlo destas diferentes redes de actores por 

parte da Administração Pública, isto é, uma adaptação para formas de trabalho mais 

horizontais e com maior autonomia. A cooperação inter-organizacional das entidades da 

administração pública aos vários níveis de governo e dos responsáveis nacionais pelas 

políticas públicas sectoriais e respectivos programas é fundamental para se poder 

monitorizar e avaliar o contributo real destas novas estruturas para atingir resultados 

positivos para todos os intervenientes do processo: a autoridade pública, o parceiro 

privado e os cidadãos/empresas. 

Por outro lado, a multiplicidade das PPP Intersectoriais torna difícil comparar os seus 

resultados em termos de eficiência e de eficácia, com os resultados alternativos do 

fornecimento desses bens e serviços pela própria administração pública. 

A prestação de contas destas estruturas híbridas acarreta igualmente diversos 

problemas, nomeadamente o facto das estruturas contabilísticas das entidades privadas 

serem diferentes da contabilidade pública, daí a necessidade de uma maior 

transparência da forma de utilização dos recursos públicos quando está em causa a 

contratualização do Estado com este tipo de estruturas. 
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CAPÍTULO II. A TEORIA ECONÓMICA E A PROMOÇÃO DE EFICIÊNCIA 

A intervenção do estado na economia foi reconhecida em Portugal na Constituição de 

1933, que reconhecia a necessidade de intervenção dos poderes públicos de forma subsidiária 

e correctiva, assim como o princípio proteccionista da economia nacional, o que conduziu ao 

“corporativismo e a um capitalismo de direcção estatal”, que vigorou até à Revolução do 25 de 

Abril (Bilhim, 2000). 

Nos anos 70 as funções do estado alargaram-se à área social e ao planeamento e 

coordenação económica. Mas só a Constituição de 1976 veio a consagrar, pela 1ª vez em 

Portugal, uma economia aberta ao exterior, orientada para o desenvolvimento e corrigida pela 

intervenção do Estado, garantindo a existência de um sistema económico multi-sectorial e de 

diversos tipos de iniciativa económica: pública, privada e cooperativa. As revisões da 

Constituição da República Portuguesa de 1982, 1989 e 1992, conduziram a uma maior 

flexibilidade em termos económicos, reforçando a iniciativa privada e instituindo a possibilidade 

de privatizações (Bilhim, 2000). 

A actual Constituição consagra um modelo de equilíbrio entre interesse público e a 

economia de mercado, atribuindo ao estado funções na dinamização económica e na 

regulação económica. De entre as tarefas fundamentais do estado em Portugal ligadas à 

sua intervenção na área económica, a actual Constituição da República Portuguesa (CRP) 

define no artigo 9º alínea d) promover o bem-estar da população mediante a transformação 

e modernização das estruturas económicas e sociais e de distribuição de rendimentos e no 

artigo 199º, relativo às competências administrativas do Governo, cita na alínea g) praticar 

todos os actos e tomar todas as providências necessárias à promoção do desenvolvimento 

económico-social e à satisfação das necessidades colectivas. No artigo 81º alínea F da 

CRP, são consideradas incumbências prioritárias do estado “assegurar o funcionamento 

eficiente dos mercados, de modo a garantir a equilibrada concorrência entre as empresas, a 

contrariar as formas de organização monopolistas e a reprimir os abusos de posição 

dominante e outras práticas lesivas do interesse geral”. 

1. AS TEORIAS ECONÓMICAS NORMATIVAS E A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA 

De acordo com as teorias económicas normativas, a intervenção do Estado na 

economia justifica-se por várias razões: desde a estabilização macro económica, à 

redistribuição do rendimento, ao fornecimento de bens de utilidade pública, à regulação 

económica e social, ao desenvolvimento de estratégias de desenvolvimento económico e 

coesão social, bem como à resolução de ineficiências económicas devidas a falhas de 

mercado, as quais necessitam de ser corrigidas de forma a potenciar o bem-estar colectivo.  
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O mercado não é um mecanismo natural que assegura o funcionamento das 

economias, contrariamente ao que defendem as teses liberais, “mas uma instituição política, 

destinada a regular e manter determinadas estruturas de poder que asseguram a 

prevalência dos interesses de certos grupos sociais sobre os interesses de outros grupos 

sociais, tal como a soberania do consumidor é um mito, como o demonstra a sociedade de 

consumo, que à liberdade de escolha individual opõe o consumo de massas” (Nunes, 2001). 

A economia de mercado, para funcionar, requer instituições legais e financeiras e 

estruturas reguladoras que assegurem a estabilidade económica, política e social, o que 

implica a intervenção do estado na economia (Stiglitz, 2001). 

O 1º Teorema da economia do bem-estar, que tem por base a actividade económica e 

o bem-estar colectivo daí resultante, assegura que, sob certas condições, os mecanismos 

de mercado conduzem a economia a uma solução eficiente no sentido de Pareto. O que 

significa que, verificadas determinadas condições técnicas17, a saber:  

 Comportamento racional substantivo dos agentes económicos, na maximização 

da sua utilidade;  

 Concorrência pura e perfeita, para que os preços sejam fixados de acordo com 

as leis da oferta e da procura;  

 Informação completa dos agentes económicos sobre os mercados. 

Se os mecanismos de mercado funcionarem livremente, conduzem a economia a 

produzir o máximo com os recursos disponíveis, isto é, conduzem a uma afectação de 

recursos eficiente, num ponto de equilíbrio correspondente ao óptimo de Pareto. A curva de 

possibilidades de utilidade, ou curva de eficiência de Pareto relaciona os níveis de bem-

estar dos agentes económicos em presença perante um volume de recursos fixo. O óptimo 

de Pareto significa que não é possível realizar qualquer mudança no sistema económico que 

melhore a situação de um agente económico sem que, correlativamente, a situação de outro 

piore (Cooper, 2004). 

A Figura 3 ilustra o conceito da eficiência de Pareto. Sendo UA e UB as utilidades 

dos agentes económicos A e B, existe uma fronteira de possibilidades de utilidade, que 

corresponde ao lugar geométrico das combinações possíveis de utilidade de A e de B que 

respeitam a eficiência de Pareto. A concavidade da curva reflecte a utilidade marginal 

decrescente dos bens e serviços que geram utilidade para A e B. Neste contexto, a e todos 

os pontos dentro da fronteira correspondem a afectações de recursos ineficientes, que 

podem ser melhorados, e b e todos os pontos fora da curva correspondem a níveis de bem-

                                                      
 
17

 Estas condições da Teoria Neoclássica, para além de redutoras e mecanicistas, não são conformes às 
capacidades limitadas de raciocínio do ser humano, nem tão pouco à realidade dos mercados económicos, 
que primam pela complexidade e pela incerteza.  



 
 

43 

estar inacessíveis com os recursos existentes. Note-se que partindo de a, só os movimentos 

de Pareto dirigidos a d ou a e, correspondem a uma reafectação de recursos que melhora a 

situação de um agente sem piorar a situação de outros. Todos os pontos situados no arco 

delimitado pelos pontos d e e correspondem a situações eficientes no sentido de Pareto.  

 

Fig. nº 3: Curva das Possibilidades de Produção 

  

   Fonte: Santos, 2010. 

 

No entanto, este Teorema nada diz quanto às diferentes distribuições de utilidade que 

são possíveis no âmbito dessa eficiência. Ou seja, “um mercado a funcionar perfeitamente 

pode assegurar uma afectação de recursos eficiente no plano económico, mas não pode 

garantir que a distribuição das utilidades seja aceitável no plano social” (Tresch, 1981) 

citado por (Santos, 2010). Daí o 2º Teorema da economia do bem-estar, que garante que a 

fronteira das possibilidades de utilidade18 pode ser atingida em qualquer ponto pela acção 

exclusiva dos mecanismos de mercado desde que, previamente, se promova a 

redistribuição dos recursos pelos agentes económicos em função dos padrões vigentes de 

justiça social. O que significa que a regulação económica coloca dois problemas ao Estado: 

 Promover uma afectação de recursos eficiente, de forma a evitar desperdícios 

prejudiciais ao bem-estar colectivo.  

 Assegurar a equidade na distribuição do rendimento entre os cidadãos. 

Neste contexto, sempre que o mercado se revela, por si só, incapaz de estabelecer 

uma afectação de recursos compatível com o funcionamento eficiente da economia no 

sentido de Pareto, isto é, quando se verificam falhas de mercado, é fundamental a 

intervenção do Estado para restabelecer o equilíbrio económico e sanar essas ineficiências. 

                                                      
 
18

Lugar geométrico das combinações possíveis de utilidade dos agentes económicos em presença que 
respeitam a eficiência de Pareto. 
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Para tal, o estado recorre a vários tipos de acções correctivas, de acordo com o tipo de 

ineficiência em causa. 

2. AS FALHAS DE MERCADO 

As Falhas de Mercado podem se definidas como “qualquer circunstância em que a 

simples busca do interesse privado não conduz ao uso eficiente dos recursos disponíveis ou 

a uma distribuição justa dos bens de que a sociedade dispõe” (Weimer e Vining, 2004) 

citado por (Santos, 2010). As falhas de mercado conduzem a ineficiências ou a 

desigualdades que devem ser corrigidas pelo Estado no sentido de restabelecer a eficiência 

económica e o equilíbrio do mercado. Estas falhas de mercado podem ocorrer por diversas 

razões: existência de monopólios naturais, informação imperfeita dos agentes económicos, 

emergência de externalidades positivas ou negativas e desigualdades no acesso a 

utilidades públicas. 

De entre as diversas tipologias de falhas de mercado interessa-nos particularmente 

abordar, no contexto desta dissertação, o caso das Externalidades19 e da Informação 

Imperfeita, que se aplicam ao presente caso de estudo.  

São estas duas falhas de mercado que no âmbito da Agenda de Competitividade do 

QREN e do Programa Compete, permitem justificar, do ponto de vista teórico, a intervenção 

do Estado na economia e o apoio à clusterização das actividades económicas com a criação 

do instrumento programático Estratégias da Eficiência Colectiva (EEC) e a delegação da 

implementação da política de Clusters em agências independentes constituídas em PPP 

Intersectoriais.  

2.1. EXTERNALIDADES OU EFEITOS EXTERNOS 

Segundo Marshall (1890)20, diz-se que existe uma Externalidade ou Efeito Externo 

“quando a acção de um agente económico se repercute no bem-estar dos outros sem 

que tal incidência seja considerada no sistema de preços”. 

O que significa que os custos ou benefícios marginais gerados por uma determinada 

actividade económica, representam apenas uma parcela dos custos ou benefícios que 

decorrem dessa actividade para a Sociedade no seu conjunto. Assim, no caso de uma 

externalidade positiva, o benefício marginal social (BmS) é igual ao benefício marginal 

privado (BmP) mais o benefício externo (BmE): 

                                                      
 
19 As Externalidades podem ser positivas ou negativas em função dos resultados para a sociedade, positivos ou 

negativos, resultantes do exercício da actividade privada. 
20 Principles of Economics, Alfred Marshall, 1890 
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BmS = BmP + BmE 

Todavia, os agentes privados decidem em função dos custos e benefícios da sua 

actividade e não no total dos custos e ganhos que essa actividade traz para a 

Sociedade. Esta ineficiência configura uma falha de mercado em atingir o óptimo de 

produção, o que justifica uma acção correctiva por parte do Estado.  

Olhando para a Figura 4, verifica-se que, para o agente privado, o equilíbrio ocorre 

no ponto de intercepção das curvas da oferta (S= CmP) e da procura (D = BmP), que 

corresponde à produção qm que é vendida ao preço pm, ponto em que os custos 

marginais são iguais aos benefícios marginais da actividade.  

Fig. nº 4 : Externalidades Positivas e Eficiência Económica 

 

Fonte: Santos, 2010. 

 

Imaginando que esta actividade gera externalidades positivas, o total dos benefícios 

marginais seria representado pela curva D’= BmP + BmE, em que o benefício social 

marginal, a linha a-qm é superior ao custo marginal, linha c-qm. Passando da situação 

de equilíbrio de mercado, qm, para a quantidade socialmente óptima, qs, existe um 

ganho de bem-estar igual à área do triângulo abc, mas os custos marginais privados 

aumentam, daí que o agente económico produza apenas a quantidade qm. 

Neste contexto, quando os efeitos externos atingem um valor relevante, é necessário 

que o Estado intervenha no sentido de proporcionar um uso mais eficiente dos recursos 

disponíveis, internalizando essas externalidades positivas. A correcção das 

externalidades pelos poderes públicos pode ser feita através de impostos, no caso de 

externalidades negativas, ou através de subsídios, no caso das externalidades positivas, 

compensando o agente económico pelos benefícios externos da sua actividade. Estes 
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impostos e subsídios Pigouvianos (Pigou, 1920-1928) destinam-se a corrigir o 

desequilíbrio económico dos mercados. A Figura 5 ilustra a situação de correcção da 

externalidade positiva através do subsídio Pigouviano. 

 

Fig. nº 5: Subsídio Pigouviano para correcção de externalidade positiva 

 

Fonte: Santos, 2010. 

 

Neste caso, o ponto d corresponde ao óptimo social, quando os custos marginais 

sociais são iguais aos benefícios marginais totais. Este acréscimo de produção pode ser 

alcançado se o Estado atribuir ao agente privado para ele produzir qs, um subsídio de 

valor cd por unidade produzida, que compense os efeitos externos da actividade, 

equivalentes à área do triângulo fed. Isto faz deslocar a curva da procura para D* = Bmp 

+ Sub, sendo o total do subsídio equivalente ao rectângulo abcd. 

Todavia, apesar do subsídio Pigouviano ter por objecto o aumento da eficiência 

económica, acaba sempre por gerar uma redistribuição do rendimento. Os consumidores 

do bem em causa e os beneficiários da externalidade melhoram o seu nível de bem-

estar, mas os contribuintes que não pertencem a estas categorias e são obrigados a 

financiar o subsídio, têm uma perda de bem-estar.  

Daí que “o subsídio Pigouviano deva ser dimensionado de forma a corresponder ao 

valor da externalidade que pretende internalizar, sob pena de causar danos maiores do 

que na ausência do subsídio” (Santos, 2010). 
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2.2. INFORMAÇÃO IMPERFEITA 

A informação Imperfeita é uma outra importante falha de mercado, que se deve à 

incerteza e à complexidade do contexto global dos mercados e à informação assimétrica 

existente entre os agentes económicos do mercado, o que pode provocar 

enviesamentos e conduzir a soluções ineficientes, no sentido de Pareto, ao nível da 

afectação de recursos. A intervenção pública permite corrigir esta situação nalguns 

casos, nomeadamente com o recurso a duas figuras:  

A Selecção Adversa, que ocorre no período pré-contratual,   

O Risco Moral, que ocorre após a celebração do contrato. 

A Selecção Adversa é definida como “o processo no mercado do bem ou serviço, em 

que as transacções são protagonizadas por agentes económicos com características 

desfavoráveis” (Santos, 2010). O que coloca a questão dos riscos envolvidos no 

processo de selecção das agências independentes por parte dos responsáveis 

governamentais, já anteriormente referida (ver pontos 2.3 e 4. do Cap. I) e a importância 

na transparência e rigor dos procedimentos utilizados.  

O Risco Moral representa “uma situação em que uma parte contratante tem incentivo 

em intentar uma acção encoberta com consequências adversas para outras partes 

contratantes” (Friedman, 2002, citado por Giauque, 2003). Na relação de agência, que 

ocorre quando uma organização opera em nome de outrem, em que existe informação 

assimétrica entre as partes, pode ocorrer uma má afectação de recursos financeiros 

provocada por vários factores de risco, entre outros a negligência do contratante (Greffe, 

1999, citado por Giauque, 2003).  

Daí a importância da regulamentação dos programas e do cuidado a ter na 

elaboração dos conteúdos contratuais, na atribuição de incentivos económicos ligados à 

concretização de objectivos específicos, previamente acordados entre o Governo e a 

Agência, de forma a minimizar o risco de uma má afectação de recursos públicos. 

3. OS CONCEITOS DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFECTIVIDADE 

3.1. O CONCEITO DE EFICIÊNCIA 

Na Teoria Económica, o conceito de Eficiência é um conceito relativo, que tem duas 

dimensões (Zamorano, 2004): 

1) Eficiência Técnica ou Operacional (ET), que se refere ao ratio Output / Input 

comparado com um ratio standard considerado óptimo. Ela corresponde à 

fronteira de possibilidades de produção ou de eficiência de Pareto, i.e., ao 
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máximo de output teórico alcançável com a tecnologia existente e uma dada 

combinação de inputs. 

2) Eficiência Alocativa ou de Preço (EA), refere-se ao uso dos inputs na proporção 

óptima, dados os respectivos preços e a tecnologia de produção. Trata-se de 

uma medida que tem em conta o uso dos diversos factores de produção nas 

melhores proporções, do ponto de vista dos preços. 

3) A Eficiência Económica ou Eficiência Custo (EE), é o produto da Eficiência 

Técnica pela Eficiência Alocativa. 

EE = ET * EA 

A figura 6 ilustra as medidas de eficiência técnica e alocativa, tal como definidas por 

Farrell (1957)21. A curva de eficiência técnica YY’ representa a combinação mínima de 

inputs por unidade de output e todos os pontos desta linha são considerados 

tecnicamente eficientes. O ponto R’ representa a eficiência técnica e alocativa. 

A unidade produtiva P é tecnicamente ineficiente e o arco RP mede esta ineficiência 

técnica (IT). Esta distância representa a quantidade pela qual todos os inputs podem ser 

divididos sem diminuir a quantidade de output. Geometricamente, o nível de ineficiência 

técnica (IT) pode ser expresso por RP/OP e a eficiência técnica (ET) viria dada por 

OR/OP. 

Fig. nº 6 - Medidas de Eficiência Técnica e Alocativa 

 

Fonte: Zamorano (2004) 

                                                      
 
21

 De acordo com Farrell (1957), a eficiência técnica é a “capacidade que uma entidade tem para obter o máximo 
de outputs a partir de um conjunto dado de inputs”. Este conceito é menos restritivo que o conceito de 
eficiência técnica de Pareto-Koopmans, que impede qualquer afectação de recursos que melhore a situação 
de um agente económico se essa afectação piorar a situação de outro. 
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Sendo conhecida a informação sobre os preços de mercado e assumida a 

minimização de custos, de tal forma que o ratio do preço do input é dado pela inclinação 

da linha de isocusto CC’. Então, no ponto P, a ineficiência alocativa (IA) seria dada por 

SR/OR e a eficiência alocativa (EA) seria dada por OS/OR. 

A medida da eficiência económica (EE) seria dada por: 

EE= ET*EA = OR/OP*OS/OR=OS/OP 

Em que a distância SP pode ser analisada em termos de redução de custos. 

“A eficiência facilita a competitividade e a presença de competidores no mercado 

induz a procura de eficiência” A Competitividade pode ser definida como “a capacidade 

das empresas em vender mais bens e serviços e em manter ou aumentar a sua quota de 

mercado, sem necessidade de sacrificar utilidades” (Porter, 1990)22. Uma unidade 

produtiva pode ser tecnicamente eficiente mas não ter compradores para os seus 

produtos, se não for também eficiente em termos de custos/preços de mercado. 

No modelo de análise quantitativa DEA (Data Envelopment Analysis) a utilizar na 

avaliação da eficiência técnica dos Clusters/PPP Intersectoriais, os conceitos centrais 

para o cálculo da eficiência são os conceitos económicos de fronteira de possibilidades 

de produção e de eficiência técnica de Pareto. 

 

3.2. OS CONCEITOS DE EFICÁCIA E DE EFECTIVIDADE 

 

A avaliação dos programas financiados pelos Fundos Estruturais (FE), consiste num 

julgamento sobre os resultados das operações realizadas em termos físicos e 

financeiros face aos objectivos pretendidos e sobre os impactos alcançados nas 

populações-alvo, conforme ilustrado na Figura 7.  

São seis os critérios fundamentais de avaliação destes programas:  

1. Pertinência dos objectivos para resolver as necessidades e as prioridades 

existentes. 

2.  Eficiência na utilização dos recursos financeiros para a concretização das 

operações. 

3. Eficácia das realizações, resultados e impactos para atingir os objectivos 

propostos. É o grau com que se alcançam os objectivos e metas do programa 
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 Porter M. (1990) Vantagem Competitiva, Ed. Campos. 
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num determinado período de tempo. A eficácia pode ser avaliada em termos 

físicos ou financeiros. 

 

Fig. nº 7: Critérios de Avaliação dos Programas Comunitários 

AVALIAÇÃO

Programa

Impactos

Efectividade = utilidade  + sustentabilidade

pertinência eficiência

eficácia

Necessidades

Problemas

Temas

Objectivos Recursos Operações

Resultados

Realizações

Sociedade

Economia

Ambiente

Avaliação

 
Fonte: CE,1999. 

 

4. Utilidade do programa e dos seus impactos para colmatar as necessidades das 

populações-alvo. 

5. Sustentabilidade das alterações e benefícios alcançados para perdurarem após 

a conclusão do programa.  

6. Efectividade das políticas públicas em termos de impactos sociais (outcomes), 

face às necessidades e aos objectivos do programa.Trata-se de uma medida 

conjunta da utilidade e da sustentabilidade. 

De entre estes critérios de avaliação, constam os critérios de Eficiência, Eficácia e 

Efectividade, os 3E’s do New Public Management. 

O conceito de Valor Público, utilizado relativamente às actividades da administração 

pública, pode ser definido como “a capacidade produtiva em se atingirem resultados 

sociais relevantes para além das fronteiras da própria organização, com benefícios 

sustentáveis no tempo” (Moore, 1995), o que corresponde ao conceito de efectividade. 

 

3.3. OS CLUSTERS E A PROMOÇÃO DE EFICIÊNCIA ECONÓMICA 

 

Marshall23 (1890) foi um dos primeiros economistas a desenvolver o conceito de 

economias externas a partir da observação dos distritos industriais. Os distritos 
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 Principles of Economics (1890), citado por Denis (1993) 
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industriais ou Clusters potenciam o estabelecimento de redes de cooperação entre 

empresas fornecedoras e clientes, organismos públicos de investigação, universidades e 

instituições públicas, e permitem uma melhor articulação dos sistemas de inovação. 

De entre os factores que beneficiam directamente as empresas, Marshall destacou 

os seguintes: 

 O conhecimento e confiança mútua, que reduz os custos de transacção nos 

sistemas produtivos locais; 

 A atmosfera industrial, que facilita a criação e a transferência de experiências 

e de mão-de-obra qualificada necessária à indústria local; 

 O efeito destes aspectos na promoção gradual de inovações e na sua difusão 

pelas empresas. 

A concentração em distritos industriais de agentes e de sectores relacionados facilita 

a realização de actividades de vigilância tecnológica, ajudando a identificar e a adquirir 

novas tecnologias. Por outro lado, esta concentração facilita o reconhecimento de nichos 

de mercado potenciais e o lançamento de novos produtos pelas empresas (estratégia 

ofensiva) e facilita também a adaptação dos produtos e processos às necessidades dos 

clientes (estratégia adaptativa). 

M. Porter (1990) popularizou e implementou o conceito de Cluster, baseado no seu 

modelo de Diamante, argumentando que a concentração de actividades económicas em 

Clusters é uma vantagem competitiva. Ao juntar os agentes relacionados com todas as 

actividades da cadeia de valor, gera-se uma massa crítica capaz de atrair os inputs que 

requerem os projectos de investigação e desenvolvimento tecnológico (I&DT), favorece-

se a mobilidade do pessoal qualificado, facilita-se o acesso a tecnologias 

complementares e ao mercado de capitais (capital de risco, atracção de investimento 

estrangeiro, e melhores condições para obtenção de financiamento público). 

Os ganhos de eficiência teoricamente proporcionados pelos Clusters são de vária 

ordem (COM (2008) 652 final, SEC(2008) 2637): 

 Os Clusters são um instrumento de acumulação de recursos institucionais, 

financeiros e humanos, com experiências e conhecimentos diversos, o que 

poderá aumentar a sustentabilidade das acções da política, num processo de 

learnig-by-doing e de aprendizagem colectiva, com efeitos positivos na 

capacidade das empresas e das instituições envolvidas. 

 Os Clusters estão associadas à provisão de certos inputs com vista a suprir 

falhas de organização dos mercados, como seja o caso da informação 

imperfeita e do conhecimento limitado dos actores.  

 A provisão de serviços de natureza pública ou semi-pública (conhecimento 

técnico, serviços de marketing internacional, por exemplo) para sectores ou 
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conjuntos específicos de empresas, ou para certas áreas territoriais, produz 

efeitos de aglomeração com ganhos de eficiência e de eficácia e é gerador de 

externalidades positivas, o que aumenta a competitividade dos agregados 

económicos da cadeia de valor do Cluster. 

 Os Clusters fomentam a coordenação entre diversos agentes económicos. A 

ideia de empreendedorismo colectivo incorpora o conceito de coordenação 

estratégica entre os diferentes actores, públicos e privados, susceptíveis de 

criar sinergias e de facilitar a viabilização dos investimentos produtivos. 

 A inovação e a I&DT, a difusão do conhecimento e a transferência de 

tecnologia resultam de um processo cumulativo e são suportadas por relações 

interpessoais, razão pela qual se reconhece a importância das redes 

relacionais e dos Clusters nos processos de inovação, fundamentais à criação 

de valor. 

No quadro destes pressupostos, as políticas de clusters encontram-se hoje 

amplamente disseminadas nos países da Comunidade Europeia, com medidas 

específicas para promover a eficiência dos mercados a nível nacional ou regional e para 

desenvolver estratégias de apoio à inovação. 

4. O MODELO DE ANÁLISE ENVOLVENTE DE DADOS (DEA) 

 O modelo de análise escolhido para avaliar a eficiência dos Clusters é um modelo 

matemático denominado Análise Envolvente de Dados, mais conhecido por Data 

Envelopment Analysis (DEA), que tem sido utilizado em vários países da OCDE, da União 

Europeia, Canadá, EUA, Nova Zelândia, Austrália, Brasil, entre outros, para avaliar a 

eficiência do sector público em diversos domínios (hospitais, educação, electricidade, 

transportes, etc) e para efectuar comparações internacionais24. 

 O primeiro modelo DEA foi criado por Farrell em 1957, mas só duas décadas mais 

tarde viria a ser reconhecido enquanto ferramenta de avaliação da eficiência de entidades 

em regime de mercado competitivo. Para este reconhecimento contribuiu particularmente a 

formalização do modelo como um problema de programação linear.  

 Desde 1978 que o modelo de Farrell tem sofrido várias evoluções, tendo observado 

um uso extensivo nos últimos 50 anos. No entanto, não se conhecem aplicações na 

avaliação da eficiência de Clusters dinamizados por PPP Intersectoriais, que é o objecto do 

presente estudo. Neste cenário, ainda que aqui se privilegie somente o uso do modelo de 

DEA como uma ferramenta não paramétrica de avaliação de eficiência, deixando de lado 
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 Afonso, Schuknecht, Tanzi, 2006; Afonso, St. Aubyn, 2010;  Afonso, Fernandes, 2008; Ferreira, Gonçalves, 
Braga, 2007. 
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desenvolvimentos teóricos ou extensões à sua formalização, tal constitui, tanto quanto nos é 

dado conhecer, uma inovação na aplicação do modelo.  

Os conceitos centrais para o cálculo da eficiência estão suportados nos conceitos 

económicos de fronteira de possibilidades de produção e de eficiência técnica de Pareto. As 

técnicas de análise da eficiência que recorrem à utilização de fronteiras têm várias 

vantagens (Coelli, 2008):  

 Em primeiro lugar são consistentes com a Teoria Económica Neoclássica do 

comportamento racional optimizador25;  

 Em segundo lugar porque os desvios de fronteira têm uma interpretação natural 

como medida da ineficiência;  

 Finalmente porque a informação sobre a fronteira de produção eficiente e sobre a 

eficiência relativa das unidades produtivas pode contribuir para melhorar a 

performance dessas unidades.  

O estudo da eficiência trata da relação entre os inputs e os outputs do mesmo sistema 

de actividades assumindo cenários de competitividade por recursos. O objectivo principal 

pode ser produzir mais outputs com a mesma quantidade de inputs, donde resulta um 

modelo de orientação output, que pressupõe a maximização dos benefícios (dos outputs) 

sem alterar a quantidade de inputs. Se o objectivo for produzir a mesma quantidade de 

outputs com uma menor quantidade de inputs, a formalização dá origem ao modelo de 

orientação input, que assume a minimização dos custos (dos inputs) sem alterar as 

quantidades de outputs produzidas. Ambos os modelos conduzem à mesma fronteira de 

eficiência.  

Figura nº 8: Fronteira de Eficiência no Modelo DEA (CRS) 

Fonte: Garcia e Serrano, 2003 
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 Ver ponto 1 do Capítulo II.  
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 Na figura 8, A é uma unidade produtiva ineficiente. A medida de orientação input da 

eficiência técnica, designada por ETi, é igual ao quociente dos segmentos BA1/BA. A 

medida de orientação output da eficiência técnica, designada por ETo, é igual ao quociente 

entre os segmentos CA/CA2. As medidas de orientação input e de orientação output da 

eficiência técnica (ET) serão equivalentes apenas quando existem rendimentos de escala 

constantes26, como é o caso presente, em que BA1/BA = CA/CA2.  

 Quando estão presentes rendimentos de escala variáveis, crescentes (irs) ou 

decrescentes (drs), as medidas de eficiência técnica segundo a orientação output e a 

orientação input da eficiência técnica (ET) são desiguais (Fare e Lovell, 1978, citado por 

Coelli, 2008). No entanto, os modelos de orientação output e de orientação input estimam 

exactamente a mesma fronteira de produção eficiente e, por definição, identificam a mesma 

série de unidades produtivas eficientes. São apenas as medidas de eficiência associadas às 

unidades produtivas ineficientes que podem diferir entre os dois métodos. 

 De acordo com Farrell, nos modelos de orientação input, a medida de ineficiência 

técnica pode ser considerada como uma necessidade de redução proporcional no uso de 

inputs. No caso dos modelos de orientação output, a medida de ineficiência técnica pode ser 

considerada como a necessidade de um aumento proporcional na produção de outputs. A 

escolha da orientação input ou output depende do conjunto de variáveis de input ou de 

output sobre as quais os gestores têm mais controlo (Coelli, 1996).  

 Quando são dadas às unidades produtivas quantidades fixas de recursos e se lhes 

pede para produzirem o máximo possível de output, o modelo de orientação output é o mais 

apropriado. Esta razão, de carácter teórico, foi relevante na escolha do modelo de 

orientação output como base para aplicação do DEA para medir a eficiência das PPP 

Intersectoriais. De facto, tendo em linha de conta que os Clusters foram objecto de 

contratualização, os recursos de que as entidades gestoras dispõem para a sua 

dinamização foram fixados a priori, não dispondo os gestores de controlo sobre eles, sendo 

o objectivo a produção do máximo de outputs com os inputs atribuídos. 

 Segundo Farrell, na economia existem duas abordagens tradicionais para determinar a 

eficiência técnica, aqui representada pelo quociente entre a soma ponderada dos outputs e 

a soma ponderada dos inputs de uma unidade produtiva, que ele designa genericamente 

por DMU (Decision Making Unit):  
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 Existem rendimentos de escala constantes quando um aumento percentual dos inputs implica o mesmo 
acréscimo percentual dos outputs. Os rendimentos de escala são crescentes quando o acréscimo proporcional 
de outputs é superior ao mesmo acréscimo proporcional de inputs. Quando o output aumenta a uma taxa inferior 
ao aumento proporcional de input, estamos numa situação de rendimentos de escala decrescentes.  
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1. A abordagem não paramétrica, que utiliza os modelos standard CRS DEA27 (de 

rendimentos de escala constantes) e VRS DEA28 (de rendimentos de escala 

variáveis) para calcular, com recurso aos métodos de programação linear, a 

fronteira de eficiência técnica empírica através dos dados da amostra de DMUs, 

sendo as DMU eficientes as que determinam a envolvente.  

 O modelo VRS envolve o cálculo da eficiência técnica pura e a partir dela, a 

avaliação da eficiência de escala, a qual resulta do quociente entre a eficiência 

técnica com rendimentos de escala constantes e a eficiência técnica pura. O 

objectivo da eficiência de escala é caracterizar a eficiência técnica a uma dada 

escala de operações e simultaneamente identificar se estão presentes efeitos de 

escala constantes, crescentes ou decrescentes (Banker, Charnes e Cooper, 

1984, citado por Zamorano, 2004). 

2. A abordagem paramétrica é baseada em métodos econométricos, em que a 

forma funcional da fronteira de eficiência é pré-definida ou imposta à partida (o 

que causa problemas de estimação e especificação dos parâmetros) devendo os 

dados da amostra das DMU ser ajustados a essa função paramétrica. Um 

exemplo deste método é o modelo da Fronteira Estocástica (Battese e Coelli, 

1995). 

 Em qualquer destas abordagens, as DMU devem ser comparáveis, no sentido em que 

consomem os mesmos inputs, em diferentes quantidades, para produzir o mesmo conjunto 

de outputs, em quantidades também diferentes (Pastor, 2000, citado por Coelli, 2008). 

 De acordo com Thanassoupolis (2001), várias condições são necessárias para a 

aplicação do modelo DEA:  

 As organizações produtivas (DMU) devem ser homogéneas, realizando tarefas 

idênticas e possuindo objectivos semelhantes;  

 As DMU devem actuar sobre as mesmas condições de mercado;  

 As variáveis input e output devem ser as mesmas para cada conjunto de DMU’s 

analisado, apenas com variações relativas à magnitude dos valores. 

 A utilização do modelo DEA para medir a eficiência técnica de entidades nas 

condições de mercado acima caracterizadas apresenta várias vantagens (Hugueninl, 2006): 

 Permite considerar múltiplos inputs e outputs; 

 Evita ter de se especificar uma forma funcional para a eficiência; 

 Permite identificar o tipo de rendimentos de escala (decrescentes ou crescentes). 
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 Charnes, Cooper and Rhodes (1978) propuseram o modelo CRS de orientação input, que foi o primeiro a ser 
largamente aplicado, sendo estes autores que deram o nome ao modelo de Data Envelopment Analysis (DEA). 
28

 Banker, Charnes and Cooper (1984) propuseram o modelo VRS. 
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Como limites do Modelo DEA, podem citar-se os seguintes (Hugueninl, 2006): 

 O modelo DEA apenas produz medidas de eficiência relativa, uma vez que estas 

medidas resultam dos dados observados das unidades produtivas (DMU) em 

presença; 

 Apesar de ser um modelo bastante flexível, tem uma natureza determinística, não 

permitindo fazer a distinção entre a ineficiência técnica e os efeitos de ruído 

estatísticos; 

 Pode ser utilizado para pequenas amostras de DMU, mas o número de DMU 

deve ser entre duas a três vezes superior ao número total de inputs e de outputs, 

sob pena de o método provocar falhas na descriminação das DMU eficientes; 

 Apresenta uma grande sensibilidade aos dados extremos. 

4.1. O MODELO DEA COM RENDIMENTOS DE ESCALA CONSTANTES (CRS)  

O modelo básico de Farrell (1957) para medir a eficiência de uma unidade produtiva 

é baseado num conjunto de possibilidades de produção formado por vectores únicos de 

input/output, representado através de uma fronteira isoquante convexa. 

Esta medida de eficiência input/output foi generalizada para o caso de múltiplos 

input/output e reformulada como um problema matemático de programação linear por 

Charnes, Cooper e Rhodes (1978) cujo modelo, também caracterizado por escalas de 

rendimento constantes (constant return scales), é vulgarmente conhecido pelo acrónimo 

CRS. A sua base conceptual impõe três restrições à fronteira de eficiência tecnológica:i. 

rendimentos de escala constantes, o que equivale a dizer que todas as DMU em análise 

produzem numa escala óptima à sua dimensão; ii.convexidade da série de combinações 

possíveis input/output; iii. forte disponibilidade de inputs e de outputs.  

Segundo Cooper et al. (2000), o método DEA parte das condições necessárias ao 

estabelecimento da eficiência de Pareto, uma fronteira multidimensional no espaço das 

variáveis de entrada e saída, em que uma organização é completamente eficiente se e 

somente se não for possível aumentar nenhum input ou output sem diminuir outros. 

Note-se que a fronteira em causa é definida não parametricamente (sem necessidade de 

escolher estruturas funcionais e respectivos parâmetros) à custa de vectores 

multidimensionais que representam as performances das DMU. 

A Figura 9 ilustra graficamente a estrutura da fronteira de Pareto para um caso 

bidimensional em que se consideram dois outputs por unidade de input. As DMU A, B, C, 

D são tecnicamente eficientes, de acordo com o conceito de Farrell, e E é uma DMU 

ineficiente, assumindo-se a representação como evidência clara da ineficiência de E.  
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Fig. nº 9 : Medidas de Eficiência Técnica de orientação output 

Fonte: o próprio, adaptado de Garcia e Serrano (2003) 

 

Todavia, de acordo com a condição de Pareto-Koopmans, mais restritiva que a de 

Farrell, uma entidade é eficiente se e só se a sua eficiência técnica for igual à unidade e 

todas as folgas (distâncias Euclidianas à fronteira) forem iguais a zero, o que implica que 

somente as entidades B e C são tecnicamente eficientes. As entidades A e D são 

fracamente eficientes, uma vez que apresentam folgas de input, da entidade A 

relativamente ao output Y1 e da entidade D relativamente ao output Y2. 

Para além da avaliação relativamente à eficiência ou não eficiência das DMUs, 

vulgarmente associada ao facto de elas pertencerem à fronteira de produção eficiente, o 

modelo DEA permite quantificar o afastamento da performance relativamente a ela. Esta 

quantificação é matematicamente formalizada à custa da inclusão (ou cálculo) das folgas 

(designadas na literatura inglesa por variáveis slack) no modelo DEA a resolver. Esta 

análise pode ser levada a cabo para o modelo de rendimentos constantes (CRS) ou de 

rendimentos variáveis (VRS). Com o intuito de caracterizar formalmente as várias 

métricas que surgem da informação decorrente das folgas considere-se a Figura 10. 

Fig. nº 10 : Medidas de Eficiência Técnica de orientação output 

Fonte: o próprio, adaptado de Coelli (2008) 
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Considere-se que o ponto E'' é a intersecção de uma linha vertical que passa em E, o 

ponto cujo potencial de melhoria se avalia, com a fronteira de eficiência. Neste caso, o 

potencial de melhoria segundo Y2, ou a ineficiência actual relativamente à dimensão Y2, 

é representado pelo quociente EE''/PE''. De forma similar, o potencial de melhoria 

segundo Y1, ou a ineficiência actual relativamente à dimensão Y1, é representado pelo 

quociente EE'''/QE'''. Ora, neste contexto o segmento EE'' é a folga da DMU de 

performance E segundo o output Y2 e EE''' traduz a folga de E segundo o output Y1. No 

caso desta análise ser levada a cabo para os inputs, as folgas quantificam o potencial de 

melhoria decorrente da variação dos recursos usados pela DMU. O ponto E'' constitui a 

projecção da variável slack associada a Y2 na fronteira de eficiência, enquanto E''' é a 

projecção da variável slack referente a Y1. 

As unidades que definem em ambos os casos a fronteira de eficiência (B e C) 

constituem potenciais soluções óptimas para E com a particularidade de usarem os 

recursos segundo a mesma combinação linear, sendo vulgarmente designadas por peer 

group ou conjunto de referência de E. As projecções radiais usando as variáveis slack 

em causa, permitem vislumbrar quão longe está a fronteira de eficiência se a 

perspectivarmos unidimensionalmente. Note-se que projecções radiais das variáveis 

slack podem ser calculadas para inputs e outputs independentemente da orientação do 

modelo. O seu cálculo permite, posteriormente, inferir sobre o tipo de rendimentos de 

escala em causa (crescentes ou decrescentes). O movimento radial das variáveis slack 

quantifica a distância mínima da eficiência da DMU à fronteira de eficiência referente ao 

input ou output a que ela diz respeito. 

A projecção de E segundo a recta OE na superfície de eficiência permite calcular o 

potencial de melhoria da DMU de performance E no hiperplano convexo definido pela 

superfície de eficiência. De facto, um dos resultados mais interessantes do modelo DEA 

consiste na possibilidade de obter, para cada unidade ineficiente, por exemplo E, um 

ponto de projecção radial, neste caso E’, sobre a fronteira de eficiência usando o versor 

associado à sua direcção. Esta projecção permite antever a performance de E de forma 

a torná-la numa entidade eficiente, neste caso produzindo mais outputs sem que ocorra 

maior consumo do recurso X1. A projecção em causa é quantificada pelo movimento 

radial no domínio multidimensional formado pelo espaço dos outputs, em que o raio de 

potencial deslocamento é igual à distância Euclidiana mínima relativamente à fronteira 

de eficiência. De notar que a projecção radial segundo o versor que passa na origem é 

apenas passível de ser calculada para outputs, quando se usa um modelo de orientação 

output, e será aqui designada movimento radial segundo o versor Euclidiano, como 

forma de o distinguir do movimento radial das variáveis slack. 
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O cálculo da fronteira de eficiência, que envolve a performance de todas as DMU e 

dos níveis de eficiência técnica relativa de cada DMU, utiliza as técnicas de 

programação matemática, em que as soluções têm que satisfazer condicionantes 

desiguais, de forma a aumentar ou diminuir certos inputs (ou outputs) sem piorar os 

outros outputs (inputs). 

Assim, a melhoria potencial de performance de uma DMU decompõe-se em dois 

elementos: 

 A melhoria derivada da redução radial da distância Euclidiana à fronteira de 

eficiência.  

 A melhoria derivada da redução radial da folga, em consequência do 

movimento de deslocação para a fronteira de eficiência  

A constatação da não idealidade dos factores competitivos em que os concorrentes 

operam e da sua repercussão no cálculo da fronteira de eficiência conduziu à 

necessidade de ter em linha de conta a desadequação da escala, vulgarmente 

decorrente de inputs deficitários ou superavitários relativamente à concorrência. Para tal, 

um modelo DEA que leva em conta essa desigualdade foi desenvolvido por Banker, 

Charnes e Cooper (1984), sendo hoje em dia conhecido como o modelo BCC ou de 

rendimentos de escala variáveis - VRS (variable return scale). A este modelo será dado 

especial destaque no ponto 4.2. 

Ao longo dos tempos a formalização dos problemas matemáticos que representam 

os modelos CRS e VRS teve desenvolvimentos, quer com o objectivo de os tornar 

menos exigentes computacionalmente, quer com o propósito de explorar a informação 

adicional decorrente da caracterização das variáveis de folga, relevante para determinar 

potenciais de melhoria. A literatura aponta nomeadamente dois tipos de formalização: 

i. modelos de envolvência;  

ii. ii. modelos de multiplicadores.  

Os primeiros incluem restrições de desigualdade, enquanto os segundos utilizam 

restrições de igualdade à custa de variáveis slack, que determinadas conjugadamente 

com a solução, permitem simultaneamente verificar se uma DMU é tecnicamente 

eficiente e, caso não seja, determinar o potencial de melhoria para vir a ser eficiente. 

No sentido de se apresentar e comparar os modelos DEA usados na presente 

dissertação considere-se que: 

  representa o contador de DMU, cujo conjunto é designado por , 

sendo o número máximo de DMU igual a ; 

  representa o contador associado aos outputs, cujo conjunto é designado por 

, sendo o número máximo de outputs igual a ; 
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  representa o contador associado aos inputs, cujo conjunto é designado por 

, sendo o número máximo de inputs igual a ; 

  representa a produção da DMU  relativamente à produção do output ; 

  representa o consumo da DMU  relativamente ao consumo do input ; 

  representa o peso do output que maximiza a eficiência da DMU ; 

  representa o peso do input  que maximiza a eficiência da DMU ; 

 

O modelo fraccional é assim estruturado: 

 

 

 

(1) 

s.a 

 

(2.a) 

  (2.b) 

 
 

Note-se que o modelo é resolvido para cada uma das DMUS  de forma iterativa, 

cada uma delas designada por . O modelo formado pelas equações (1-2) é não linear 

e algo difícil de resolver, pois requer algoritmos capazes de tratar problemas de 

características não lineares convexas. No entanto, Charnes, Cooper e Rhodes (1978) 

produziram uma reformulação convexa linear que permite já tratá-lo com algoritmos de 

programação linear, perfeitamente dominados do ponto de vista teórico, hoje em dia. 

Este problema, vulgarmente designado por primal, é caracterizado pelo facto de ter um 

elevado número de variáveis e apenas  restrições.  

Ora, uma das estratégias comummente exploradas para maximizar a eficiência 

computacional de algoritmos de programação linear quando estão em causa problemas 

com elevado número de variáveis e não muitas restrições é reformulá-los na forma dual, 

mantendo-lhe as propriedades, e resolvendo esta versão. Assim, a forma primal do 

modelo formado pelas equações (3-4) é: 
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A formulação descrita pelas equações (5-6) é o modelo de envolvência dual do tipo 

CRS (rendimento de escala constante) usado nesta dissertação. Note-se que  é o 

inverso da eficiência técnica produzida pelo modelo CRS, aqui designada por , 

com . Por outro lado, o vector  traduz os pesos associados a cada um dos 

outputs de forma a maximizar-se a eficiência. Mais, o modelo em causa tem agora 

 restrições e apenas  variáveis. 

 

 
 

(5) 

s.a 

 

(6.a) 

 

 

(6.b) 

  (6.c) 

 

 

De modo a determinar-se o valor das folgas das DMUs não eficientes, usa-se uma 

outra forma de modelo, que redefine as restrições de desigualdade do modelo dual como 

restrições de igualdade pela inclusão de variáveis slack positivas. Este modelo, 

vulgarmente designado por modelo de multiplicadores, tem a forma seguinte: 

 

 

(3) 

s.a 

 

(4.a) 

 

 

(4.b) 

  (4.c) 
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(7) 

s.a 

 

(8.a) 

 

 

(8.b) 

  (8.c) 

 

onde  e  são variáveis slack e  é uma constante positiva pequena. Os modelos 

formados pelas equações (5-6) e (7-8) são resolvidos faseadamente, calculando-se a 

eficiência das DMUs com o primeiro, o que permite estabelecer a fronteira de eficiência, 

e avaliando as folgas com o segundo, de forma a determinar as projecções radiais das 

DMUs não eficientes na fronteira de eficiência29. No presente trabalho usou-se uma 

ferramenta computacional com essa capacidade, que resolve em primeira instância o 

modelo (5-6). A seguir, e após fixar-se o valor de , são resolvidos vários problemas de 

programação linear com o intuito de determinar uma projecção radial de distância 

Euclidiana mínima à fronteira eficiente.  

De acordo com o modelo DEA CRS de orientação output, a eficiência técnica pode 

ser definida em termos dos acréscimos equiproporcionais de outputs que uma DMU 

poderia atingir, consumindo as mesmas quantidades de inputs, se operasse na fronteira 

de produção com rendimentos de escala constantes. 

 

4.2. O MODELO DEA COM RENDIMENTOS DE ESCALA VARIÁVEIS (VRS)  

No mundo real, no entanto, o comportamento óptimo das unidades produtivas 

depende de várias circunstâncias, entre as quais os diferentes tipos de poder dos 

mercados, restrições financeiras, externalidades, concorrência imperfeita, etc., o que 

                                                      
 
29Note-se que os solvers hoje em dia usados na resolução de problemas de programação linear, 

maioritariamente usando o método simplex, reformulam internamente as restrições de desigualdade como 
igualdades através da inclusão automática de variáveis slack. Isto conduz a que o uso deste tipo de algoritmos 

permita calcular explicitamente as folgas mesmo com a formulação referente às equações (5-6), apenas não 
levando em conta a penalização. 
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conduz a que as medidas de eficiência técnica do modelo CRS sejam enviesadas por 

eficiências de escala. 

Esta situação conduziu a que autores como Byrnes, Fare e Grosskopf (1984) e 

Banker, Charnes e Cooper (1984) propusessem uma extensão do modelo DEA para o 

caso de existirem rendimentos de escala variáveis (VRS), adicionando uma restrição de 

convexidade ao modelo inicial, que garante que cada DMU é apenas comparada com 

outra de dimensão semelhante. Esta operação evita o enviesamento provocado pela 

eficiência de escala nos valores de eficiência técnica. Com o intuito de diferenciar a 

eficiência obtida pelo modelo CRS da obtida pelo modelo VRS, designa-se esta última 

por eficiência técnica pura, matematicamente representada por . 

A formulação dual referente ao paradigma de envolvência do modelo DEA do tipo 

VRS de orientação output é construído a partir do correspondente modelo CRS pela 

adição de uma restrição de igualdade que força a soma dos pesos dos outputs que 

maximizam a eficiência a ser igual a 1, segundo: 

 

 
 

(9) 

s.a 

 

(10.a) 

 

 

(10.b) 

 

 

(10.c) 

  (10.d) 

A eficiência técnica pura da unidade  é dada por . No modelo DEA do tipo 

VRS, a eficiência técnica pura mede o acréscimo de outputs que uma DMU podia atingir 

se usasse uma tecnologia com rendimentos de escala variáveis. O modelo equivalente 

formulado com base em multiplicadores é dado por: 
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(11) 

s.a 

 

(12.a) 

 

 

(12.b) 

 

 

(12.c) 

  (12.d) 

  

 Mais uma vez se deve reforçar a ideia de que o modelo formado pelas equações (11-

12) é usado somente para avaliar as folgas e, assim, projectar a eficiência das unidades 

não eficientes na fronteira de eficiência de forma a quantificar a ineficiência, neste caso 

assumindo escalas de rendimento variáveis. 

  A eficiência de escala, aqui designada por , é calculada como o quociente entre a 

eficiência técnica e a eficiência técnica pura. Isto é, para a unidade  a eficiência de 

escala é dada por . Se a eficiência de escala for igual a um, significa que a 

DMU está a operar com rendimentos de escala constantes, isto é, tem um 

comportamento óptimo. Caso contrário, a DMU caracteriza-se por estar a operar com 

rendimentos de escala variáveis, que podem ser crescentes ou decrescentes. 

  Se uma organização produtiva se encontrar numa situação de economias de escala, 

ou seja, se operar com rendimentos de escala crescentes, deverá aumentar os seus 

outputs para reduzir o consumo médio de recursos. Se, por outro lado, a organização 

estiver numa situação de deseconomias de escala, com rendimentos de escala 

decrescentes, o uso dos inputs e os custos totais aumentam mais rapidamente do que o 

acréscimo de outputs, pelo que deverá reduzir o consumo médio de recursos para ter 

um comportamento mais eficiente. 
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CAPÍTULO III. ESTUDO EMPÍRICO: ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DOS CLUSTERS EM 

PORTUGAL 

Do ponto de vista da teoria económica normativa, a intervenção do Estado na 

dinamização dos PCT e Clusters, justifica-se pela existência de falhas de mercado, 

designadamente a externalidades positivas resultantes dos efeitos da clusterização. Assim, 

no âmbito da Agenda de Competitividade do QREN 2007-2013, foi utilizado o instrumento 

de política Estratégias de Eficiência Colectiva (EEC) destinado a financiar a dinamização de 

Pólos de Competitividade Tecnológica (PCT) e outros Clusters (OC), teoricamente 

geradores de economias de aglomeração, e, logo, de externalidades positivas. 

O “Enquadramento das EEC”30, que define as condições e o modo de reconhecimento 

destas estratégias, bem como a tipologia de incentivos públicos e respectivas condições de 

atribuição, nos termos previstos no nº 3 do DL nº 287/2007 de 18 de Agosto, define, no nº 1 

do artigo 2º, o conceito de EEC e no nº 2 do mesmo artigo, as tipologias de EEC previstas: 

 

“Estratégia de Eficiência Colectiva: conjunto coerente e estrategicamente 

justificado de iniciativas integradas num Programa de Acção, visando a 

inovação, a qualificação ou a modernização de um agregado económico, com 

expressão nacional, regional ou local, que fomentem, de forma estruturada, a 

emergência de economias de aglomeração através, nomeadamente, da 

cooperação e do funcionamento em rede entre as empresas, e entre estas e 

outros actores relevantes para o desenvolvimento dos sectores a que 

pertencem e dos territórios em que se localizam.” 

 

No âmbito das EEC, os Clusters (PCT e OC) constituem instrumentos de incentivo à 

criação de redes de inovação, fundamentadas numa estratégia para os sectores que fazem 

parte da cadeia de valor do cluster e expressa num programa de acção (conjunto de 

projectos âncora com carácter colaborativo entre associados do cluster) com o qual todos os 

actores se identificam. Estas redes de inovação traduzem-se em parcerias integradas por 

empresas e instituições de suporte relevantes, nomeadamente instituições de I&DT, de 

ensino superior e de formação profissional, que partilham uma visão estratégica baseada 

em actividades inovadoras, orientada para o desenvolvimento de projectos de elevada 

intensidade tecnológica e com forte orientação e visibilidade internacional. 

                                                      
 
30

 Aprovado em 8 de Maio de 2008 pelas Comissões Ministeriais de Coordenação do PO Factores de 
Competitividade e dos PO Regionais, pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e 
pelo Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social.  
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As Parcerias Intersectoriais31 constituem um instrumento específico da política de 

competitividade da União Europeia, utilizado para promover a eficiência empresarial e a 

alavancagem económica, que se distingue dos instrumentos de política mais convencionais, 

como o financiamento directo a empresas. Neste contexto, o recurso à contratação de PPP 

Intersectoriais (agências independentes) foi utilizado no âmbito da política de 

competitividade, para a implementação da política de EEC.  

De entre as distintas tipologias de EEC, os dezanove Pólos de Competitividade e 

Tecnologia (PCT) e Outros Clusters (OC) criados a nível nacional, parecem constituir o caso 

mais interessante desta política de competitividade económica. E isto por várias razões: 

 Pelo impacto que os Clusters podem vir a ter na criação de eficiência colectiva e 

na melhoria da competitividade de sectores de actividade económica com 

importância para o país.  

 Pela dimensão estratégica nacional dos sectores tradicionais ou emergentes que 

foram alvo da política de clusterização e da relevância dos agregados 

económicos presentes. 

 Pelo facto dos Clusters terem como principal objectivo o desenvolvimento da 

inovação e da I&DT, bem como a incorporação de conhecimento e de novas 

tecnologias nas empresas, necessários à subida na cadeia de valor da base 

económica nacional.  

 Por se tratar de um instrumento de política inovador em Portugal, quer na sua 

concepção, visando a procura de uma maior eficiência económica através da 

clusterização, quer na forma de implementação desta política através da 

regulação estatutária por agências independentes constituídas como PPP 

Intersectoriais. 

Foram estes factores que justificaram a escolha deste tema para análise na presente 

dissertação de mestrado. De facto, no quadro da reforma da administração pública e da 

aplicação dos instrumentos dos modelos do NPM e da Governance32 em Portugal, interessa 

analisar qual o papel do Estado na regulação da política de Clusters, bem como o papel 

desempenhado pela Administração Pública, designadamente ao nível da coordenação, 

monitorização e controlo das PPP Intersectoriais na implementação dos Clusters. 

Doutra parte, interessa fazer uma avaliação dos resultados alcançados por estas PPP 

Intersectoriais ao nível da eficiência dos Clusters (PCT e OC) aprovados a nível nacional a 

meio percurso do período contratual, tanto mais que não se conhece actualmente qualquer 

estudo que tenha sido realizado neste sentido.  

                                                      
 
31

 Ver ponto 5.1., 5.4. e 5.5. do Capítulo I. 
32

 Ver pontos 3.3., 3.4. e 4. do Capítulo I. 
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A actualidade do tema, o facto de se tratar de uma política inovadora em Portugal, bem 

como a utilidade que os resultados obtidos nesta análise podem vir a ter para os 

responsáveis do Programa Compete e para as Entidades Gestoras dos Clusters, na 

hipótese de se virem a verificar ineficiências em alguns deles e a identificar as respectivas 

causas, justificam também o interesse do presente trabalho. 

De salientar ainda como motivo de interesse, o facto de se recorrer ao Modelo da 

Análise da Envolvente de Dados (Data Envelopment Analysis – DEA), que sendo um 

método quantitativo utilizado para avaliar a eficiência no sector público, não foi até à data 

aplicado na avaliação da eficiência de Clusters ou de PPP Intersectoriais. 

 

1. O CONTEXTO DA ANÁLISE 

No âmbito da política pública de competitividade do QREN 2007/2013 e do instrumento 

de política Estratégias de Eficiência Colectiva (EEC), o Estado tem o papel de regulador 

estatutário, delegando a tarefa de implementação da política em organizações 

independentes, através da contratualização. Enquanto regulador estatutário, o Estado deve 

ter um papel de orientador e organizador na fase de concepção das medidas, de negociador 

na fase pré-contratual e, na fase pós-contrato, a responsabilidade de monitorizar, controlar e 

avaliar os resultados da implementação das políticas públicas. 

Neste contexto, foi aprovado o “Enquadramento das EEC”, que regulamenta o conceito 

e as tipologias de EEC, as condições a que devem obedecer os beneficiários desta política 

para serem classificados de acordo com essas tipologias, o seu modo de reconhecimento 

formal, bem como a tipologia de incentivos públicos e as respectivas condições de 

atribuição. Os anexos I e II do “Enquadramento das EEC” definem, respectivamente, a 

estrutura da estratégia de eficiência colectiva e do programa de acção33 e os critérios de 

selecção dos PCT e outros Clusters. 

Em conformidade com o ponto 3 dos artigos 3º e 4º do Enquadramento das EEC, “a 

responsabilidade da gestão da parceria deverá ser assumida, por uma Associação 

constituída por empresas e pelas principais instituições de suporte, entidades de I&DT, de 

ensino e formação etc., sem prejuízo da integração de outras instituições relevantes, 

públicas ou privadas”. 

O artigo 7º, que define o processo de reconhecimento formal das EEC, determina no 

nº 2 que este será efectuado através de concursos abertos, sendo os avisos de abertura, no 

                                                      
 
33

 O Programa de acção contém os projectos âncora, bem como uma proposta de enquadramento de projectos 
complementares, definindo, para cada instrumento de apoio financeiro do QREN, do PRODER e do PROMAR, 
as tipologias de investimento previstas, bem como o conjunto de actividades económicas abrangidas, 
referenciadas através da CAE. 
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caso dos PCT e outros Clusters, determinados pela Autoridade de Gestão do Programa 

Operacional Factores de Competitividade (Programa Compete). Neste sentido, o aviso nº 

01/EEC/2008 de 31 de Julho, definiu as regras do concurso para a apresentação de 

candidaturas de reconhecimento dos PCT e outros Clusters, apresentando em anexo as 

áreas prioritárias para a constituição dos PCT. O prazo para a apresentação de 

candidaturas decorreu de 1 de Setembro a 15 de Outubro de 2008. 

Os artigos 9º e 10º do “Enquadramento das EEC” definem os incentivos preferenciais e 

os incentivos específicos do QREN às EEC reconhecidas. No caso do artigo 9º, que define o 

acesso preferencial aos sistemas de incentivos às empresas no âmbito do QREN, foram 

estabelecidos incentivos majorados, de acordo com o DL nº 287/2007 de 18 de Agosto, para 

além da possibilidade de adaptação dos sistemas de incentivos transversais em termos de 

tipologias de projecto elegíveis, de modo a integrar os projectos complementares dos PCT e 

Clusters, bem como o acesso preferencial dos projectos de EEC aos Programas 

Operacionais Regionais, POPH, PRODER e PROMAR.  

O artigo 10º estabelece no nº1, o co-financiamento de 75% dos custos da estrutura de 

coordenação e gestão da parceria34 durante a fase de execução da EEC e do programa de 

acção aprovado, designadamente no que respeita as despesas de constituição jurídica da 

entidade privada sem fins lucrativos, equipamento administrativo e informático, contratação 

de 3 recursos humanos, estudos e assistência técnica e actividades de animação e de 

coordenação da rede de parceria. O ponto 2 do artigo 10º define a comparticipação 

comunitária máxima do QREN nos custos da estrutura de coordenação e gestão da 

parceria, até ao limite de 2,5% do investimento total do programa de acção, no máximo de 

500.000 €/ano no caso dos PCT e de 200.000 €/ano no caso dos Clusters35. À luz da teoria 

económica, trata-se de um subsídio Pigouviano36, de compensação das entidades gestoras 

dos Clusters pelos benefícios externos causados pela actividade de clusterização, 

designadamente o aumento da eficiência económica resultante das economias de 

aglomeração. A diferença entre os PCT e outros Clusters (OC) não é muito clara, uma vez 

que as condições de base e os outputs pretendidos são idênticos. Os Clusters deveriam ter 

um carácter mais regional e os PCT um âmbito nacional, o que justificaria a diferença no 

apoio financeiro prestado à estrutura de coordenação e gestão da parceria entre os PCT e 

os outros Clusters, uma vez que o subsídio Pigouviano deve ser dimensionado de forma a 

corresponder ao valor da externalidade que se pretende internalizar. 

                                                      
 
34

 O apoio às estruturas de coordenação e gestão da parceria é também alvo de um concurso, fechado às EEC 
reconhecidas, no âmbito do Sistema de Apoio a Acções Colectivas (SIAC) do programa Compete. 

35
 Esta regra foi alterada na contratualização dos PCT e outros Clusters, como se poderá constatar na Tabela 7 
em Anexo. 

36
 Ver ponto 2.1. do Capítulo II. 



 
 

69 

De acordo com o ponto 13 do artigo 7º, o reconhecimento formal das EEC é válido 

pelo período do programa de acção, até ao limite de três anos, salvo em situações 

devidamente justificadas, para as quais ele pode ser prolongado por um ou mais anos pela 

Autoridade de Gestão competente. Este reconhecimento é formalizado através de um 

“Contrato de Reconhecimento da EEC”, estabelecido entre a Entidade gestora da EEC e a 

Autoridade de Gestão do Compete, destinado a regular os termos de reconhecimento formal 

da EEC e das actividades aprovadas no programa de acção, que faz parte integrante do 

contrato, nele se incluindo igualmente os objectivos da EEC, o prazo de validade, as 

obrigações de cada uma das partes e, no caso das acções de acompanhamento e 

avaliação, o cumprimento de prazos no fornecimento de elementos solicitados pela 

Autoridade de Gestão.  

Após um processo de apreciação das candidaturas relativamente longo, e das 

recomendações e condicionantes impostos aos programas de acção de alguns clusters pela 

Comissão de Avaliação, em 15 de Julho de 200937, foram formalmente reconhecidas 19 

EEC, 11 PCT e 8 Clusters, cujos contratos de reconhecimento foram assinados em 17 de 

Julho de 2009. A sua designação e missão encontram-se listadas na Tabela 4. 

Note-se que, no caso da regulação estatutária por delegação em agências 

independentes, cabe ao Estado, na fase pós-contrato, a responsabilidade de monitorizar, 

controlar e avaliar os resultados da implementação das políticas públicas por essas 

agências contratualizadas, através das organizações da Administração Pública. 

O Despacho Ministerial de reconhecimento dos Clusters estabeleceu que as funções 

de monitorização, controlo e avaliação dos resultados de implementação desta política pelas 

entidades independentes gestoras dos Clusters (PPP Intersectoriais), previstas na alínea c) 

do nº 11 do artigo 7º do “Enquadramento das EEC”, seriam da responsabilidade da 

Autoridade de Gestão (AG) do Compete, tendo para o efeito sido formalmente criada, no 

âmbito desta AG, uma equipa técnica de coordenação das EEC.  

Assim, foram implementados vários mecanismos de acompanhamento, monitorização 

e controlo das EEC. Para além da gestão das bases de dados contendo a informação 

financeira actualizada sobre os projectos das EEC, são elaborados Relatórios Semestrais de 

acompanhamento como resposta aos seguintes pontos: i. operacionalização da entidade 

gestora; ii. actividades desenvolvidas pela entidade gestora da parceria ao nível da 

promoção; iii. reforço dos meios financeiros próprios; iv. alargamento dos associados; v. 

ligações estabelecidas com outros clusters nacionais ou internacionais; vi. ponto de situação 

                                                      
 
37 por Despacho dos Ministros da Economia e da Inovação, do Ambiente, Ordenamento e Desenvolvimento 

Regional, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e 
do Trabalho e Segurança Social. 
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dos projectos âncora e complementares; vii. balanço e perspectivas para o semestre 

seguinte; viii. observações sobre os principais constrangimentos enfrentados; ix. propostas 

de melhoria no processo de acompanhamento e dinamização dos Clusters.  

Estão igualmente previstos no quadro das medidas de acompanhamento, uma visita 

anual da AG às entidades gestoras, a realização de reuniões temáticas específicas da AG 

do Compete com as entidades gestoras dos Clusters, bem como a realização de eventos 

promocionais dos Clusters e a participação em eventos por eles organizados, os quais são 

publicitados no site do Compete, no espaço informativo dedicado aos Clusters. De referir 

ainda, em termos de prestação de contas, a elaboração pela equipa da AG responsável 

pelos Clusters, de Pontos de Situação mensais e de Relatórios anuais, bem como de 

boletins específicos designados por Flash Informativo, para reporte à gestão do Compete e 

à Tutela38. 

O Relatório de Execução do Compete referente a 2010 concluiu que os resultados dos 

Clusters ficaram aquém das expectativas, em parte devido às dinâmicas verificadas, que 

reflectem níveis desiguais de maturidade dos promotores e dos sectores de actividade, o 

que potencialmente faz prever a exigência de um maior trabalho por parte das entidades 

gestoras dos Clusters. 

De notar que houve um atraso na implementação das actividades previstas nos planos 

de acção relacionado com o atraso do reconhecimento dos Clusters e das candidaturas ao 

SIAC39, para financiamento das actividades de gestão e dinamização das entidades 

gestoras dos Clusters, nomeadamente a constituição da estrutura e das equipas técnicas 

destas entidades. 

Por outro lado, o facto destas equipas técnicas serem em alguns casos insuficientes e 

noutros casos terem demonstrado alguma inexperiência em actividades ancoradas na 

dinamização de redes e na promoção de economias de aglomeração, foram outras das 

causas apontadas para os resultados obtidos ficarem aquém do que seria expectável40.  

Apesar do esforço positivo efectuado pelas entidades gestoras dos Clusters no 

alargamento dos associados, existe uma necessidade de melhoria generalizada na 

captação de empresas representativas do agregado económico alvo de cada um dos 

Clusters, bem como de projectos mobilizadores dos associados destas PPP Intersectoriais. 

Ao nível interno, a formalização dos órgãos sociais e a constituição das equipas técnicas 

das entidades gestoras dos Clusters não permitiram até ao momento superar as fragilidades 

existentes ao nível do reforço das actividades de networking e de comunicação sistemática 

com os associados, nem a instituição de mecanismos sólidos de gestão, acompanhamento  

                                                      
 
38

 Flash Informativo nº07/2011 – Ponto de Situação EEC-Clusters Reconhecidos, 31/07/2011,Compete/QREN 
39

 Sistema de Incentivos a Acções Colectivas (SIAC). 
40

 In Relatório de Execução Compete - 2010- Volume II, pg.126. 
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Tabela nº 4: Lista de Pólos de Competitividade e Tecnologia e Outros Clusters 
reconhecidos 

Nº 
Cod. 

Estratégias de Eficiência 
Colectiva (EEC) 

Missão 

1 
Cluster Agro-Industrial do 
Centro 

Contribuir para que a região Centro se afirme ao nível nacional, ibérico e europeu como 
uma região líder nas fileiras agro-industriais de excelência. 

2 
Cluster Agro-Industrial do 
Ribatejo 

Desenvolver o grau de colaboração e cooperação entre empresas e entidades 
relacionadas com o sector Agro-industrial, encorajando a reestruturação competitiva do 
sector, assegurando dessa forma uma ampla participação das entidades directamente 
relacionadas com o sector nos circuitos comerciais, nacionais e internacionais. 

3 Cluster da Pedra Natural 

Desenvolver a cooperação entre empresas, associações empresariais, centro 
tecnológico, instituições de I&DT, centros de formação e outras entidades do sector 
contribuindo para a dinamização de processos de transferência de tecnologia, de 
incremento da produtividade, competitividade e inovação nas diversas actividades 
produtivas. 

4 
Cluster das Empresas de 
Mobiliário de Portugal 

Promover a competitividade das empresas de mobiliário que operam em Portugal, 
através do desenvolvimento e da difusão da prática de qualidade, design e inovação. 

5 
Cluster das Indústrias Criativas 
na Região do Norte 

Contribuir para que o Norte se torne na região criativa de Portugal pela concepção e 
implementação de um adequado modelo de governação que suporte o aumento da 
capacidade e empreendedorismo criativo, o crescimento dos negócios criativos e a 
atractividade dos lugares criativos, visando o reforço da massa crítica do capital criativo 
da região. 

6 
Cluster do Conhecimento e da 
Economia do Mar 

Apoiar o desenvolvimento das actividades marítimas em Portugal, promovendo uma 
visão global mobilizadora e partilhada e uma forte coordenação da acção entre actores 
do Cluster. 

7 Cluster Habitat Sustentável 

Desenvolver uma dinâmica concertada que procure, através da inovação, da 
qualificação e da modernização das empresas, o reforço da sua competitividade, 
mobilizando um conjunto de actores, focados em áreas específicas e críticas para o 
desenvolvimento do Cluster. 

8 
Cluster Vinhos da Região 
Demarcada do Douro 

Reconhecimento do sector da vitivinicultura Duriense, de modo a dinamizar e 
modernizar o sector, promovendo uma fonte contínua de informação para apoio técnico 
à decisão. 

9 
PCT Agro-industrial: alimentos, 
saúde e sustentabilidade 

Congregar os interesses e as necessidades do sector, promover e partilhar o 
conhecimento, incentivar a inovação, e prestar apoio científico e tecnológico transversal 
às empresas da fileira agro-industrial, de modo a aumentar o seu índice tecnológico e 
assim reforçar a competitividade da economia portuguesa. 

10 
PCT das Indústrias da 
Mobilidade 

Promoção e exercício de iniciativas e actividades de inovação e tecnologia de vocação 
nacional e internacional, promovendo e incentivando a cooperação entre empresas, 
organizações, universidades e entidades públicas, com vista ao respectivo aumento da 
capacidade de I&DT e consequente crescimento do volume de negócios, das 
exportações e do emprego qualificado nas várias áreas associadas às indústrias da 
mobilidade. 

11 PCT da Energia 
Contribuir para o desenvolvimento em Portugal de um Pólo de indústria, inovação e 
tecnologia no sector energético, competitivo a nível internacional. 

12 PCT Engineering & Tooling 

Desenvolver e produzir moldes, ferramentas especiais e peças maquinadas de alta 
precisão, de forma a optimizar as funcionalidades dos produtos e dos processos de 
fabrico, integrando o molde numa cadeia alargada de serviços de engenharia, 
ampliando assim a cadeia de valor. 

13 
PCT das Indústrias de Base 
Florestal 

Dotar a floresta portuguesa da capacidade de produção de matéria--prima em 
quantidade e qualidade suficientes e de forma sustentável. 

14 
PCT das Indústrias de 
Refinação, Petroquímica e 
Química Industrial 

Dinamizar a constituição e o desenvolvimento do Pólo de Competitividade e Tecnologia 
nas áreas de Refinação, Petroquímica e Química Industrial, contribuindo para o 
desenvolvimento e crescimento dos agentes produtivos nele presentes. 

15 PCT da Moda 

Tirar proveito das sinergias existentes entre todos os sectores que compõem a moda 
Portuguesa, das características comuns às várias indústrias que compõem o Pólo, de 
forma a amplificar os efeitos das respectivas associações sectoriais: têxtil, calçado e 
ourivesaria. 

16 PCT da Saúde 

Tornar Portugal num player competitivo na investigação, concepção, desenvolvimento, 
fabrico e comercialização de produtos e serviços associados à saúde, em nichos de 
mercado e de tecnologia seleccionados, tendo como alvo os mais exigentes e mais 
relevantes mercados internacionais, num quadro de reconhecimento da excelência, do 
seu nível tecnológico, e das suas competências e capacidades no domínio da inovação. 

17 PCT das TICE.PT 

Construir uma plataforma de concertação que envolva e mobilize os principais actores 
das TICE (Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica) nos processos de 
inovação, I&DT, transferência de conhecimento, formação avançada, desenvolvimento, 
produção e comercialização de produtos e serviços, marketing e internacionalização. 

18 
PCT da Produção - 
PRODUTECH 

Promover o desenvolvimento sustentável e a internacionalização da fileira nacional das 
tecnologias de produção - fabricantes de máquinas, equipamentos e sistemas, 
integradores de sistemas, empresas de desenvolvimento de aplicações informáticas, 
empresas de engenharia, entre outros - em estreita colaboração com os principais 
sectores da indústria transformadora portuguesa e com o STCN (Sistema Científico e 
Tecnológico Nacional). 

19 PCT Turismo 2015 
Promover a inovação, a qualificação e a modernização do agregado de empresas que 
actuam no sector do turismo, reforçando a sua capacidade competitiva e a sua 
afirmação internacional. 

Fonte: Relatório de Execução Compete- Vol II (pg 120-121) 
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e gestão. Especial ênfase deve ser dada aos Clusters que não conseguiram identificar 

oportunidades de desenvolvimento de projectos complementares suficientes para consolidar 

as respectivas estratégias nem responder cabalmente aos compromissos assumidos com o 

Estado em termos da aprovação dos projectos âncora previstos nos respectivos planos de 

acção.  

Ainda segundo o Relatório de Execução do Compete 2010, apesar das diligências 

desenvolvidas pela AG do Compete relativamente aos outros instrumentos de financiamento 

do QREN passíveis de apoiar os Clusters, conforme estipulava o artigo 9º do 

Enquadramento das EEC, designadamente o PRODER, o PROMAR, o POPH e os PO 

Regionais, não foi possível até ao momento adoptar, no quadro destes instrumentos, 

metodologias com dotações e/ou prioridades específicas para os Clusters, ou com 

majoração no apoio ou na pontuação. Esta situação reflecte a falta de cooperação, de 

organização e de coordenação dos organismos da Administração Pública e a necessidade 

de haver uma maior coerência e integração das políticas públicas, ao nível dos ministérios 

sectoriais e dos seus executores e aos vários níveis do governo, de modo a permitir 

ultrapassar os obstáculos actuais e conduzir a um verdadeiro trabalho em rede. 

De assinalar também que os contratos de reconhecimento dos Clusters previam um 

conjunto de 108 projectos âncora, que estimavam alavancar um investimento de 651 

milhões de Euros. Com base nas características específicas dos concursos e regulamentos 

dos instrumentos de apoio, alguns destes projectos foram, na fase pós-contrato, 

desdobrados em mais do que uma candidatura, traduzindo-se actualmente num total de 125 

projectos âncora. 

A primeira avaliação externa sobre os Clusters decorreu em meados de 2011, não 

estando ainda disponíveis os respectivos resultados. 

 

2. METODOLOGIA DE ABORDAGEM 

A abordagem a utilizar neste estudo exploratório será uma abordagem quantitativa, a 

qual permitirá analisar, através da aplicação do Modelo DEA, a eficiência dos Clusters e, na 

eventualidade de existirem Clusters ineficientes, caracterizar os factores que contribuem 

para essa situação. 

2.1. RECOLHA E TRATAMENTO DAS BASES DE DADOS DO QREN E DE INFORMAÇÃO 

DOCUMENTAL RELATIVA AOS CLUSTERS (PCT E OC) 

Foi solicitado à AG do Compete (e concedida) autorização para o acesso aos 

documentos oficiais e às bases de dados financeiros do QREN relativos às EEC, os 
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quais foram disponibilizados através da Coordenadora das EEC do Compete e do 

Secretário Técnico da Competitividade e Inovação do Programa Operacional do Centro 

(PO Centro) do QREN. Foi igualmente solicitado à AG do PROMAR o acesso aos dados 

dos projectos complementares inseridos no Cluster do Mar, os quais foram igualmente 

disponibilizados. 

Os dados obtidos são apenas de carácter financeiro, não tendo sido possível aceder 

aos resultados específicos previstos dos projectos, como seja o emprego criado, o 

acréscimo do VAB, o crescimento das exportações, que neste momento não são 

passíveis de ser contabilizados, uma vez que o programa das EEC ainda não terminou. 

Na Tabela 6 (em Anexo) apresentam-se os dados financeiros de aprovação e de 

execução dos projectos âncora e dos projectos complementares dos Clusters, 

reportados a 31 de Julho 2011.  

Note-se que não foi possível incluir todos os projectos complementares que possam 

eventualmente fazer parte dos Clusters aprovados noutros instrumentos de 

financiamento do QREN, como o PRODER, o POPH e os PO Regionais, por falta de 

coordenação dos organismos públicos responsáveis, que não adoptaram as 

metodologias necessárias para o efeito, conforme previa o “Enquadramento das EEC”. A 

título de exemplo, no caso dos PO regionais, não existe nos formulários de candidatura 

das várias Medidas de apoio do QREN, excluindo os sistemas de incentivo às micro-

empresas, nenhum campo específico para assinalar que um projecto faz parte de uma 

EEC reconhecida, o mesmo devendo acontecer com os restantes instrumentos: 

PRODER, PROMAR e POPH. 

Por outro lado, uma vez que nos projectos de I&DT não existe majoração para os 

projectos complementares inseridos em Clusters, a abertura de concursos específicos 

para os Clusters neste domínio, com condicionantes ao nível das actividades e das CAE 

elegíveis, acaba por ser mais restritiva do que os concursos gerais. Esta situação 

conduz as empresas pertencentes a Clusters a escolherem preferencialmente os 

concursos gerais do Compete para apresentar os seus projectos a co-financiamento. 

Contudo, apesar das dificuldades apontadas relativamente à dinamização dos 

Clusters, os resultados obtidos por este novo instrumento da política de competitividade 

são positivos, quando comparados com os indicadores da Agenda de Competitividade 

do Programa Compete e as metas a atingir em 201041, apresentados na Tabela 5, que 

servirão como referência em termos de outputs máximos expectáveis dos Clusters.  
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 Indicadores de realização por Eixo Prioritário. In Relatório de Execução do Compete 2009, Anexo C. 
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Tabela nº 5: Indicadores de Resultado e Metas do Compete 

Objectivos Globais 
dos PCT e Clusters 

Indicadores de 
Resultado do Compete 
- OUTPUTS 

Situação 
Partida 
2007 

Metas 
2010 

 
1. Incrementar a 
produção 
transaccionável e 
internacionalizável 

Investimento em 
sectores de produção 
transaccionável e 
internacionalizável / 
Investimento total das 
empresas 

75,5% 80% 

 
 
 
2. Fomentar a 
inovação e o 
desenvolvimento de 
projectos de 
elevada intensidade 
tecnológica  

Investimento em 
sectores intensivos em 
conhecimento e alta e 
média-alta tecnologia/ 
Investimento total das 
empresas 

11,5% 15% 

Investimento em I&D 
empresarial/ 
Investimento total das 
empresas 

7,1% 12% 

.Fonte: Relatório de Execução do Compete 2009 

 

 Em abono destes valores de referência, citam-se as consequências contextuais 

negativas da crise financeira internacional e da grave crise política económica e 

financeira nacional, que reduziu a capacidade empreendedora das empresas e a sua 

capacidade de financiamento. A promoção do investimento em inovação e I&DT exigida 

nos Regulamentos das EEC, nesta conjuntura difícil para as empresas, em termos de 

contexto e de condições de financiamento, terá tendencialmente resultados inferiores, 

em termos de investimento, aos inicialmente previstos.  

Doutra parte, sendo as EEC um instrumento inovador em Portugal, encontram-se 

ainda na primeira fase do seu ciclo de vida, estimando-se que a sua adopção e 

integração por parte dos stakeholders não foi ainda completamente realizada. Tanto 

mais quando tal obriga à cooperação entre parceiros, contrariando a atitude cultural 

individualista que nos caracteriza. 

Comparando as metas da Tabela 5 com os indicadores de output dos Clusters que 

se apresentam na Tabela 8 em Anexo, verifica-se que, no conjunto dos 19 Clusters, o 

investimento em I&D empresarial representa 15% do total do investimento empresarial, o 

que supera a meta prevista no Compete de 12%, com 11 Clusters a superarem a meta 

em causa.  

No que respeita ao investimento em sectores intensivos em conhecimento e alta e 

média alta tecnologia, a média dos 19 Clusters é de 33% (> 15% previstos no Compete), 

existindo 10 Clusters que superam os 15% expectáveis.  
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Quanto ao investimento em sectores de produção transaccionável, a média dos 19 

Clusters é de 83% (> 80% previstos no Compete), existindo 11 Clusters que superam 

esta meta. Relativamente ao investimento em projectos de internacionalização (não 

descriminados no Compete), o valor do conjunto dos Clusters é de 26%, com 5 dos 

Clusters apresentando valores superiores a esta média. 

 

2.2. DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS A UTILIZAR NO MODELO DEA COM VISTA A AVALIAR A 

EFICIÊNCIA DAS PPP INTERSECTORIAIS 

Os dados deste trabalho reportam-se a 31 de Julho de 2011, que é uma data de 

referência, face aos atrasos anteriormente referidos na implementação dos Clusters42, 

uma vez que se situa a meio-termo de execução do programa das EEC, sendo por isso 

um momento crucial para avaliar a sua eficiência e identificar eventuais possibilidades de 

melhoria. Note-se que as entidades gestoras das EEC foram contratualizadas em 17 de 

Julho de 2009 por um período três anos, para a execução dos planos de acção dos 

Clusters e dos respectivos investimentos previstos em projectos âncora, bem como para 

a dinamização de projectos complementares inseridos na estratégia dos Clusters.  

As variáveis de input e de output dos Clusters seleccionadas para aplicação do 

modelo DEA tiveram em conta os dados disponíveis, que são na sua maioria de 

natureza financeira. Neste contexto, foram seleccionados três inputs: 

I1. O incentivo SIAC (subsídio pigouviano) atribuído pelo Governo às entidades 

independentes contratualizadas (PPP Intersectoriais) para a gestão e 

dinamização dos Clusters. Este critério será matematicamente representado 

pela designação FINAN em secções subsequentes.  

I2.  As competências das entidades gestoras (PPP Intersectoriais) na 

implementação dos Clusters, em termos de concentração de empresas e de 

entidades do sistema científico e tecnológico associadas do Cluster, que se 

revestem da maior importância como plataformas de colaboração para o 

desenvolvimento da inovação e da competitividade dos agregados económicos 

alvo. Neste caso, foi utilizado o quociente de localização, isto é, o quociente 

entre a concentração que estas duas tipologias têm no total de associados do 

Cluster, relativamente à concentração das mesmas tipologias na totalidade dos 

associados dos 19 Clusters. Este critério será matematicamente representado 

pela designação COMPT em secções subsequentes. 
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 Ver ponto 1 deste Capítulo. 
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I3. O compromisso financeiro previsto pelas entidades gestoras dos Clusters para a 

implementação do Plano de Acção, contendo os projectos âncora, que foi 

contratualizado com o Governo através da AG do Compete. Este critério será 

matematicamente representado pela designação COMPR em secções 

subsequentes.  

A Tabela 7 (em Anexo) apresenta os indicadores de Inputs e os respectivos dados 

quantitativos para cada um dos dezanove Clusters. 

Tendo em conta os objectivos globais fixados na Agenda de Competitividade do 

QREN para os Clusters:  

1. Incrementar a produção transaccionável e o investimento em sectores 

intensivos em conhecimento e alta e média-alta tecnologia;  

2. Fomentar o investimento em I&DT e o desenvolvimento de projectos 

empresariais com elevada intensidade tecnológica;  

3. Desenvolver projectos com forte orientação exportadora e visibilidade 

internacional; 

4. Melhorar a competitividade da economia nacional através do reforço das 

economias de eficiência colectiva.  

Considerando adicionalmente os dados financeiros dos projectos âncoras e 

complementares dos Clusters, disponibilizados pela AG do Compete e pela AG do 

PROMAR, no caso do Cluster do Mar, cujos resultados se apresentam na Tabela 6 (em 

Anexo), definiu-se um conjunto de Indicadores de Output para os Clusters, a utilizar na 

aplicação do modelo DEA. As métricas aqui usadas visam, sobretudo, caracterizar 

quantitativamente a performance dos Clusters no que se refere aos seus objectivos 

globais. Para a integração dos projectos âncora e complementares dos Clusters em 

sectores transaccionáveis e serviços internacionalizáveis, sectores TIC e sectores 

intensivos em conhecimento e alta e média-alta tecnologia, utilizou-se a classificação da 

OCDE em função das CAE dos projectos, adaptada pelo GGPOFC43. 

Os indicadores de Output dos Clusters considerados, apresentados na tabela 8 (em 

Anexo), são os seguintes: 

O1.Reforço das economias de eficiência colectiva, medido pelo rácio Investimento 

elegível aprovado em projectos Complementares/Incentivo atribuído às 

entidades gestoras. Este indicador, que será matematicamente representado 

pela designação REF, constitui uma métrica referente ao objectivo global 4 

para os Clusters. Ele pretende medir a dinâmica das entidades gestoras na 

                                                      
 

43
  Gabinete de Gestão do Programa Operacional Factores de Competitividade (Compete) 
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criação de projectos complementares integrados na estratégia do Cluster e na 

criação de economias de aglomeração, tendo em conta o subsídio Pigouviano 

atribuído pelo Estado a essas entidades para o efeito. 

O2.Fomento do investimento em sectores intensivos em conhecimento e alta e 

média-alta tecnologia, medido pelo rácio Investimento elegível aprovado em 

sectores intensivos em conhecimento e alta e média-alta 

tecnologia/Investimento elegível total do Cluster. Este indicador, 

matematicamente representado pela designação FOM, pretende medir os 

resultados alcançados pelo Cluster face aos objectivos de competitividade 

pretendidos com o objectivo global 1 para os Clusters. 

O3.Promoção do investimento em I&DT empresarial e desenvolvimento de 

projectos empresariais com elevada intensidade tecnológica, medido pelo rácio 

Investimento elegível aprovado em projectos de I&DT do Cluster/Investimento 

elegível total do Cluster. Este indicador, matematicamente representado pela 

designação ID, pretende medir os resultados alcançados pelo Cluster face aos 

objectivos de desenvolvimento tecnológico empresarial pretendidos com o 

objectivo global 2 para os Clusters.  

O4.Promoção da internacionalização das empresas, medida através do rácio 

Investimento elegível aprovado em projectos de internacionalização/ 

Investimento elegível total do Cluster. Este indicador, matematicamente 

representado pela designação EXP, pretende medir os resultados alcançados 

pelo Cluster face aos objectivos de internacionalização e crescimento das 

exportações pretendidos através do objectivo global 3 para os Clusters. 

O5.Taxa de Compromisso do Cluster, medida pelo rácio Investimento elegível 

aprovado em projectos âncora/Investimento programado em projectos âncora, 

sendo este último igual ao Investimento contratualizado. Este indicador, 

matematicamente representado pela designação APR, pretende medir os 

resultados do Cluster face aos compromissos financeiros assumidos pela 

entidade gestora na execução do plano de acção e dos investimentos em 

projectos âncora contratualizados com o Estado. 

O6.Taxa de Execução do Cluster, medida pelo rácio Investimento elegível total 

executado/Investimento elegível total aprovado. Este indicador, 

matematicamente representado pela designação EXEC, pretende medir os 

resultados operacionais efectivos do Cluster, em termos de projectos âncora e 

de projectos complementares que estão a ser fisicamente concretizados. 

A Tabela 9 apresenta a síntese das variáveis de input e de output dos Clusters a 

utilizar no modelo DEA. 
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Tabela nº 9: Designação das Variáveis do Modelo DEA 

Variável Indicador proxy Designação Carácter 

Financiamento das agências 
gestoras 

Incentivo - SIAC (10
4 

€) FINAN INPUT (I1) 

Competências das agências 
gestoras 

Índice concentração de 
empresas+Inst. IDT associados do 
Cluster/IC no total das 19 Clusters 

COMPT INPUT (I2) 

Compromisso financeiro das 
agências 

Total Investimento Contratualizado 
(M€) 

COMPR INPUT (I3) 

Reforço das economias 
eficiência colectiva 

Inv. Eleg. aprov. Proj. Complem./ 
Incentivo Agências 

REF OUTPUT (O1) 

Promoção de sectores 
intensivos em conhecimento 
e alta e média alta 
tecnologia 

Inv.eleg em sectores intensivos em 
conhecimento e alta e média-alta 
tecnologia/Inv. total elegível do 
Cluster  

FOM OUTPUT (O2) 

Promoção de I&D 
empresarial 

Inv. Eleg I&DT do Cluster / Inv. Eleg 
Total do Cluster  

ID OUTPUT (O3) 

Promoção da 
Internacionalização das 
empresas 

Inv Eleg Internacionalização/Inv 
Eleg.Total do Cluster 

EXP OUTPUT (O4) 

Taxa de compromisso do 
Cluster 

Inv. Eleg. Aprov. Proj. Âncoras / Inv 
Contratualizado Proj Âncoras 

APR OUTPUT (O5) 

Taxa de Execução do 
Cluster 

Inv eleg total executado / Inv eleg 
total aprovado  

EXEC OUTPUT (O6) 

Fonte: elaborado pelo próprio 
 

Apesar de o número de outputs usado ser algo elevado relativamente aos valores 

óptimos indicados para a ferramenta DEA44, todos eles traduzem informação relevante 

na análise da performance dos Clusters. No entanto, deve-se ter em consideração que 

as heurísticas propostas pelos diversos autores são dependentes do problema em causa 

e que a sua violação apenas se traduz numa maior dificuldade em descriminar as DMUs 

eficientes, pois que um maior número se encontra na fronteira de Pareto. 

No caso presente, a heurística utilizada por Jean-Marc Hugueninl (2006) e Golany 

and Roll (1980), que sustentam que o número de DMU (19 Clusters) deve ser entre duas 

a três vezes superior ao número total de inputs (3) e de outputs (6), é validada.  

 

 

 

                                                      
 
44

 Não existe unanimidade dos vários autores quanto ao número de inputs e de outputs a utilizar idealmente no 
modelo DEA relativamente ao número de DMU em presença, sob pena de o método provocar falhas na 
descriminação das DMU eficientes, sendo usadas diversas heurísticas. Friedman and Sinuany-Stern (1998) 
referem que o número de DMUs deve ser o triplo da soma do número de inputs e outputs e Dyson et al. (2001) 
definem que deve ser o dobro do produto do número de inputs pelo de outputs. Já Jean-Marc Hugueninl (2006) e 
Golany and Roll (1980) propõem que o número de DMUs deve ser, no mínimo, igual ao dobro da soma do 
número de inputs e de outputs.  
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2.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA BÁSICA REFERENTE ÀS VARIÁVEIS DO MODELO DEA 

 A análise aqui apresentada usa somente estatística descritiva no sentido de 

caracterizar a população constituída por 19 Clusters relativamente aos inputs e outputs. 

Apesar de simplista, a análise serve para se inferir acerca da dispersão das variáveis, 

uma vez que, conforme se referiu atrás, o modelo DEA é sensível a valores extremais 

das variáveis, e, portanto, a dispersões alargadas. A Tabela 10 lista o conjunto de 

métricas estatísticas básicas. 

Tabela nº 10: Estatísticas básicas para as variáveis consideradas no modelo 

Variável Média Mínimo Máximo 
Quartil 

inferior 

Quartil 

superior 

Desvio 

padrão 
CV (%) 

FINAN 70,421 29,445 146,586 42,640 99,375 36,434 51,738 

COMPT 1,006 0,174 1,525 0,837 1,194 0,320 31,813 

COMPR 34,331 4,534 120,203 9,650 62,357 36,886 107,443 

REF 61,347 2,203 177,805 16,119 101,671 46,875 76,409 

FOM 0,328 0,000 0,990 0,019 0,668 0,366 111,576 

ID 0,197 0,000 0,669 0,074 0,269 0,191 96,981 

EXP 0,225 0,000 0,762 0,067 0,298 0,243 108,017 

APR 0,419 0,053 0,964 0,213 0,696 0,258 61,590 

EXEC 0,134 0,000 0,368 0,028 0,231 0,123 91,212 

 

Algo que se pode concluir da análise das métricas estatísticas reportadas nesta 

Tabela45 é que todas as variáveis denotam uma grande variabilidade. De facto, é vulgar 

considerar que coeficientes de variação superiores a 30-40% indiciam uma grande 

variabilidade da população. Ora, tal é verificado para todas as variáveis envolvidas. 

 A observação acima constatada deve-se fundamentalmente ao facto das séries 

referentes às variáveis exibirem valores extremos bastante afastados. É exemplo disso o 

Compromisso financeiro dos planos de acção dos Clusters assumidos pelas entidades 

gestoras (COMPR), que varia do valor mínimo de 4.534M€, no caso do Cluster dos 

                                                      
 
45 Quartil inferior - valor que limita superiormente 25% dos dados; Quartil superior - valor que limita 

superiormente 75% dos dados; CV - coeficiente de variação = desvio padrão/média. 
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Vinhos da Região demarcada do Douro (Nº 8) ao valor máximo contratualizado de 

120.203 M€, no caso do Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar (Nº 6)46.  

 Esta situação, associada à relativamente pequena dimensão da amostra (19 

Clusters) pode eventualmente influenciar os resultados do modelo DEA, em termos de 

ruído estatístico, que este modelo não controla. 

Tabela nº 11: Análise de correlação entre inputs e outputs do modelo DEA. 

 Inputs 

FINAN COMPT COMPR 

Outputs 

REF -0,0222 (p=0,928) -0,2619 (p=0,279) 0,1379 (p=0,574) 

FOM 0,4989 (p=0,030) 0,2048 (p=0,400) 0,2584 (p=0,285) 

ID 0,1391 (p=0,570) 0,5348 (p=0,018) 0,2351 (p=0,333) 

EXP -0,1397 (p=0,569) -0,2276 (p=0,349) 0,2499 (p=0,302) 

APR -0,1066 (p=0,664) -0,0330 (p=0,893) -0,1953 (p=0,423) 

EXEC -0,1333 (p=0,586) 0,1274 (p=0,603) 0,3238 (p=0,176) 

 x,xxx - coeficiente de correlação; (p=x,xxx) - valor p referente à hipótese estatística de 

existir correlação entre as variáveis. 

A análise de correlação entre os inputs e os outputs, que se apresenta na Tabela 11, 

demonstra a existência de significância estatística, com 95% de confiança, entre as 

seguintes variáveis: 

 I1 e O2, ou seja, entre o input 1, correspondente ao Incentivo atribuído às 

entidades gestoras dos Clusters e o output 2, que representa a Promoção do 

investimento em sectores intensivos em conhecimento e alta e média alta 

tecnologia. 

 I2 e O3, ou seja, entre o input 2, correspondente às Competências das 

agências gestoras e o output 3, referente à Promoção do investimento em I&D 

empresarial. 

                                                      
 
46

 De ressaltar que o Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar tem um plano de acção com projectos 
âncora de grande pendor infraestrutural, que envolvem volumes de investimento muito significativos, como é o 
caso do Terminal de cruzeiros do Porto de Leixões e de Infraestruturas tecnológicas ligadas ao mar da 
Universidade do Porto e da Universidade de Aveiro. 
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 As conclusões decorrentes da análise de correlação podem igualmente ser 

constatadas por recurso à análise de regressão. De facto os modelos lineares que ligam 

FOM-FINAN e ID-COMPT (Figuras 10 e 11) denotam uma performance razoável e 

robustecem o tipo de relação entre as variáveis: i. o Incentivo atribuído às entidades 

gestoras dos Clusters tem acção positiva na  Promoção do investimento em sectores 

intensivos em conhecimento e alta e média alta tecnologia; ii. as Competências das 

agências gestoras incrementam a Promoção do investimento em I&D empresarial. 

 

Fig. nº 10 : Regressão entre o Incentivo atribuído às entidades gestoras dos Clusters e a 

Promoção do investimento em sectores intensivos em conhecimento e alta e média alta 

tecnologia 
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Fig. nº 11 : Regressão entre as Competências das PPP Intersectoriais e a Promoção do 

investimento em I&D empresarial. 

 

3. APLICAÇÃO DO MODELO DEA E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

O software utilizado para aplicação do modelo DEA na análise da eficiência dos 

Clusters foi o DEAP versão 2.1, desenvolvido por Tim Coelli47. Com o intuito de determinar 

conjugadamente a eficiência técnica, a eficiência técnica pura e a eficiência de escala de 

cada uma das DMUs, foram resolvidas as duas versões CRS e VRS do modelo DEA não 

paramétrico, formulados na forma dual segundo a representação de envolvência. As 

soluções obtidas permitem, em primeira instância, determinar a fronteira de eficiência 

assumindo escalas de rendimento constantes e variáveis. Para além disso, permitem 

igualmente determinar as unidades não eficientes e medir o efeito da desadequação de 

escala à custa da determinação das correspondentes eficiências de escala.  

Posteriormente, foram analisadas as medidas associadas aos movimentos radiais das 

variáveis slack e da distância Euclidiana à fronteira de eficiência utilizando o modelo VRS. 

Esta análise centra-se nas DMUs cuja eficiência técnica pura é diferente de 1,000, e 

                                                      
 

47 disponível gratuitamente através do site www.uq.edu.au/economics/cepa/software.htm 
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portanto, para as quais as ineficiências técnicas, resultantes do modelo CRS, não podem 

ser totalmente atribuídas à desadequação da escala. Para tal, resolveu-se uma sequência 

de problemas de multiplicadores formulados na forma dual (Equações 11-12), tomando 

como constante o valor de eficiência técnica pura determinado para cada DMU na etapa 

anterior. Os problemas resolvidos têm como variáveis de decisão apenas as folgas, 

permitindo determinar os movimentos radiais das variáveis slack, da distância Euclidiana à 

fronteira de eficiência e o conjunto de DMUs de referência para cada uma das DMU não 

eficientes (aquelas cuja combinação linear define um plano com o qual se intersecta o 

versor associado à linha que liga a origem à eficiência da DMU).   

Os resultados obtidos sobre a eficiência dos dezanove Clusters através da aplicação 

do modelo DEA CRS e VRS de orientação output, com três inputs e seis outputs, 

apresentam-se na Tabela 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nº 12 - Resultados da aplicação do modelo DEA - 
Métricas de eficiência 

Cluster    Escala 

1 0.543 0.611 0.889 irs 

2 1.000 1.000 1.000 - 

3 0.987 1.000 0.987 irs 

4 1.000 1.000 1.000 - 

5 0.759 1.000 0.759 irs 

6 1.000 1.000 1.000 - 

7 1.000 1.000 1.000 - 

8 1.000 1.000 1.000 - 

9 0.667 0.695 0.960 drs 

10 1.000 1.000 1.000 - 

11 1.000 1.000 1.000 - 

12 1.000 1.000 1.000 - 

13 0.889 1.000 0.889 drs 

14 1.000 1.000 1.000 - 

15 0.841 1.000 0.841 drs 

16 1.000 1.000 1.000 - 

17 1.000 1.000 1.000 - 

18 1.000 1.000 1.000 - 

19 1.000 1.000 1.000 - 

irs - rendimentos de escala crescentes; drs - rendimentos de escala 
decrescentes  
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Da análise destes resultados pode concluir-se que, de acordo com o modelo DEA 

CRS, dos dezanove Clusters criados, existem seis que não são tecnicamente eficientes, a 

saber: 

 Nº1 - Cluster Agro-Industrial do Centro 

 Nº3 - Cluster da Pedra Natural 

 Nº5 - Cluster das Indústrias Criativas da Região Norte 

 Nº9 - PCT Agro-Industrial 

 Nº13 - PCT das Indústrias de Base Florestal 

 Nº15 - PCT da Moda 

Para os Clusters: Nº3 - Cluster da Pedra Natural; Nº5 – Cluster das Indústrias Criativas 

da Região Norte; Nº 13 – PCT das Indústrias de Base Florestal; Nº 15 – PCT da Moda, a 

ineficiência relativa resulta de um problema de escala. De facto, para estes Clusters verifica-

se que a eficiência técnica pura é 1.000, enquanto a eficiência de escala é igual à eficiência 

técnica, o que aponta para a inadequação da escala. 

Todavia, os Clusters Nº 3 – Cluster da Pedra Natural e Nº5 – Cluster das Indústrias 

Criativas da Região Norte estão a operar com rendimentos de escala crescentes, o que se 

traduz na possibilidade de aumentar a produção de outputs em mais que uma unidade por 

unidade de recursos consumida.  

Ao contrário, os Clusters Nº 13 – PCT das Indústrias de Base Florestal e Nº 15 – PCT 

da Moda, apresentam rendimentos de escala decrescentes, o que significa que o consumo 

de uma unidade adicional de recursos vai produzir menos que uma unidade de output. 

Existem apenas dois Clusters, os Clusters Agro-Industrial do Centro (Nº1) e o PCT 

Agro-Industrial (Nº 9), que apresentam ineficiências puras, que estão para além da 

desadequação de escalas, no caso do Cluster Nº 1, que opera com rendimentos de escala 

crescentes e no caso do Cluster Nº 9, que opera com rendimentos de escala decrescentes. 

O modelo VRS produz folgas iguais a 0.000 relativamente a todos os outputs e inputs 

no que se refere às DMUs cuja eficiência técnica pura é 1.000. Os valores das variáveis 

slack referentes a estes dois Clusters que denotam ineficiência, estão listados nas Tabelas 

13 e 14.  

Os resultados permitem concluir que para o Cluster Agro-Industrial do Centro (Nº 1) 

atingir a eficiência, terá de melhorar a performance segundo os outputs O1 - Reforço das 

economias eficiência colectiva através do acréscimo de projectos complementares, O3 - 

Promoção de I&D empresarial, O4 - Promoção da internacionalização das empresas e O6 – 

Taxa de Execução do Cluster. 

 

Tabela nº 13 - Resultados da aplicação do modelo DEA - folgas do modelo 
VRS para os Outputs. 



 
 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao PCT Agro-Industrial (Nº 9), terá de melhorar a performance relativamente 

aos outputs O2 - Promoção de sectores intensivos em conhecimento e de alta e média alta 

tecnologia, O4 - Promoção da internacionalização das empresas e O5 - Taxa de aprovação 

dos projectos âncora tendo em conta o investimento contratualizado, verificando-se 

igualmente a necessidade de ajustar os recursos quantificados pelo input I1 – Incentivo 

atribuído à entidade gestora para a dinamização do Cluster e pelo input I2 – competências 

da entidade gestora. 

As Figuras 12 e 13 representam, a título de exemplo, as eficiências técnicas das 

DMUs, obtidas com o modelo CRS, em função do output O1 e do input I1. 

Fig. nº 12: Eficiência técnica vs. Incentivo às Entidades gestoras dos Clusters (104 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluster 
Output 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 

1 9.092 0.000 0.007 0.247 0.000 0.033 

9 0.000 0.172 0.000 0.035 0.341 0.000 

Tabela nº 14 - Resultados da aplicação do modelo DEA - folgas do 

modelo VRS para os Inputs. 

 
Cluster 

Input 

I1 I2 I3 

1 0.000 0.000 0.000 

9 30.703 0.067 0.000 
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Fig.nº 13: Eficiência técnica vs. Reforço das Economias de Eficiência colectiva (M€). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise dos movimentos radiais da distância Euclidiana e das variáveis de folga 

produzidas pelo modelo VRS, apresentadas nas Tabelas 15 e 16, permitem identificar os 

pontos de projecção eficientes para os inputs e outputs dos Clusters que não são eficientes, 

em resultado da sua deslocação para a fronteira de eficiência. Aqui, o valor projectado 

constitui a intersecção da linha que passa na origem e nas coordenadas da DMU com o 

plano que define a fronteira de eficiência, e o movimento radial das folgas é igual ao valor 

das variáveis slack determinadas na fase de resolução anterior.  

Tabela nº 15 - Resultados da aplicação do modelo DEA - movimentos radiais 

da eficiência para o Cluster Agro-Industrial do Centro (Nº 1) 

 

 

Variável Valor original 
Movimento radial 
da distância 
Euclidiana  

Movimento 
radial das 
folgas  

 

Valor 
projectado na 
fronteira  

O1 42.895 27.318 9.092 79.304 

O2 0.084 0.053 0.000 0.137 

O3 

O4 

0.085 0.054 0.007 0.147 

O4 0.012 0.008 0.247 0.266 

O5 0.360 0.229 0.000 0.589 

O6 0.018 0.011 0.033 0.062 

I1 45.990 0.000 0.000 45.990 

I2 0.857 0.000 0.000 0.857 

I3 12.510 0.000 0.000 12.510 
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A Tabela 15 revela que o Cluster Agro-Industrial do Centro (Nº 1) apresenta 

ineficiências relativamente a todos os outputs. Da análise ressalta que, para melhorar a 

performance deste Cluster, será necessário aumentar todos os outputs mantendo o mesmo 

nível de recursos. Esta melhoria será potencialmente conseguida através do movimento 

radial da distância Euclidiana, ie, do aumento máximo proporcional de outputs que se 

podem obter mantendo o mesmo nível de inputs, bem como através da redução das 

variáveis slack referentes aos outputs O1, O3, O4 e O6. 

 

Tabela nº 16 - Resultados da aplicação do modelo DEA - movimentos 

radiais da eficiência para o PCT Agro-Industrial (Nº 9) 

 
Variável Valor original 

Movimento radial 
da distância 
Euclidiana  

Movimento 
radial das 
folgas  

 

Valor 
projectado na 
fronteira  

O1 69.941 30.766 0.000 100.707 

O2 0.017 0.007 0.172 0.196 

O3 

O4 

0.095 0.042 0.000 0.137 

O4 0.076 0.033 0.035 0.144 

O5 0.314 0.138 0.341 0.793 

O6 0.135 0.059 0.000 0.194 

I1 72.375 0.000 -30.703 41.672 

I2 1.134 0.000 -0.067 1.067 

I3 9.650 0.000 0.000 9.650 

 

Quanto ao PCT Agro-Industrial (Nº 9), apresenta igualmente ineficiências em todos os 

outputs, como se observa na Tabela 16. No entanto, apresenta também ineficiências ao 

nível do input I1, correspondente ao Incentivo atribuído à entidade gestora para a 

dinamização do Cluster, e do input I2, referente às Competências da entidade gestora. Este 

resultado é indicador de este Cluster está a operar em regime de deseconomias de escala, 

isto é, foram-lhe potencialmente atribuídos mais recursos do que aqueles que ele pode 

eficientemente aproveitar. Como o uso dos inputs e os custos totais aumentam mais 

rapidamente do que o acréscimo de outputs, situação típica de rendimentos de escala 

decrescentes, este Cluster deveria reduzir o consumo médio de recursos para ser eficiente. 

Esta conclusão é demonstrada pelo indicador relativo ao valor projectado na fronteira no que 

respeita as ineficiências segundo os inputs, que têm aqui valores negativos. Doutra parte, o 

Cluster deveria igualmente aumentar todos os outputs através do movimento radial da 

distância Euclidiana, bem como da redução das folgas referentes aos outputs O2, O4 e O5. 
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Em conclusão, pode constatar-se que 32% dos Clusters que foram criados não estão a 

operar de forma eficiente, quatro deles devido a ineficiências de escala, havendo ainda dois 

Clusters, o Cluster Agro-Industrial do Centro e o PCT Agro-Industrial, que apresentam 

ineficiências técnicas na produção dos outputs face aos recursos utilizados e também 

ineficiências no consumo dos inputs.  

Este resultado é interessante ao nível da política de clusterização, uma vez que faz 

emergir alguma fragilidade na forma de selecção dos PCT e Clusters e das áreas sectoriais 

de intervenção por parte dos responsáveis públicos e políticos, como se pode observar nos 

critérios algo contraditórios utilizados na selecção dos Clusters que seguidamente se 

apresentam.  

De facto, não parece lógico que num pequeno país como Portugal, que cria uma 

política de competitividade inovadora assente na dinamização de actividades económicas - 

chave através da clusterização, se criem três Clusters para o sector agro-industrial, um com 

abrangência nacional, o PCT Agro-Industrial, e dois com abrangência regional, ambos 

localizados na mesma área geográfica, a Região Centro: o Cluster Agro-Industrial do Centro 

e o Cluster Agro-Industrial do Ribatejo.  

Por outro lado, o sector das indústrias agro-alimentares, sendo um sector tradicional, 

não apresenta na realidade uma relevância significativa no país comparativamente a outros 

sectores industriais. As indústrias agro-alimentares em 2006 representavam em Portugal 13 

% do emprego, 11% das sociedades e 16% do volume de negócios do total da indústria 

transformadora, tendo uma fraca expressão ao nível internacional, com apenas 7% de 

empresas exportadoras48. De referir ainda que as indústrias transformadoras da pesca 

integram o Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar, estando portanto excluídas dos 

três Clusters criados para as indústrias agro-alimentares, para além de existir ainda o 

Cluster dos vinhos da região demarcada do Douro.  

Uma decisão oposta à verificada para o sector agro-industrial foi tomada relativamente 

ao Cluster do Mar. Com efeito, foram apresentadas duas candidaturas regionais a Clusters 

em torno da Economia do Mar, uma da Região Norte e outra da Região Centro, tendo 

havido um despacho ministerial determinando a sua reformulação no sentido da sua 

integração numa única candidatura49, a remeter ao Compete e à Comissão de Avaliação nos 

60 dias subsequentes à sua apresentação. Tal viria a dar origem ao Cluster do 

Conhecimento e da Economia do Mar, o qual inclui as duas regiões, apesar da economia do 

mar ser multi-sectorial, ou seja, mais abrangente em termos de agregados económicos alvo 

e de ter, neste contexto, um potencial de desenvolvimento bastante superior.  

                                                      
 
48

 In Estatísticas Industriais, 2007 
49

  In Relatório de Execução 2009, pg. 183. 



 
 

89 

A grande variabilidade dos dados dos inputs que se observa na Tabela 7 em Anexo, 

demonstra também que o processo de negociação dos Clusters não se conformou, 

aparentemente, às regras estipuladas no “Enquadramento das EEC”, quer na atribuição do 

subsídio Pigouviano às entidades gestoras dos Clusters relativamente montante financeiro 

previsto dos seus planos de acção (projectos âncora), quer ainda ao nível das competências 

mínimas exigidas em termos de empresas e de entidades do sistema C&T associadas às 

PPP Intersectoriais gestoras dos Clusters, o que contribuiu para a variabilidade dos outputs 

observados nos Clusters supra referidos. 

 

CONCLUSÕES 

 

A regulação económica estatutária por agências independentes do Estado, o chamado 

estilo de regulação americana, constitui um instrumento do New Public Management que 

tem vindo a aumentar a sua importância, assente no pressuposto da superioridade da 

gestão privada relativamente à gestão pública e no melhor posicionamento do sector privado 

em termos de competência, de flexibilidade e de independência, na implementação de 

políticas públicas nos domínios social e económico, com a obtenção de melhores resultados 

em termos de eficiência. A principal tarefa delegada nas agências através da 

contratualização é a correcção das falhas de mercado, nomeadamente a delegação na 

implementação de políticas públicas, em que o Estado pretende melhorar a eficiência dos 

mercados através da alavancagem económica.  

De entre as diversas tipologias de falhas de mercado, interessava abordar os casos 

da informação imperfeita dos agentes económicos e as externalidades positivas que, do 

ponto de vista teórico, se aplicam à intervenção do Estado na promoção e apoio à política 

de Clusters, no âmbito da Agenda de Competitividade do QREN 2007-2013 e na 

implementação desta política através da regulação estatutária por agências independentes 

constituídas como PPP Intersectoriais. Por um lado porque sendo os clusters fomentadores 

de externalidades positivas, cabe ao Estado corrigir essa falha de mercado internalizando 

essas externalidades positivas e compensando as agências independentes pela sua 

actividade de dinamização e gestão dos Clusters, através da atribuição de um subsídio 

Pigouviano (Pigou, 1920). Por outro lado, porque no âmbito da regulação estatutária e da 

contratualização com agências independentes, a informação imperfeita entre o Estado e a 

agência pode provocar enviesamentos e conduzir a soluções ineficientes na afectação de 

recursos públicos, quer no período pré-contratual (selecção adversa), o que coloca a 

questão do processo de selecção das agências por parte dos responsáveis governamentais 

e a importância na transparência e rigor dos procedimentos utilizados, quer no período pós-
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contrato (risco moral), em que pode ocorrer o risco de uma má afectação de recursos 

públicos, nomeadamente por negligência do contratante.  

De acordo com a teoria da regulação estatutária, o Estado deverá ter um papel de 

orientador e de organizador na fase de concepção das medidas e dos programas políticos e 

um papel de negociador na fase pré-contratual, na definição dos arranjos contratuais, 

orçamentos, objectivos e indicadores de performance. Na fase pós-contrato, cabe à 

Administração Pública a responsabilidade de coordenar a rede de agências, de monitorizar 

e controlar a sua performance de acordo com o estipulado nos contratos e de avaliar os 

resultados e impactos obtidos da política pública.  

O objectivo principal deste trabalho consistia em analisar a Política de Clusters em 

Portugal, no âmbito da reforma da administração pública e da aplicação dos instrumentos do 

New Public Management, designadamente a regulação estatutária por agências 

independentes, constituídas em PPP Intersectoriais, na implementação desta política. Neste 

contexto, foram definidos os seguintes objectivos específicos: 

I.  Analisar o papel do Estado na regulação da política de clusters e o papel 

desempenhado pela administração pública em termos da coordenação, monitorização 

e controlo das PPP Intersectoriais responsáveis pela sua implementação;  

II. Avaliar os resultados alcançados, em ternos de eficiência, pelas PPP Intersectoriais/ 

Clusters aprovados a nível nacional a meio percurso do período contratual, o que 

poderá constituir um contributo para a reflexão dos responsáveis governamentais 

sobre o futuro da política de Clusters e sobre o prolongamento e renovação ou não, 

dos contratos com os actuais clusters; 

III. Analisar, através do modelo DEA, se existem ineficiências em alguns Clusters e 

identificar as respectivas causas, o que constitui um contributo útil para os 

responsáveis do programa EEC e para as agências gestoras dos clusters; 

IV. Utilizar como ferramenta o Modelo de Análise da Envolvente de Dados (Data 

Envelopment Analysis – DEA), amplamente utilizado nos últimos anos para medir a 

eficiência de unidades produtivas, nomeadamente no sector público, mas que não foi 

até hoje, ao que se conhece, usado para avaliar a eficiência de Clusters ou de PPP 

Intersectoriais, constituindo por isso uma inovação na aplicação deste método 

quantitativo.  

Os resultados deste trabalho transcrevem-se de seguida: 

1. No que respeita o primeiro objectivo, sobre o papel do Estado e da administração pública 

na implementação da política de Clusters (PCT e OC) através da contratualização com 

agências independentes/PPP Intersectoriais, verificou-se através da análise dos 

regulamentos da política de Clusters e dos relatórios de monitorização e controlo da 
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performance dos Clusters, que as prescrições da regulação estatutária foram genericamente 

cumpridas.  

O Estado criou os instrumentos programáticos de intervenção, organizacionais, 

financeiros e operacionais para a implementação da política de Clusters: o “Enquadramento 

das EEC” aprovado a nível interministerial, que regulamenta o conceito e as diversas 

tipologias de EEC, nomeadamente os Clusters (PCT e OC), as condições a que devem 

obedecer os beneficiários da política para serem classificados de acordo com essas 

tipologias, os critérios de selecção, a tipologia de incentivos públicos e respectivas 

condições de atribuição. São também definidos a estrutura das agências gestoras dos 

Clusters e o conteúdo do seu programa de acção: projectos âncora, acrescidos de uma 

proposta de projectos complementares, com as tipologias de investimento previstas, o 

conjunto de actividades económicas abrangidas e as potenciais fontes de financiamento do 

QREN. O “Contrato de reconhecimento formal das EEC” também aprovado a nível 

interministerial, contém o programa de acção aprovado pela Autoridade de Gestão do 

Compete e contratualizado por três anos, bem como as obrigações de cada uma das partes, 

nomeadamente na execução dos projectos âncora, dinamização de projectos 

complementares e fornecimento dos elementos solicitados pelas autoridades responsáveis 

pela política.  

Quanto ao papel da Administração Pública, foram igualmente implementados 

mecanismos técnicos e regulamentares para o acompanhamento e controlo da performance 

dos Clusters, com a criação das BD de informação financeira, do espaço informativo dos 

Clusters no site do Compete, a elaboração de relatórios semestrais dos Clusters pelas 

agências gestoras, a elaboração, pela Autoridade Coordenadora dos Clusters, de pontos de 

situação mensal e de relatórios anuais para reporte à gestão do Compete e à Tutela, bem 

como a realização de reuniões temáticas e de uma visita anual aos Clusters. 

Como pontos fracos desta regulação estatutária, podemos destacar os seguintes: 

 O “Enquadramento das EEC” define incentivos preferenciais e incentivos específicos do 

QREN aos Clusters reconhecidos. No caso do acesso preferencial aos Sistemas de 

Incentivos às Empresas do Programa Compete, foram estabelecidos incentivos 

majorados (10%), que não abrangem o sistema de incentivos à I&DT. Esta situação leva 

a que os projectos complementares dos Clusters se candidatem preferencialmente aos 

concursos gerais SII&DT do Compete, uma vez que os concursos específicos para 

clusters têm um maior risco, dado que as candidaturas não são consideradas se os 

projectos a concurso não se enquadrarem na visão estratégica do respectivo cluster. 

Esta situação levanta a questão da operacionalidade e eficácia dos mecanismos de 

financiamento da política de Clusters.  

 No que se refere ao acesso preferencial dos projectos dos Clusters aos Programas  
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Operacionais Regionais, POPH, PRODER e PROMAR, conforme previsto no 

“Enquadramento das EEC”, segundo o Relatório de Execução do Compete, não foi 

possível até ao momento adoptar, no quadro destes instrumentos, metodologias com 

dotações e/ou prioridades específicas para os clusters, ou com majoração no apoio ou 

na pontuação. Isto reflecte a falta de cooperação, de organização e de coordenação dos 

organismos da administração pública e a necessidade de haver uma maior coerência e 

integração das políticas públicas sectoriais e dos seus executores a nível central e 

regional, de modo a permitir ultrapassar os obstáculos actuais e conduzir a um 

verdadeiro trabalho em rede, tanto ao nível da coordenação das agências 

independentes, como da monitorização da sua performance. Esta situação levanta a 

questão da eficiência e eficácia dos mecanismos organizacionais instituídos para o 

financiamento da política de Clusters.  

 O “Enquadramento das EEC” estabelece o co-financiamento de 75% dos custos da 

estrutura de coordenação e gestão da parceria durante a fase de execução do programa 

de acção aprovado, incluindo as despesas de constituição jurídica da entidade gestora 

da parceria, definindo a comparticipação comunitária máxima do QREN até ao limite de 

2,5% do investimento total do programa de acção, no máximo de 500.000 €/ano no caso 

dos PCT e de 200.000 €/ano no caso dos Clusters. Contudo, verificou-se que a 

atribuição deste subsídio Pigouviano (o incentivo SIAC) de compensação das entidades 

gestoras dos PCT/OC pelos benefícios externos da actividade de clusterização, não 

cumpriu as regras estipuladas, quer em termos do limite de 2,5% do investimento total 

do programa de acção, quer do incentivo máximo previsto para as agências gestoras 

dos PCT e OC, como pode ser observado na Tabela nº 7 em anexo. Ora, por regra, o 

subsídio Pigouviano deve ser dimensionado de forma a corresponder ao valor da 

externalidade que o Estado pretende internalizar, sob pena de causar mais prejuízos do 

que benefícios para a sociedade, designadamente para os cidadãos que sendo 

fiscalmente tributados, não são beneficiários das externalidades positivas resultantes 

dos Clusters. Esta situação levanta a questão da eficiência e eficácia dos mecanismos 

financeiros instituídos no apoio à política de Clusters. 

 A diferença entre os Pólos de Competitividade e Tecnologia (PCT) e outros Clusters 

(OC) não é muito clara, uma vez que as condições de base e os outputs pretendidos na 

política de Clusters são idênticos. Os OC deveriam ter um carácter mais regional e os 

PCT um âmbito nacional, o que justificaria a diferença no apoio financeiro prestado à 

estrutura de coordenação e gestão da parceria entre os PCT e os OC. Contudo, verifica-

se uma grande disparidade quer nos incentivos atribuídos quer nos montantes de 

investimento dos programas de acção dos Clusters (PCT e OC) aprovados e 

contratualizados, que nada tem a ver com a sua abrangência geográfica nem com os 
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agregados económicos por eles abrangidas. A variabilidade dos incentivos atribuídos às 

agências gestoras dos PCT/OC e dos montantes de investimento com elas 

contratualizados, parecem conformar a existência de informação imperfeita entre o 

Estado e a agência durante o período pré-contratual (selecção adversa), o que pode 

conduzir a soluções ineficientes na afectação dos recursos públicos. Esta situação 

coloca a questão do processo de negociação e selecção das agências por parte dos 

responsáveis governamentais e a importância na transparência e rigor dos 

procedimentos utilizados.  

2. O tratamento das bases de dados relativas aos projectos âncora e complementares dos 

Clusters (PCT/OC) e os objectivos globais da Política de Clusters permitiram definir três 

variáveis de input e seis variáveis de output a utilizar no modelo DEA de orientação output 

na análise da eficiência dos dezanove clusters contratualizados, cujos resultados 

respondem aos objectivos II, III e IV deste trabalho. 

Com o intuito de determinar conjugadamente a eficiência técnica, a eficiência técnica 

pura e a eficiência de escala de cada um dos clusters, foram resolvidas as duas versões 

CRS e VRS do modelo DEA não paramétrico, formulados na forma dual segundo a 

representação de envolvência, para o que se utilizou o software DEAP versão 2.1, 

desenvolvido por Tim Coelli. As soluções obtidas com o modelo permitem, em primeira 

instância, determinar a fronteira de eficiência assumindo escalas de rendimento constantes 

e variáveis. Para além disso, permitem igualmente determinar as unidades não eficientes e 

medir o efeito da desadequação de escala à custa da determinação das correspondentes 

eficiências de escala. A utilização do modelo VRS permite ainda analisar as medidas 

associadas aos movimentos radiais das variáveis slack e da distância Euclidiana à fronteira 

de eficiência e determinar o conjunto de clusters de referência para cada um dos clusters 

não eficientes. Esta análise centra-se nos clusters cuja eficiência técnica pura é diferente de 

1,000, e portanto, para as quais as ineficiências técnicas, resultantes do modelo CRS, não 

podem ser totalmente atribuídas à desadequação da escala. Para tal, resolveu-se uma 

sequência de problemas de multiplicadores formulados na forma dual, tomando como 

constante o valor de eficiência técnica pura determinado para cada cluster na etapa anterior.  

Os resultados desta análise permitem concluir que dos dezanove Clusters criados, 

32%, isto é, seis clusters, não estão a operar de forma eficiente, quatro deles devido a 

ineficiências de escala, havendo ainda dois clusters que apresentam ineficiências técnicas 

na produção dos outputs face aos recursos utilizados e também ineficiências no consumo 

dos inputs.  

No caso dos Clusters da Pedra Natural (Nº3) e das Indústrias Criativas da Região 

Norte (Nº5) e dos PCT das Indústrias de Base Florestal (Nº13) e da Moda (Nº15), a 

ineficiência relativa resulta de um problema de escala. Os Clusters da Pedra Natural e das 
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Indústrias Criativas da Região Norte estão a operar com rendimentos de escala crescentes, 

o que se traduz na possibilidade de aumentar a produção de outputs em mais que uma 

unidade por unidade de recursos consumida, enquanto que os PCT das Indústrias de Base 

Florestal e da Moda apresentam rendimentos de escala decrescentes, o que significa que o 

consumo de uma unidade adicional de recursos vai produzir menos que uma unidade de 

output. Existem ainda dois Clusters, o Cluster Agro-Industrial do Centro (Nº1), que opera 

com rendimentos de escala crescentes e o PCT Agro-Industrial (Nº9), que opera com 

rendimentos de escala decrescentes, que apresentam ineficiências puras, que estão para 

além da desadequação de escalas. Estes resultados respondem ao objectivo II. 

A análise dos movimentos radiais da distância Euclidiana e das variáveis de folga 

produzidas pelo modelo VRS, permite identificar os pontos de projecção eficientes para os 

inputs e outputs dos clusters que não são eficientes, em resultado da sua deslocação para a 

fronteira de eficiência.  

Da análise ressalta que o Cluster Agro-Industrial do Centro (Nº1) apresenta 

ineficiências relativamente a todos os outputs. Para melhorar a performance deste Cluster, 

será necessário aumentar todos os outputs mantendo o mesmo nível de recursos. Esta 

melhoria será potencialmente conseguida através do movimento radial da distância 

Euclidiana, ie, do aumento máximo proporcional de outputs que se podem obter mantendo o 

mesmo nível de inputs, bem como através da redução das variáveis slack referentes aos 

outputs O1-Reforço das economias eficiência colectiva através do acréscimo de projectos 

complementares O3-Promoção de I&D empresarial, O4-Promoção da internacionalização 

das empresas e O6-Taxa de Execução do Cluster. 

Quanto ao PCT Agro-Industrial (Nº9), apresenta igualmente ineficiências em todos os 

outputs, bem como ineficiências ao nível do input I1- Incentivo atribuído à entidade gestora e 

do input I2- Competências da entidade gestora. Este resultado indica que este Cluster está a 

operar em regime de deseconomias de escala, isto é, foram-lhe potencialmente atribuídos 

mais recursos do que aqueles que ele pode eficientemente aproveitar. Como o uso dos 

inputs e os custos totais aumentam mais rapidamente do que o acréscimo de outputs, 

situação típica de rendimentos de escala decrescentes, este Cluster deveria reduzir o 

consumo médio de recursos para ser eficiente. Esta conclusão é demonstrada pelo 

indicador relativo ao valor projectado na fronteira no que respeita as ineficiências dos inputs, 

que têm aqui valores negativos. Doutra parte, o Cluster deveria igualmente aumentar todos 

os outputs através do movimento radial da distância Euclidiana, bem como da redução das 

folgas referentes aos outputs O2-Promoção de sectores intensivos em conhecimento e de 

alta e média alta tecnologia, O4-Promoção da internacionalização das empresas e O5-Taxa 

de aprovação dos projectos âncora tendo em conta o investimento contratualizado. Estas 

conclusões permitem responder ao objectivo III. 
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Note-se que estes resultados resultam da aplicação de um método quantitativo, 

devendo por isso ser considerados com precaução, atendendo a que qualquer modelo 

matemático é redutor da realidade e está sujeito a limitações. No caso do modelo DEA, há 

que assinalar como limites o facto das medidas de eficiência deste modelo serem relativas, 

resultando dos dados observados dos clusters que, como se verificou, apresentam uma 

grande variabilidade, e que este modelo é sensível aos valores extremais. Doutra parte, 

apesar das heurísticas relativas à proporção do número total de clusters e do número total 

de inputs e de outputs considerado terem sido validadas segundo certos autores, a pequena 

dimensão da amostra e o número elevado de outputs poderá conduzir a falhas na 

descriminação dos clusters eficientes. De referir ainda que apesar deste modelo ser 

bastante flexível, tem uma natureza determinística, não permitindo fazer a distinção entre a 

ineficiência técnica e os efeitos de ruído estatístico. Esta limitação do modelo DEA será 

aquela que no futuro mais atenção merece ao nível da investigação deste método e que 

poderá trazer melhorias significativas ao modelo actual. 

Como pontos fortes da aplicação do modelo DEA, há que citar o facto das métricas 

utilizadas neste modelo quantitativo, em termos de inputs e de outputs, serem consistentes 

com os recursos atribuídos e com os objectivos pretendidos pela política de Clusters, o que 

permite inferir que se trata de abordagem sustentada na realidade e coerente com a teoria 

económica. De facto, este modelo tem por base os conceitos económicos de fronteira de 

possibilidades de produção e de eficiência técnica de Pareto, sendo igualmente consistente 

com os princípios do NPM de avaliação da eficiência e eficácia das organizações, em 

termos dos recursos públicos consumidos e dos resultados efectivos alcançados. 

Os resultados obtidos com o modelo DEA sobre a eficiência dos clusters são 

interessantes, uma vez que fazem emergir alguma fragilidade na forma de selecção dos 

Clusters e das áreas sectoriais de intervenção por parte dos responsáveis públicos e 

políticos, como se pode observar nos critérios algo contraditórios utilizados na decisão de 

reconhecimento dos clusters, que seguidamente se apresentam.  

De facto, não parece justificável que uma política de competitividade inovadora no país 

como é o caso da política de clusters, tenha aprovado três clusters para o sector agro-

industrial, um com abrangência nacional, o PCT Agro-Industrial, e dois com abrangência 

regional, ambos localizados na mesma área geográfica, a Região Centro: o Cluster Agro-

Industrial do Centro e o Cluster Agro-Industrial do Ribatejo, tanto mais quando se trata de 

um sector que não apresenta uma relevância significativa no país (13 % do emprego, 11% 

das sociedades e 16% do volume de negócios do total da indústria transformadora nacional 

em 2006) comparativamente a outros sectores industriais e que tem fraca expressão ao 

nível internacional, com apenas 7% de empresas exportadoras. Por outro lado, as indústrias 

transformadoras da pesca integram o Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar, 
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estando portanto excluídas dos três clusters criados para as indústrias agro-industriais, o 

mesmo acontecendo com as indústrias do Cluster dos vinhos da região demarcada do 

Douro. Uma decisão oposta foi tomada relativamente ao Cluster do Mar, em que foram 

apresentadas duas candidaturas a Clusters em torno da Economia do Mar, uma da Região 

Norte e outra da Região Centro, tendo havido um despacho ministerial determinando a sua 

reformulação e integração numa única candidatura, que viria a dar origem ao Cluster do 

Conhecimento e da Economia do Mar, apesar da economia do mar ser multi-sectorial e, 

portanto, mais abrangente em termos de agregados económicos alvo e de ter, nesta 

perspectiva, um potencial de desenvolvimento bastante superior ao da indústria agro-

alimentar.  

De salientar igualmente, em abono do modelo DEA, que os resultados obtidos sobre 

os clusters não eficientes vêm corroborar os resultados da análise efectuada relativamente 

ao objectivo I no que concerne o processo de negociação e de selecção dos Clusters /PPP 

Intersectoriais. A grande variabilidade dos dados dos inputs que se observa na Tabela 7 em 

anexo, demonstra que o processo de negociação dos clusters não se conformou às regras 

estipuladas no “Enquadramento das EEC”, quer na atribuição do subsídio Pigouviano às 

PPP Intersectoriais gestoras dos Clusters já referido, quer nas competências mínimas 

exigidas em termos de empresas e de entidades do sistema C&T associadas às PPP 

Intersectoriais, o que terá certamente contribuído para a grande variabilidade dos outputs 

observados e, bem assim, para a existência de clusters ineficientes.  

Neste contexto, pode inferir-se que o sucesso desta política pública e o mérito da 

regulação estatutária foram comprometidos pela existência de “falhas de Estado” no 

processo de decisão colectiva, o que vem de encontro às críticas apontadas pela Teoria da 

Escolha Pública à regulação estatutária, designadamente a captura dos reguladores por 

grupos de interesse políticos, privados e corporativos. 

Apesar dos problemas apontados, os resultados obtidos no programa das EEC são em 

geral positivos, quando comparados com os indicadores e as metas previstas na Agenda de 

Competitividade do QREN. Assim, no que respeita o investimento em sectores intensivos 

em conhecimento e alta e média alta tecnologia, a média dos 19 Clusters é de 33%, 

existindo 10 Clusters que superam a meta de 15% prevista no Compete. O investimento em 

I&D empresarial dos 19 Clusters representa 15% do total do investimento, com 11 Clusters a 

superarem a meta de 12% do Compete. Quanto ao investimento em sectores de produção 

transaccionável, a média dos 19 Clusters é de 83%, existindo 11 Clusters que superam a 

meta expectável de 80%. Relativamente ao investimento em projectos de 

internacionalização (não descriminados no Compete), o valor do conjunto dos Clusters é de 

26%, com 5 dos Clusters apresentando valores superiores a esta média. 
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16 PCT Saúde 65.354.000 16.713.765        15.696.041        25.409.104 22.258.412              37.954.453            918.468              339.890          37.567.795           25.378.705         1.868.380         

17

PCT das Tecnologias de 

Informação, Comunicação e 

Electrónica
108.984.000 28.880.887        27.473.494        43.511.081 34.550.305              62.023.799            6.634.204           2.151.573       57.609.372           30.429.450         7.036.377         

18

PCT das Tecnologias de 

Produção 19.284.000 13.864.507        13.412.493        50.106.199 35.990.700              49.403.193            2.280.943           960.348          30.587.088           19.464.970         6.210.811         

19 PCT do Turismo 35.659.000 20.471.431        20.357.938        240.591.555 201.943.776            222.301.714          21.123.946         6.021.069       64.431.582           -                       37.098.083       

Total PCT/Clusters 652.283.358 251.123.163      240.036.890      949.259.470            813.975.154            1.054.012.044       161.940.323       50.110.572     343.225.611         155.711.629       279.172.814     

Tabela nº 6: Projectos EEC-Clusters Aprovados em 31 Julho 2011

      (*) Inclui os projectos complementares apoiados pelo Feder e pelo Fep



 
 
 
 
 
 
 

Nº 

Cod

EEC

I.1.Financiamento 

das Agências  p/ 

gestão e 

dinamização das 

EEC (Incentivo- 

SIAC) (€)

I.2.Competências das 

Agências gestoras         

(Indice concentração de 

empresas+ Inst. IDT 

associados do Cluster / 

IC no total das  EEC) 

I.3. Compromisso 

Financeiro das 

Agências: Total Inv 

Contratualizado 

(programado) (€)

1 Cluster Agro-industrial do Centro 459.898,50 0,86 12.510.000

2 Cluster Agro-industrial do Ribatejo
562.350,00 1,02 7.498.000

3 Cluster da Pedra Natural 356.355,44 1,02 11.385.000

4

Cluster das Empresas de Mobiliário de 

Portugal 508.134,38 0,60 13.967.000

5

Cluster das Indústrias Criativas da 

Região Norte
426.403,96 0,64 62.357.000

6

Cluster do Conhecimento e da 

Economia do Mar (*) 294.452,51 1,15 120.203.000

7 Cluster Habitat Sustentável 368.710,65 1,19 7.711.358                     

8

Cluster Vinhos da Região Demarcada do 

Douro 340.050,00 0,73 4.534.000

9 PCT Agro-industrial 723.750,00 1,13 9.650.000

10 PCT das Indústrias da Mobilidade 898.050,00 0,85 12.774.000

11 PCT Energia 1.354.611,14 1,10 18.183.000

12 PCT Engineering & Tooling 490.596,57 1,19 11.910.000

13 PCT das Indústrias de Base Florestal 445.357,50 1,52 91.420.000

14

PCT das Indústrias de Refinação, 

Petroquímica e Química Industrial
549.450,00 1,36 7.326.000

15 PCT da Moda 1.465.860,00 0,84 31.574.000

16 PCT Saúde 873.900,00 1,31 65.354.000

17

PCT das Tecnologias de Informação, 

Comunicação e Electrónica

1.132.455,00 1,15 108.984.000

18 PCT das Tecnologias de Produção 993.751,50 1,28 19.284.000

19 PCT do Turismo 1.135.759,69 0,17 35.659.000

Total PCT/Clusters             13.379.896,84   1,00 652.283.358

Tabela nº 7 : Indicadores de INPUT
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Tabela nº 8: Indicadores de OUTPUT 

Nº 
Cod 

EEC O1. Reforço das 
economias 
eficiência 
colectiva                      
(Inv. Elegível 
aprovado Proj. 
Complementares/ 
Incentivo 
Agências )  

O.2.Promoção 
Sectors ICAT. (Inv. 
eleg em sectores 
intensivos em 
conhecimento e alta 
e média-alta 
tecnologia / 
Investimento total 
eleg do Cluster  

O.3. Promoção 
do Inv. I&D 
empresarial ( 
Inv. Eleg I&DT 
do Cluster /  Inv. 
Eleg Total do 
Cluster 

O.4. Promoção da 
Internacionalização 
empresarial (Inv Eleg 
Internacionalização/Inv 
Eleg.Total do Cluster  

O.5.Taxa de 
compromisso do 
Cluster      (Inv. Eleg. 
Aprovado Proj Ãncoras 
/ Inv Programado Proj 
Âncoras = Inv 
Contratualizado)  

O.6. Taxa de 
Execução do 
Cluster                  
(Inv eleg total 
executado / Inv 
eleg total 
aprovado  

1 
Cluster Agro-industrial 
do Centro 

              42,90    0,08 0,09  0,01    0,36 0,02 

2 
Cluster Agro-industrial 
do Ribatejo 

              15,99    0,07 0,00 0,00 0,39 0,37 

3 
Cluster da Pedra 
Natural 

              81,23    0,08 0,15                  0,13    0,74 0,07 

4 

Cluster das Empresas 
de Mobiliário de 
Portugal 

              80,28    0,02 0,00                  0,68    0,21 0,29 

5 

Cluster das Indústrias 
Criativas da Região 
Norte 

              15,18    0,30 0,16                  0,10    0,21 0,03 

6 

Cluster do 
Conhecimento e da 
Economia do Mar (*) 

            102,75    0,23 0,15                  0,76    0,52 0,35 

7 
Cluster Habitat 
Sustentável 

            101,67    0,15 0,15                  0,01    0,96 0,18 

8 

Cluster Vinhos da 
Região Demarcada do 
Douro 

              14,01    0,00 0,18                  0,66    0,21 0,00 

9 PCT Agro-industrial 
              69,94    0,02 0,10                  0,08    0,31 0,14 

10 
PCT das Indústrias da 
Mobilidade 

              40,14    0,67 0,10                  0,20    0,71 0,06 

11 PCT Energia               16,12    0,96 0,17                  0,10    0,05 0,09 

12 
PCT Engineering & 
Tooling 

            120,57    0,77 0,27                  0,07    0,73 0,13 

13 
PCT das Indústrias de 
Base Florestal 

            107,20    0,02 0,07                  0,30    0,25 0,34 

14 

PCT das Indústrias de 
Refinação, 
Petroquímica e 
Química Industrial 

                2,20    0,00 0,54                  0,20    0,06 0,00 

15 PCT da Moda               85,40    0,04 0,07                  0,53    0,50 0,23 

16 PCT Saúde               25,47    0,99 0,67                  0,05    0,24 0,02 

17 

PCT das Tecnologias 
de Informação, 
Comunicação e 
Electrónica 

              30,51    0,93 0,49                  0,11    0,25 0,11 

18 
PCT das Tecnologias 
de Produção 

              36,22    0,62 0,39                  0,13    0,70 0,05 

19 PCT do Turismo             177,81    0,29 0,00                  0,17    0,57 0,10 

  Total PCT/Clusters               60,84    0,33 0,15                  0,26    0,37 0,16 

 
 


