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ANEXO VII 

 

Organização estrutural da Administração entre 1999-2005 
 

1999 

 Definição dos princípios gerais de ação a que devem obedecer os organismos públicos 

na sua atuação em relação ao cidadão – Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril; 

 Promoção de Cartas de Qualidade nos Serviços Públicos – Decreto-Lei nº 135/99, de 

22 de Abril; 

 O Decreto-Lei nº 302/99, de 6 de Agosto aprova a Lei Orgânica do Instituto para a 

Gestão das Lojas do Cidadão; 

 Criação do Sistema de Qualidade em Serviços Públicos (SQSP) – Decreto-Lei nº 166-

A/99, de 13 de Maio; 

 O Decreto Regulamentar n.º 27/1999, de 12 de Novembro, estabelece a disciplina 

operativa do sistema de controlo interno da administração financeira do Estado (SCI) 

e o modo de funcionamento do respetivo conselho Coordenador; 

 Aprovação da Lei Orgânica da Inspecção-Geral do Ambiente, que fica incumbida de 

garantir o cumprimento das normas jurídicas com incidência ambiental e da 

legalidade administrativa no âmbito dos serviços dependentes do Ministério do 

Ambiente – Decreto-Lei n.º 549/99, de 14 de Dezembro. 

2001 

 O Decreto-Lei n.º 72/2001, de 26 de Fevereiro cria a Inspecção-Geral da Defesa 

Nacional (IGDN) e extingue a Inspecção-Geral das Forças Armadas; 

 O Decreto Regulamentar nº 80/2001 de 6 de Março, aprova  nova orgânica da 

Inspecção-Geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade; 

 O Decreto Regulamentar n.º 101/2001, de 29 de Março define a missão e 

competências da Inspecção-Geral dos Serviços de Justiça (IGSJ); 

 A Portaria n.º 684/2001, de 5 de julho atribui à Inspecção-Geral da Saúde funções de 

controlo de primeiro nível dos fundos estruturais comunitários no sector da saúde. 

2002 
 Criação da Unidade de Missão Inovação e Conhecimento (UMIC) – Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 135/2002, de 20 de Novembro. 

2003 

 Criação da Bolsa de Emprego Público (BEP) – Decreto-Lei n.º 78/2003, de 23 de 

Abril; 

 A Lei Orgânica do Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente 

configura a Inspeção-Geral do Ambiente como o serviço central de inspeção do 

MCOTA cuja atuação visa garantir, por parte de entidades públicas e privadas, o 

cumprimento das normas jurídicas nas áreas do ambiente, ordenamento do território e 

conservação da natureza – Decreto-Lei n.º 97/2003, de 7 de Maio; 

 O Decreto-Lei n.º 149/2003, de 11 de Julho cria a Inspecção-Geral do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (IGMCTES); 

 Publicação das linhas orientadoras da reforma da Administração Pública – Resolução 

do Conselho de Ministros (RCM) n.º 95/2003, de 30 de Julho) e nomeação de um 

encarregado de missão para acompanhamento das várias etapas da reforma; 

 Criação do Conselho Consultivo da Reforma – RCM n.º 96/2003, de 30 de Julho; 

 Criação do Plano de Ação para a Sociedade da Informação – RCM n.º 107/2003, de 

12 de Agosto; 

 Criação do Plano de Ação para o Governo Eletrónico – RCM n.º 108/2003, de 12 de 

Agosto; 

 Publicação da Iniciativa Nacional para a Banda Larga – RCM n.º 109/2003, de 12 de 

Agosto; 

 Criação do Programa Nacional para a Participação dos Cidadãos com Necessidades 

Especiais na Sociedade da Informação – RCM n.º 110/2003, de 12 de Agosto; 

 Criação do programa Nacional de Compras Eletrónicas – RCM n.º 111/2003, de 12 de 

Agosto; 

 Criação do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração 

Financeira do Estado (SCI) – RCM n.º 140/2003, de 29 de Agosto. 
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2004 

 Novo regime jurídico do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da 

Administração Central Regional e Local – Lei n.º 2/2004
1
, de 15 de Janeiro; 

 Criação da lei-quadro dos Institutos Públicos – Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro; 

 Organização da Administração Direto do Estado – Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro; 

 Publicação do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração 

Pública (SIADAP) – Lei n.º 10/2004
2
, de 22 de Março; 

 Publicação de documento destinado a facilitar a aplicação transversal e uniforme das 

linhas orientadores da reforma da Administração Pública – RCM nº 53/2004, de 21 de 

Abril; 

 Transferência das competências do INFOCID e do Serviço Público Direto (SPD), 

para a UMIC – DL n.º 98/2004, de 3 de Maio; 

 Publicação do regime jurídico do contrato individual de trabalho na Administração 

Pública – Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho; 

 Cisão e reestruturação do Instituto Português da Qualidade (IPQ) – DL 140/2004, de 8 

de Junho; 

 Criação do Instituto Português da Acreditação (IPAC) – DL 125/2004, de 31 de 

Março. 

2005 

 A Lei Orgânica do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território -  

Decreto-Lei n.º 53/2005, de 25 de Fevereiro - cria a Inspecção-Geral do Ambiente e 

do Ordenamento do Território (IGAOT) como serviço central de controlo, auditoria e 

fiscalização do MAOT que tem por missão o permanente acompanhamento e 

avaliação do cumprimento da legalidade nas áreas do ambiente, ordenamento do 

território e conservação da natureza por parte de entidades públicas e privadas; 

 O Decreto-Lei n.º 58/2005, de 4 de Março instituiu formalmente a IGOPTC como o 

“serviço central de controlo, auditoria e fiscalização do MOPTC; 

 Criação da Unidade de Coordenação da Modernização Administrativa (UCMA) – 

RCM n.º 90/2005, de 13 de Maio; 

 Criação da Unidade de Coordenação do Plano Tecnológico (UCPT) – RCM nº 

92/2005, de 20 de Maio; 

 Adoção de medidas relacionadas com o pessoal público – RCM n.º 109/2005, de 30 

de Junho; 

 Aprovação do Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado 

(PRACE) – RCM n.º 124/2005, de 4 de Agosto; 

 O Decreto-Lei n.º 237/2005 criou a Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica. 

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

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

                                                           
1
 Este diploma legal foi adaptado à Administração Local através do Decreto-Lei nº 93/2004, de 20 de 

Abril de 2004. 

2
 Posteriormente regulamentado através do Decreto-Regulamentar nº 19-A/2004, de 14 de Maio. A 

Portaria nº 509-A/2004, de 14 de Maio, aprovou os modelos de impressos de fichas de avaliação do 

desempenho. 
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