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ANEXO VIII 

 

A reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE e PREMAC), 

2006-2012 
 

2006 

 Na sequência da aprovação do PRACE, a Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 39/2006, de 30 de Março, veio definir as orientações, gerais e especiais, para a 

reestruturação dos ministérios; 

 Extinção da IGAP pelo Decreto-Lei n.º 205/2006, de 27 de Outubro tendo sido as 

suas atribuições integradas na Inspecção-Geral de Finanças; 

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

Desenvolvimento Regional – Decreto-Lei n.º 207/2006, de 27 de Outubro - confere à 

Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território a missão de apreciar a 

legalidade e regularidade dos atos praticados pelos serviços e organismos do 

MAOTDR, ou sujeitos à tutela do respetivo ministro, avaliar a sua gestão e os seus 

resultados, através do controlo de auditoria técnica, de desempenho e financeira, bem 

como assegurar o permanente acompanhamento e avaliação do cumprimento da 

legalidade nas áreas do ambiente e do ordenamento do território por parte de 

entidades públicas e privadas; 

 O Decreto-Lei n.º 208/2006, de 27/10, aprovou a Lei Orgânica do Ministério da 

Economia e da Inovação; 

 O Decreto-Lei n.º 211/2006, de 27/10, aprovou a Lei Orgânica do Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social; 

 O Decreto-Lei n.º 213/2006, de 27/10, cria a nova orgânica do Ministério da 

Educação (ME); 

 O Decreto-Lei n.º 202/2006, de 27 de Outubro, cria a Inspeção-Geral da 

Administração Local (IGAL) e define a missão e atribuições da Secretaria-Geral da 

Presidência do Conselho de Ministros (SGPCM); 

 O Decreto-Lei n.º 214/2006, de 27 de Outubro aprovou a orgânica do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). 

 

2007 

 O Decreto-Lei n.º 161/2007, de 3 de Maio, no n.º 3 do art.º 2º, determina a missão e 

atribuições da SGPCM; 

 O Decreto-Regulamentar n.º 79/2007, de 30 de Junho, procede à reestruturação da 

IGA dando origem à IGAP; 

 O Decreto Regulamentar nº 80/2007 de 30 de Julho, aprova  nova orgânica da 

Inspecção-Geral do Ministério do Trabalho e da solidariedade Social; 

 O Decreto Regulamentar nº 81/2007 de 30 de Julho, aprova  nova orgânica da 

Inspecção-Geral das Atividades Culturais; 

 O Decreto-Lei n.º 274/2007, de 30 de Julho, veio alterar a orgânica interna da 

autoridade ASAE, com as adaptações necessárias ao cumprimento das diretrizes do 

PRACE, nomeadamente redução de cargos dirigentes e estruturas; 

 O Decreto-Lei n.º 275/2007, de 30 de Julho, aprova a orgânica da Inspecção-Geral das 

Atividades em Saúde (IGAS); 

 O Decreto-Lei n.º 276/2007, de 31 de Julho, estabelece o regime jurídico da atividade 

de inspeção, auditoria e fiscalização dos serviços da administração direta e indireta do 

Estado aos quais tenha sido cometida a missão de assegurar o exercício de funções de 

controlo, interno ou externo; 

 Aprovação da Lei Orgânica da Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do 

Território (IGAOT) – Decreto-Lei n.º 276-B/2007, de 31 de Julho; 

 Aprovação da estrutura nuclear da Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento 

do Território – Portaria n.º 827-C/2007, de 31 de Julho; 

 O Decreto-Lei n.º 326-A/2007, de 28 de Setembro, define a orgânica da IGAL; 

 Criação das equipas multidisciplinares e unidades orgânicas flexíveis da IGAOT – 

Despacho n.º 24.086/2007 (2ª Série) de 22 de Outubro; 
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 O Decreto Regulamentar n.º 81/2007, de 30 de Julho, define a orgânica da Inspecção-

Geral das Atividades Culturais; 

 O Decreto-Regulamentar n.º 81-A/2007, de 31 de Julho, define a orgânica da 

Inspecção-Geral da Educação; 

 O Decreto-Regulamentar n.º 81-B/2007 define a orgânica da Inspecção-Geral das 

Obras Públicas, Transportes e Comunicações. 

2008 
 O Decreto-Lei n.º 164/2008, de 8 de Agosto procede à primeira alteração do Decreto-

Lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro, que aprovou a estrutura orgânica do Ministério da 

Educação. 

2009 

 O Decreto Regulamentar n.º 16/2009, de 2 de Setembro procede a alterações do 

Decreto-Regulamentar n.º 81-B/2007; 

 O Decreto-Lei n.º 214/2009, de 4 de Setembro, define no âmbito do PRACE a 

orgânica da IGDN. 

2010 
 O Decreto Regulamentar n.º 3/2010, de 23 de Junho, aprovou a orgânica da 

Inspecção-Geral das Atividades Culturais. 

2011 

 O Conselho de Ministros aprovou, em reunião de 20 de Julho de 2011, as linhas gerais 

do PREMAC no âmbito do Compromisso Eficiência. Foi assumido que a 

implementação deste programa constitui um alicerce para a promoção da melhoria 

organizacional do Administração Central e para o ajustamento do peso do Estado aos 

limites financeiros do País; 

 É publicada a orgânica do Ministério da Educação e Ciência, através do Decreto-Lei 

n.º 125/2011, de 29 de Dezembro; 

 O Decreto-Lei n.º 123/2011, de 29 de Dezembro cria uma nova orgânica para o 

Ministério da Justiça; 

 O Decreto-Lei n.º 126/2011, de 29 de Dezembro, define a orgânica do Ministério da 

Solidariedade e da Segurança Social. 

2012 

 O Decreto-Lei n.º 4/2012, de 16 de Janeiro, define a nova orgânica da Secretaria 

Geral da Presidência do Conselho de Ministros; 

 O Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de Janeiro, aprova a orgânica do Ministério da 

Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território; 

 O Decreto Regulamentar n.º 3/2012, de 18 de Janeiro, estabelece, na linha do 

PREMAC, a nova orgânica da IGDN; 

 O Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de Janeiro, define a orgânica da Inspeção-

Geral da Educação e Ciência; 

 O Decreto Regulamentar n.º 22/2012, de 8 de Fevereiro, aprova a orgânica da 

Inspeção-Geral do Ministério do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social; 

 O Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 de Fevereiro, na sequência do PREMAC cria a nova 

orgânica da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde; 

 Criação da Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento 

do Território, através do Decreto-Lei n.º 23/2012, de 1 de Fevereiro; 

 O Decreto Regulamentar n.º 22/2012 de 8 de Fevereiro, aprova  nova orgânica da 

Inspecção-Geral do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social; 

 O Decreto-Lei n.º 58/2012, de 14 de Março, define a orgânica da Inspeção-Geral da 

Administração Interna;  

 O Decreto-Lei n.º 96/2012, de 23 de Abril fixa a nova orgânica da IGF; 

 O Decreto Regulamentar n.º 43/2012, de 25 de Maio, determina a orgânica da 

Inspeção-Geral das Atividades Culturais. 

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