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Nota introdutória 
 
 
O presente documento é uma versão final de um processo de investigação, reflexão e diálogo 

em torno da institucionalização dos estudos e do planeamento da organização e da atividade de pros-
secução do interesse público. 

A estrutura do documento assenta nas visões utilizadas para olhar o presente fenómeno admi-
nistrativo. Foi recortado um momento no passado, o início do regime democrático de 1976, e anali-
sada a evolução dos Gabinetes de Estudos e de Planeamento da Administração Pública portuguesa. 
De seguida olhou-se de forma crítica para a modelação atual destas instituições. Finalmente, procurou 
olhar-se o futuro dos Gabinetes de Estudos e de Planeamento tendo em conta diretrizes várias de 
ordem jurídico-administrativa. 

Foram recebidos diversos contributos de partes interessadas sobre modelo evolutivo dos Gabi-
netes de Estudos e de Planeamento, que foram devidamente tratadas e levadas em conta. 

Nesta medida, agradece-se a todos aqueles que participaram na discussão da versão preliminar  
do presente Relatório e apresentaram sugestões sobre o seu objeto. 
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CAPÍTULO I 
 

O caminho percorrido desde a Constituição de 1976 
 

 

1. Olhar para a Administração Central  

 

Para compreendermos a importância dos gabinetes de estudos e de planeamento na estrutura da 

Administração Central do Estado, é necessário que previamente delimitemos este macro conceito. 

Com efeito, a Administração Central do Estado, configurada e liderada por sucessivos governos, é 

composta por uma importante clivagem entre Administração Direta e Indireta, as únicas que integram 

a Administração Central. Estes dois aspetos: a) a componente democrática renovável no topo da sua 

estrutura e b) a sua dupla morfologia, direta e indireta, marcam, como é inevitável, o processo de 

investigação sobre os gabinetes de estudo. É, pois, forçoso que comecemos a análise da evolução 

histórica destes gabinetes pela análise, ainda que meramente tópica, da evolução da Administração 

Central do Estado. Avulta como relevante para o nosso estudo a determinação da estrutura da Admi-

nistração Direta e Indireta nos vários governos constitucionais e a determinação de quais as áreas de 
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atribuições que continuamente foram adotadas pelos governos, com reflexo na criação, sucessão e 

extinção de gabinetes de estudo e de planeamento. Do que se trata é de distinguir o apuramento formal 

dos ministérios existentes ao longo dos vinte e um governos constitucionais e de uma operação ana-

lítica de seleção de quais as macro atribuições constantes nos sucessivos Governos que demonstrem, 

quer um esteio constitucional, quer uma opção político-administrativa. 

 

1.1. As atribuições clássicas do Estado mínimo 
 

Ao olharmos para a evolução e sucessão de áreas ministeriais nos governos constitucionais, é 

muito fácil encontrarmos um grupo de atribuições que coincide com as áreas clássicas das atribuições 

que foram imputadas ao Estado pelos teóricos do liberalismo clássico. Os valores da liberdade, segu-

rança e propriedade exigiam um conjunto de instituições do Estado que haviam de refletir-se neces-

sariamente sobre a Administração Pública. Existe um conjunto de atribuições que constitui, desde o 

início do Estado moderno, o núcleo duro das atividades da Administração Pública e onde ainda hoje 

se centram as principais discussões em torno das várias modalidades de prestação e privatização. Esse 

núcleo é composto pela administração tributária e das finanças públicas, necessária para financiar a 
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prestação de quaisquer funções do Estado; pela administração dos negócios estrangeiros; pela admi-

nistração da segurança, quer na modalidade de defesa do território nacional através das forças arma-

das, quer na manutenção da ordem pública pelas forças policiais; e pela administração da justiça, quer 

diretamente, quer através do apoio a tribunais independentes. Este núcleo duro de atribuições implica, 

sem surpresas, um conjunto de ministérios que se tem mantido particularmente estável desde o Estado 

liberal. Olhando para os governos constitucionais encontramos estas atribuições repartidas pelo Mi-

nistério das Finanças, dos Negócios Estrangeiros, da Defesa Nacional, da Administração Interna e da 

Justiça. Quer as designações destes ministérios, quer a inclusão de outras atribuições complementares 

ou acessórias variaram muito pouco desde 1976 e, no caso da Administração Interna e da Justiça, 

verificam-se mesmo os únicos dois casos de ministérios que, existindo desde o I Governo Constitu-

cional, nunca registaram qualquer alteração nas suas designações. A estabilidade destas atribuições 

explica a existência e relativa estabilidade dos ministérios indicados. Dos cinco tipos de atribuições 

referidas apenas a administração tributária e das finanças públicas conheceu alguma variação por 

razões ideológicas nos primeiros anos do regime da Constituição de 1976. Com efeito, durante vários 

governos constitucionais, a figura do plano, enquanto atribuição constitucional expressa dirigida ao 

executivo, levou a que, no I Governo Constitucional, encontrássemos, ao lado do Ministério das Fi-

nanças, um Ministério da Coordenação Económica e do Plano e a que, logo de seguida, no II Governo 
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Constitucional e até IX Governo Constitucional, encontrássemos a designação “Ministério das Finan-

ças e do Plano” (apenas com a exceção do V Governo Constitucional em que voltámos a ter a repar-

tição que se havia verificado no I Governo Constitucional). No X Governo Constitucional far-se-ia 

nova divisão entre Ministério das Finanças e, desta feita, um Ministério do Plano e da Administração 

do Território, tendo a figura do “plano” saído do léxico ministerial, no XI Governo Constitucional, 

surgindo um Ministério do Planeamento e Administração do Território. Finalmente, com o XV Go-

verno Constitucional desapareceu o Ministério do Planeamento, que não mais surgiria até à atuali-

dade. De todo o modo, e dada a manutenção do “plano” no texto constitucional, a designação é aqui 

o menos importante, servindo apenas a divisão entre estes dois ministérios, para demonstrar uma 

dissociação, num dado momento histórico, da organização administrativa e liderança política de duas 

atribuições cuja combinação oscila de acordo com a visão ideológica dos governos. O que em qual-

quer caso resulta claro da análise da evolução das atribuições em matéria de administração das finan-

ças públicas é que, com maior ou menor associação às atribuições de planeamento económico, as 

atribuições em matéria de administração orçamental e tributária permanecem estáveis ao longo de 

todo o período constitucional em apreço. No caso da defesa, e para além do acréscimo do vocábulo 

“nacional”, a partir do V Governo Constitucional, registe-se a singularidade da associação das atri-

buições em matérias do mar no XVI Governo Constitucional, onde se regista um Ministério da Defesa 
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Nacional e do Mar. Por fim, no caso dos negócios estrangeiros, há igual estabilidade em matérias de 

atribuições, não obstante nos XV e XVI Governos Constitucionais a designação ministerial ter sido 

“dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas”, o que implicou, sobretudo, um desta-

que terminológico e não uma inovação de atribuições, uma vez que as comunidades portuguesas já 

eram habitualmente acompanhadas no âmbito das atribuições legalmente acometidas ao Ministério 

dos Negócios Estrangeiros1. 

 

1.2. As atribuições quanto a atividades económicas, obras públicas e ordenamento do territó-
rio 

 

Embora não tão intimamente associadas ao nascimento da Administração Pública, existe um 

conjunto de atribuições reunidas em torno da ideia de fomento económico e administração do terri-

tório por parte do Estado, que está também presente desde as origens do Estado moderno. Em Portugal 

é, aliás, associado a um período histórico do início do Estado liberal, o fontismo. É, assim, normal 

que, com os diferentes matizes ideológicos de cada época e no quadro da evolução constitucional 

                                                 
1 Tal é atestado pela existência no Ministério dos Negócios Estrangeiros, desde o VI Governo Constitucional, de uma 
Secretaria de Estado da Emigração e das Comunidades Portuguesas, existindo, desde o I Governo Constitucional, uma 
Secretaria de Estado da Emigração. 
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pós-1976, encontremos um segundo conjunto de atribuições respeitantes a atividades com valor eco-

nómico, num sentido muito amplo, que surgem divididas e recompostas por vários ministérios dis-

tintos de acordo com os sucessivos Governos. A este respeito vamos encontrar mais ou menos explí-

citas, consoante os governos constitucionais, três grandes atribuições: economia, obras públicas e 

ordenamento do território/ambiente. A primeira é uma atribuição complexa que surge composta por 

várias atribuições parcelares e que durante vários governos mereceram tratamento ministerial autó-

nomo. Apenas a partir do XIII Governo Constitucional surgiram quase unificadas num único Minis-

tério da Economia2. Com efeito, até 1995 a organização político-administrativa referente à prossecu-

ção de atribuições de fomento económico dividiu-se, nos sucessivos governo constitucionais, em di-

versas combinações distintas, em torno de áreas mais ou menos constantes: a agricultura3; a indústria4; 

e o comércio5. A partir da criação do Ministério da Economia, no XIII Governo Constitucional, as 

                                                 
2 Note-se, contudo, a singularidade de o IV Governo Constitucional integrar um Ministério das Atividades Económicas e 
da Integração Europeia. 
3 Na maioria dos governos acresceu as pescas (do I ao VIII, no X e XI e do XII ao XVIII) e em alguns outros o comércio 
(V Governo Constitucional), as florestas (IX Governo Constitucional) e a alimentação (IX e X Governos Constitucionais). 
4 Em alguns governos também até 1995 acresceu a tecnologia (I ao IV Governos Constitucionais), a energia (VI ao IX e 
no XI  e XII Governos Constitucionais), as exportações (VIII Governo Constitucional) e o comércio (X Governo Consti-
tucional). 
5 Na maioria dos governos até 1995 acresceu o turismo (I ao VII, IX, e no XI e XII Governos Constitucionais) e o comércio 
deu mesmo lugar a um ministério apenas do turismo no VIII e no X Governos Constitucionais. 
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atribuições respeitantes às áreas da indústria e do comércio viriam a ser integradas neste ministério, 

apenas com a exceção da agricultura que manteve, até à atualidade, à sua autonomia.  

No que diz respeito às obras públicas, esta grande área de atribuições administrativas tem-se 

manifestado nos governos constitucionais através da alternância entre um único ministério com estas 

atribuições ou na bipartição entre obras públicas e a área integrada pelos transportes e pelas comuni-

cações. Assim, no I Governo Constitucional, encontramos quer um Ministério dos Transportes e Co-

municações, quer um Ministério das Obras Públicas. Esta clivagem manter-se-ia até 1981, com o VIII 

Governo, onde surge o Ministério da Habitação, Obras Públicas e Transportes. A partir deste Go-

verno, verifica-se uma concentração ministerial destas atribuições, embora sem nunca se atingir uma 

estabilidade terminológica. Logo no IX Governo Constitucional, o ministério seria designado do 

Equipamento Social, para voltar a ser das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, assim se 

mantendo até ao XIII Governo Constitucional, executivo em que regressou a designação de Ministé-

rio do Equipamento Social, que se manteria até ao XV Governo Constitucional para de novo dar 

lugar, no XVI Governo Constitucional, ao Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação e 

ao Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, no XVI Governo Constitucional. Esta 

última designação manter-se-ia até ao XIX Governo Constitucional. Neste último Governo e no XX 
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Governo não houve um Ministério especificamente dedicado às atribuições em matéria de Obras Pú-

blicas, algo que só viria a acontecer na atualidade, com o Ministério do Planeamento e das Infraes-

truturas do XXI Governo Constitucional.  

No que diz respeito ao ordenamento do território e ao ambiente observamos um fenómeno in-

teressante: apesar de ter existido, logo no I Governo Constitucional, um Ministério do Ambiente, que 

assim autonomizou as atribuições nesta área, só em 1991, com o XII Governo Constitucional, voltou 

a surgir um ministério do ambiente, desta feita enquanto Ministério do Ambiente e Recursos Naturais. 

No XIII Governo Constitucional, à semelhança do que sucedera com o I, voltamos a encontrar um 

Ministério do Ambiente. Porém, desde 1999, com o XIV Governo Constitucional, o ordenamento do 

território e o ambiente juntam-se terminologicamente, até 2015, com o XXI Governo Constitucional, 

em que o ordenamento do território desaparece da designação ministerial, embora se mantenha como 

uma secretaria de Estado6. Esta ligação entre ordenamento do território e ambiente, formalmente ape-

nas de 1991, implica que as atribuições nestas área se foram conjugando de modo evolutivo ao longo 

dos último 40 anos. 

Deve notar-se, como já tivemos oportunidade de referir a propósito das atribuições clássicas do 

Estado liberal, que a área das finanças públicas surgiu prosseguida em paralelo com o planeamento 

                                                 
6 Cf. Trata-se da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza. 
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económico, mas o planeamento de infraestruturas e o ordenamento do território ganharam autonomia 

enquanto atribuições na organização administrativa. Assim, a partir do X Governo Constitucional, 

com o plano económico integrado na área das finanças públicas, regista-se a autonomização de uma 

área de atribuições referida a um novo Ministério do Plano e da Administração do Território7, que no 

governo seguinte seria já do Planeamento e da Administração do Território8. Aqui não é tanto o pla-

neamento económico e financeiro que está em causa, mas uma componente de planeamento do pró-

prio território e da sua utilização e vivência. Esta cisão quanto a sentidos de “planeamento” manter-

se-ia até aos dias de hoje, embora com enormes flutuações, quer terminológicas, quer substantivas. A 

mais importante prende-se com a autonomização, dentro da componente do planeamento, da área do 

ambiente. Com efeito, se é verdade que o planeamento do território tem proximidades substantivas 

com as atribuições quer em matérias económicas, quer em matérias de obras públicas, já a abordagem 

em torno do ambiente e de recursos naturais envereda por um caminho distinto. Esta variação nos 

modos de olhar o planeamento do território e de o aproximar mais do ambiente ou de infraestruturas, 

                                                 
7 De acordo com o n.º 1 do artigo 13.º da orgânica do X Governo Constitucional, as secretarias de Estado deste Ministério 
foram as seguintes: a) Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional; b) Secretário de Estado da 
Administração Local e Ordenamento do Território; c) Secretário de Estado do Ambiente e dos Recursos Naturais; e d) 
Secretário de Estado da Investigação Científica. 
8 De acordo com o n.º 1 do artigo 11.º da orgânica do XI Governo Constitucional, as secretarias de Estado deste Ministério 
foram as seguintes: a) Secretaria de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território; b) Secretaria de 
Estado do Planeamento e do Desenvolvimento Regional; c) Secretaria de Estado do Ambiente e dos Recursos Naturais; 
e d) Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia. 
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é visível nas escolhas organizacionais dos governos constitucionais a partir de 1991 e do XII Governo 

Constitucional, com o ressurgimento de um Ministério do Ambiente, que só havia existido autono-

mamente no I Governo Constitucional, e a passagem da área do ordenamento do território para o 

Ambiente em 1999, mantendo-se até esse Governo (o XIV) um Ministério do Planeamento. A partir 

de 1999 as matérias do ambiente e do ordenamento do território ficariam associadas até aos dias de 

hoje. 

 

1.3. As atribuições do Estado Social 
 

Para além dos dois grupos de atribuições que identificámos, existe ainda um terceiro grupo que 

integra o que podemos designar por atribuições do Estado Social, uma vez que estas espelham preo-

cupações que emergiram com o Estado Social ou que se consolidaram na Administração Pública a 

partir desse período. Referimo-nos, para além do próprio conjunto integrado pelo trabalho e segurança 

social, à educação, à saúde, e à ciência e tecnologia. 

No que diz respeito ao primeiro grupo, ele foi dominado por dois ministérios distintos desde o 

I Governo Constitucional até ao VIII Governo Constitucional, a saber o Ministério do Trabalho e o 

Ministério dos Assuntos Sociais (com a particularidade de o V Governo Constitucional integrar um 



17 de 149 

 

Ministério da Coordenação Social e dos Assuntos Sociais). A partir do IX Governo Constitucional, 

surge um Ministério do Trabalho e da Segurança Social que, com mudanças terminológicas muito 

pronunciadas, ocupou-se até à atualidade deste tipo de atribuições. Encontramos entre as designações 

escolhidas, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social (IX, X e XV Governos Constitucionais), 

o Ministério do Emprego e da Segurança Social (XI e XII Governos Constitucionais), o Ministério 

da Solidariedade e da Segurança Social (XIII e XIX Governos Constitucionais, neste último apenas 

entre 2011 e 2013), o Ministério do Trabalho e da Solidariedade (XIV, XVII e XVIII Governos Cons-

titucionais), o Ministério da Segurança Social, Família e Criança (XVI Governo Constitucional), o 

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social (XIX Governo Constitucional, de 2013 a 

2015) e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (XXI Governo Constitucional). 

Esta listagem permite-nos observar a flutuação terminológica sem que ela seja acompanhada por 

qualquer alteração essencial de um ponto de vista de atribuições normativas. 

No que diz respeito à educação, também com algumas flutuações terminológicas, ele mantém-

se estável como atribuição fundamental da Administração Central desde o I Governo Constitucional 

até aos nossos dias.   A cultura, enquanto atribuição, está também presente desde o I Governo Cons-

titucional, mas, a este respeito, a flutuação verificada prende-se com o tipo de organização adminis-

trativa em que foi sendo integrada, oscilando entre o ministério (IV, V, VIII ao X, XIII ao XVIII, XX 
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e XXI Governos Constitucionais) e a secretaria de Estado dependente do Primeiro-Ministro ou do 

Ministro da Presidência (I a III, VI ao VII, XI e XII, XIX Governos Constitucionais).  

No caso da saúde e até à criação de um Ministério da Saúde em 1983 com o IX Governo Cons-

titucional, este tipo de atribuições flutuou entre o Ministério dos Assuntos Sociais e da Qualidade de 

Vida, assumindo depois uma regularidade cimeira até aos dias de hoje. O caso da ciência e da tecno-

logia é o de receção mais tardia de um tipo de atribuições enquanto alvo de organização administrativa 

própria. Mereceu um ministério próprio apenas em 1995 com o XIII Governo Constitucional, não 

mais perdendo autonomia, pese embora alguma flutuação em matéria de associação com outras atri-

buições, em especial a educação e o ensino superior.  

 

1.4. As atribuições transversais e extravagantes 
 

Deve registar-se, por fim, um conjunto de atribuições da Administração Central, que podemos 

designar por atribuições transversais e extravagantes. Tratam-se de conceitos distintos, que apelam a 

realidades diferentes. No que toca às atribuições transversais e como o próprio nome indica, encon-

tramos atribuições de coordenação de outras atribuições substantivas organizadas verticalmente. Do 

que se cuida aqui é de determinar quais as funções que cada Governo entende serem necessárias para 
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assegurar o funcionamento da Administração na prossecução de determinados serviços públicos. Este 

não é o lugar para podermos aprofundar esta matéria, mas as atribuições transversais e o tipo de 

departamentos ou ministérios que as prossegue merece já algum tratamento na literatura especiali-

zada9 e integra alguns exemplos que são já clássicos, encabeçados em Portugal pelo Ministério da 

Presidência que tem tradicionalmente como funções coordenar administrativa e legislativamente o 

funcionamento do Governo e da Administração Pública. Destaque ainda para o Ministério da Re-

forma Administrativa ou da Administração Pública, que desde o I Governo Constitucional se tem 

ocupado das questões do funcionamento interno e em bloco da Administração Pública e da sua mo-

dernização. Finalmente, ainda nesta ótica destaca-se o Ministério dos Assuntos Parlamentares, que 

surge em 1981 com o XVIII Governo Constitucional, sendo convertido em Secretaria de Estado ape-

nas nos XIII, XIV e XXI Governos Constitucionais, ainda assim diretamente dependente do Primeiro-

Ministro. 

No que diz respeito às atribuições extravagantes, estas prendem-se não tanto com a natureza 

das atribuições, uma vez que se tratam de atribuições substantivas que poderiam bem integrar minis-

térios de tipo vertical, mas explicam-se por opções políticas e de organização administrativa. O mais 

                                                 
9 Cf., por todos, Barber, Michael, How to Run a Government, London, Penguin, 2015. 
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das vezes encontramos aqui atribuições que os Primeiros-Ministros pretenderam coordenar direta-

mente ou que simplesmente entenderam não ficar bem integrados em nenhum ministério. Muitos 

exemplos podem ser dados desde o I Governo Constitucional onde o destaque vai para a área da 

comunicação social, que só tardiamente viria a integrar o Ministério dos Assuntos Parlamentares. 

Historicamente, registam-se também atribuições como o fomento cooperativo, a defesa do consumi-

dor ou a administração local. Todas sempre na dependência direta do Primeiro-Ministro ou de um 

Ministro integrado na Presidência do Conselho de Ministros. 

 

2. O percurso dos Gabinetes de Estudos e de Planeamento 

 

Partimos para a análise da evolução dos gabinetes de estudos e de planeamento com uma pre-

missa de investigação muito elementar: pretendemos identificar organismos que, na Administração 

Central do Estado, tenham como única ou principal atribuição proceder a estudos e a planeamento 

respeitantes às atribuições que identificámos supra. Não basta que certos organismos tenham como 

atribuição proceder a estudos e planeamento referentes às suas atribuições específicas, mas às atri-

buições de todo o ministério em que se integram, mesmo, como deixámos ilustrado, que esses minis-

térios sofram alterações e recomposições. 
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Para isso vamos seguir a divisão de atribuições apresentada supra e procurar determinar como, 

ao longo dos anos – desde 1976 – e dos vários governos constitucionais, as tarefas de estudos e pla-

neamento foram organizadas e desenvolvidas. A este respeito importa ainda deixar uma nota: não 

obstante delimitarmos o nosso estudo ao período constitucional pós-1976, não desconhecemos o pa-

pel percursor do Decreto-Lei n.º 49194, de 19 de agosto, aprovado com o objetivo criar de gabinetes 

de planeamento nos departamentos governamentais com responsabilidade na preparação e execução 

dos planos de fomento, destinados a assegurar e coordenar o exercício dessas funções nos respetivos 

setores e a estabelecer as convenientes ligações com os órgãos centrais e interministeriais de planea-

mento. Como se verá, vários dos atuais gabinetes de estudos e planeamento remontam as suas origens 

a este diploma. Não olvidamos igualmente os diplomas transversais aprovados já na vigência da 

Constituição de 1976, onde avultam a Lei n.º 31/77, de 23 de maio, respeitante ao sistema e orgânica 

de planeamento e composição do Conselho Nacional do Plano, e o Decreto-Lei n.º 407/80, de 26 de 

setembro, que fixa os princípios orientadores da orgânica, competência e funcionamento dos depar-

tamentos sectoriais de planeamento. Estes dois diplomas constituíram o impulso, no atual regime 

democrático, para a criação e existência de organismos com atribuições transversais de estudos e de 

planeamento. Em particular, avulta o comando do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 31/77, de 23 de maio: 

“Em cada Ministério ou nas Secretarias de Estado não integradas em Ministérios com interferência 
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no processo de planeamento são criados departamentos sectoriais de planeamento incumbidos da pre-

paração e acompanhamento da execução dos respectivos planos, sob orientação e em estreita articu-

lação com o Departamento Central de Planeamento [sic]”. Pode dizer-se que foi no cumprimento 

desta norma que nasceu o ainda hoje existente sistema de organismos com atribuições respeitantes a 

estudos e planeamento. Depois destes dois diplomas seminais, não obstante momentos de alteração 

ideológica, as duas grandes influências político-administrativas que se fizeram exercer sobre a evo-

lução de organismos com atribuições de estudos e planeamento setoriais ocorreram já no século XXI, 

com o PRACE e o PREMAC. Estas duas siglas desenham os mais ambiciosos programas de reforma 

e modernização da Administração Central do Estado. No que diz respeito ao PRACE, o Programa de 

Reestruturação da Administração Central do Estado foi desencadeado pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 124/2005, de 4 de agosto, produzindo resultados ao longo dos dois anos seguintes. 

Já no que diz respeito ao PREMAC, o Plano de Redução e Melhoria da Administração Central do 

Estado, este foi desenvolvido pelo XIX Governo Constitucional, em 2011, tendo sido executado até 

ao final de 201210. Muitas das alterações que iremos registar nos períodos de 2005-2007 e 2011-2012, 

                                                 
10 Cf. http://www.portugal.gov.pt/media/782284/20121128-PREMAC-Balanco-Final.pdf, última visualização em 
2017.06.05. 
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alguns dos quais mantendo-se até à atualidade, devem-se a estes dois instrumentos de política de 

organização da Administração Pública. 

 

2.1. Gabinetes de Estudos e de Planeamento das atribuições clássicas do Estado mínimo 
 

As quatro grandes atribuições que identificámos dizem respeito a: a) finanças; b) negócios es-

trangeiros; c) defesa; d) justiça; e e) administração interna. Procuraremos, nas próximas linhas, iden-

tificar a existência de gabinetes de estudos e de planeamento no âmbito de cada uma destas atribuições 

e traçar a sua evolução até à atualidade. 

 

2.1.1. Finanças 
 

Encontramos na área das finanças e desde 1974, um “Gabinete de Estudos e Planeamento do 

Ministério das Finanças”, que aliás sucedeu ao Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério das 

Finanças (GEP-MF) que havia sido criado nas vésperas da revolução de 25 de abril pelo Decreto-Lei 

n.º 108/74, de 15 de março. Pode, pois, dizer-se que, na primeira orgânica de um ministério das fi-

nanças pós-25 de abril, ainda em época de governos provisórios, o legislador limitou-se a receber um 
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gabinete de estudos pré-existente e a colocá-lo na dependência direta do Ministro das Finanças. Du-

rante cerca de uma década o GEP-MF assumiu-se na Administração Pública Central como um orga-

nismo representativo de um tipo de organização administrativa coadjuvante das funções essenciais 

dos mais altos decisores políticos - os ministros. A designação “gabinete” é, a este respeito, demons-

tradora de uma estrutura mais leve do que a típica direção-geral e mais próxima do decisor político-

administrativo, no que diz respeito a aspetos formais. Veja-se o disposto no n.º 1 do artigo 2.º do 

Decreto-Lei n.º 49-B/76, de 20 de janeiro, que aprovou então a orgânica do Ministério das Finanças: 

 

“Dependem directamente do Ministro das Finanças os serviços seguintes: 

a) Gabinete do Ministro; 

b) Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério das Finanças; 

c) Gabinete de Informação e Relações Públicas [sic]” 

 

O Gabinete de Estudos e de Planeamento é colocado ao mesmo nível do Gabinete do Ministro 

e do Gabinete de Informação e Relações Públicas. Contudo, rapidamente o Gabinete assumiu mais 

funções e pelo Decreto n.º 473/76, de 16 de junho o seu quadro de pessoal era ampliado e reforçado. 
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Podemos aqui encontrar um desenvolvimento efetivo das funções de um gabinete que colocou pres-

são sobre a própria estrutura administrativa e teve consequências normativas. Assim, pela Portaria n.º 

705/79 de 28 de dezembro, seria atribuída a equiparação a diretor-geral e a subdiretor-geral dos cargos 

de diretor e subdiretor do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério das Finanças. Eis um 

sintoma do crescimento e mutação da natureza da estrutura original de gabinete.  

O GEP-MF funcionaria sem alterações até 1986, quando através do Decreto-Lei n.º 97-A/86, 

de 16 de maio foi extinto para dar lugar ao Gabinete de Estudos Económicos (GEE-MF). No preâm-

bulo do referido diploma legal refere-se, como causa desta sucessão a “necessidade de reconverter o 

GEP de modo a vocacioná-lo mais para a assessoria dos membros do Governo em matérias vitais da 

política macroeconómica e de análise de conjuntura”, criando-se assim “o Gabinete de Estudos Eco-

nómicos (GEE), ao mesmo tempo que se extingue o GEP, para fazer face às atribuições do Ministério 

das Finanças, nomeadamente no que respeita à orientação das políticas orçamental, fiscal, monetária, 

cambial e de rendimentos e preços. Esta alteração não foi apenas nominal. Nos anos seguintes, por 

diversas vezes seria alterado o quadro de pessoal no que diz respeito à carreira técnica superior, sem-

pre invocando a necessidade de responder de forma mais eficaz11. 

                                                 
11 Cf. Portarias n.º 306/89, de 22 de abril e n.º 662/94, n de 19 de Julho. 
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Foi ao cabo de mais dez anos que, em 1996, com nova orgânica do Ministério das Finanças, 

aprovada pelo Decreto-Lei n.º 158/96, de 3 de setembro, o Gabinete de Estudos Económicos foi ex-

tinto, sucedendo-lhe a Direção-Geral de Estudos e Previsão (DGEP)12, cuja orgânica seria aprovada 

pouco depois com Decreto-Lei n.º 48/98, de 7 de março, e onde se afirma “na nova orgânica do 

Ministério como um serviço de apoio técnico do Ministro e dos secretários de Estado, tendo por base 

a investigação científica, teórica e aplicada, no domínio da economia”. 

Volvidos dez anos, a Direção-Geral de Estudos e Previsão viria a ser fundida com a Direção-

Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais, através do Decreto-Lei n.º 205/2006, de 27 

de outubro dando origem à atual encarnação de um organismo de estudos e de planeamento na área 

das finanças públicas, o Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais 

(GPEARI), cuja orgânica foi aprovada pelo Decreto-Regulamentar n.º 19/2007 de 29 de março13. Este 

Gabinete é hoje o organismo de estudos e de planeamento na área das atribuições em matéria de 

                                                 
12 Aí se pode ler que a nova Direção-Geral surge com o intuito de, “evoluindo a partir da velha ideia de um Gabinete de 
Estudos Económicos, criar um núcleo de perícia técnica capaz de acompanhar com permanência as necessidades de pre-
visão, de curto e de médio prazo, para a comunidade e para os outros serviços do Ministério, em particular os responsáveis 
pela função orçamental, sem prejuízo de se entender desejável a articulação com as outras unidades de informação e 
previsão, em particular as do Banco de Portugal, e a eventual criação de centros autónomos de análise conjuntural e 
previsão económica, com a participação de entidades públicas e privadas e localizados, porventura, preferencialmente no 
âmbito académico, como garantia de interacção com o meio científico e de completa e formal independência [sic]”. 
13 Entretanto alterada pelos Decretos Regulamentares n.º 48/2012, de 22 de agosto, e n.º 3/2015 de 15 de abril e tendo 
sido desenvolvida pela Portaria n.º 207/2015, de 15 de julho. 
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finanças públicas, estando ligado ao acompanhamento dos resultados da aplicação do programa de 

assistência financeira a que Portugal esteve sujeito até 2015. 

 

2.1.2. Negócios Estrangeiros 
 

No Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), a criação de um organismo com atribuições 

transversais a todo o ministério em matéria de estudos e de planeamento surge apenas em 1985, com 

a primeira orgânica aprovada pós-Constituição de 1976 pelo Decreto-Lei n.º 529/85 de 31 de dezem-

bro. Aí, na Secretaria-Geral do MNE é previsto um Departamento de Estudos (cf. artigo 5.º/4). O 

diploma orgânico da Secretaria-Geral14 indica nas alíneas do n.º 1 do seu artigo 5.º as competências 

deste Departamento: “a) Elaborar estudos, relatórios, inquéritos ou outros trabalhos, nos domínios 

político, económico, cultural e social, de acordo com as necessidades da política externa portuguesa 

a médio e a longo prazos, e bem assim responder a solicitações naquelas áreas dos outros serviços do 

Ministério que lhe sejam encaminhadas; b) Recolher informações e acompanhar a evolução noutros 

países da organização de estudos, de forma a possibilitar uma informação permanente dos órgãos e 

                                                 
14 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 44-C/86, de 7 de março. 
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serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros; e c) Promover ou participar na publicação de es-

tudos e na realização de conferências e colóquios nacionais ou internacionais sobre temas de interesse 

para o acompanhamento da evolução dos diversos sectores da actividade internacional [sic]”.  

Não obstante estar integrada na Secretaria-Geral, o n.º 3 do artigo 5.º desta orgânica equipara o 

cargo de Diretor do Departamento de Estudos a Diretor-Geral, o que é demonstrador da importância 

que se deu a este Departamento.  

Até 1994, o Departamento de Estudos da Secretaria-Geral do MNE foi o único organismo com 

atribuições específicas para desenvolver atividades de estudo e planeamento em todas as áreas de 

negócios estrangeiros. Então, com a nova orgânica do MNE desse ano, aprovada pelo Decreto-Lei 

n.º 48/94, de 24 de fevereiro, é criado o Instituto Diplomático, operando-se uma cisão. Na sua orgâ-

nica, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 54/94, de 24 de fevereiro, pode ler-se no preâmbulo que são 

“cometidas a este Instituto relevantes funções ligadas à elaboração de estudos de análise estratégica, 

pressuposto essencial a uma adequada formulação de uma política externa actuante e coerente [sic]”. 

A criação do Instituto Diplomático, com estas atribuições, é feita a par da conversão pela orgânica do 

MNE de 1994, do Departamento de Estudos da Secretaria-Geral em Gabinete de Organização, Pla-

neamento e Avaliação (GOPA) (cf. artigo 5.º/5/b)), cujas atribuições, de acordo com a sua orgânica, 
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aprovada pelo Decreto-Lei n.º 49/94, de 24 de fevereiro situam-se na área do “planeamento e avalia-

ção das áreas financeira, patrimonial e de pessoal, tendo em vista a gestão integrada do Ministério” 

(cf. artigo 16.º/1). Na sua nova roupagem, o Gabinete de Organização, Planeamento e Organização 

viria a ser completamente integrado na Secretaria-Geral, de que já dependia desde a sua origem, com 

a orgânica do MNE de 200615. Entre 1994 e 2006, quer o Gabinete de Organização, Planeamento e 

Avaliação, quer o Instituto Diplomático asseguraram, no âmbito do MNE, funções transversais de 

estudos e planeamento. É certo que ambos integram até essa data a Secretaria-Geral, o que significa, 

em completo rigor, que é a este organismo que estão cometidas todas as funções de estudos e plane-

amento, embora com a subdivisão ora apresentada. De 2006 em diante, o cenário muda ligeiramente. 

Se é verdade que o GOPA se integra na Secretaria-Geral, é também verdade que o Instituto Diplomá-

tico mantém, dentro desta, a sua autonomia, o que significa que a Secretaria-Geral continua a con-

centrar amplas atribuições em matéria de estudos e planeamento no domínio dos negócios estrangei-

ros. Sucede, contudo, que com a orgânica de 2006 assistimos à criação da Direção-Geral de Política 

Externa que tem como uma das suas competências “[e]studar, emitir pareceres, decidir ou apresentar 

propostas de actuação sobre todos os assuntos atinentes às atribuições que prossegue [sic]” (cf. artigo 

                                                 
15 Aprovada pelo Decreto-Lei n.º 204/2006, de 27 de outubro. 
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10.º/2/b)). Assume-me, pois, uma verdadeira cisão orgânica no MNE em que assistimos a dois orga-

nismos diretamente dependentes do Ministro dos Negócios Estrangeiros, com competências em ma-

téria de estudos e de planeamento transversais às atribuições deste ministério. Com a orgânica vigente 

no MNE, aprovada em 201116, vinca-se com maior clareza a distinção entre tipos de estudo e plane-

amentos cometidos à Secretaria-Geral, de carácter interno e de apoio burocrático (cf. artigo 8.º/2), e 

os cometidos à Direção-Geral de Política Externa, de caráter externo e substantivo (cf. artigo 9.º/2). 

É esta estrutura bicéfala, no que diz respeito ao estudo e planeamento, que encontramos hoje na área 

das atribuições de negócios estrangeiros. 

 

2.1.3. Defesa 
 

As atribuições em matéria de estudos e planeamento no setor da defesa acompanham a própria 

história do Estado. No que diz respeito ao período sob análise, e devido ao especial papel das Forças 

Armadas na revolução de 25 de abril de 1974 e da sua posterior relação com os órgãos de soberania 

(desde logo, a capital importância do Movimento das Forças Armadas e do Conselho da Revolução 

até 1982), sentiu-se a necessidade de, logo em 1976, “recomeçar as actividades de um instituto em 

                                                 
16 Aprovada pelo Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro. 
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condições de estudar os problemas fundamentais ligados à defesa nacional e que, paralelamente, ga-

ranta a preparação dos oficiais dos escalões superiores das forças armadas (FA) nos assuntos comuns 

aos três ramos [sic]”. Nasce assim, sucedendo ao Instituto de Altos Estudos da Defesa Nacional (IA-

EDN) e ao Centro de Sociologia Militar, o Instituto de Defesa Nacional17. 

Em 1988 surge na área da Defesa um outro organismo com atribuições em matérias de estudos 

e planeamento transversais, no quadro da primeira orgânica do Ministério da Defesa Nacional18 pós-

Constituição de 1976. Trata-se da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional19. Ambos se manti-

veram até à atualidade, repartindo na área da defesa nacional, as atribuições em matéria de estudos e 

planeamento. 

 

2.1.4. Justiça 
 

A ideia de um organismo com atribuições transversais em matérias de estudos e de planeamento 

surge na área de atribuições de justiça em 1980, com a criação do Gabinete de Estudos e Planeamento 

(GEP). O preâmbulo do seu diploma criador, o Decreto-Lei n.º 238/80, de 18 de julho, é aliás um 

                                                 
17 Cuja orgânica foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 550-D/76, de 12 de julho. 
18 Aprovada pelo Decreto-Lei n.º 46/88 de 11 de fevereiro. 
19 Cuja primeira orgânica foi aprovada apenas pelo Decreto Regulamentar n.º 10/95, de 23 de maio. 
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bom testemunho à metódica de organização administrativa que pauta a criação de gabinetes de estu-

dos e de planeamento em geral. Aí pode ler-se que “os Gabinetes dos Ministros devem ser apoiados, 

em matéria de formulação de políticas, de definição de perspectivas e metas de desenvolvimento e de 

planeamento de actividades, por órgãos permanentes que de igual modo apoiem, nesta matéria, os 

outros serviços [sic]”. Durante 20 anos foi exatamente esta a missão do GEP, até ser sucedido pelo 

Gabinete de Política Legislativa e de Planeamento, cujas atribuições são uma versão ampliada das 

atribuições do GEP. Pode ler-se na orgânica de 2000 do Ministério da Justiça20 que “[o] Gabinete de 

Política Legislativa e Planeamento é o serviço responsável pela promoção da investigação jurídica, 

informação estatística do sector e preparação, acompanhamento e avaliação de políticas legislativas 

e pelo enquadramento social e económico da política de justiça [sic]”, compreensão que é reforçada 

pela leitura do preâmbulo do diploma orgânico do GPLP21. Nova ampliação de atribuições respeitan-

tes a estudos e planeamento surgiria no quadro da orgânica de 2006 do Ministério de Justiça22, com 

a criação de uma Direção-Geral da Política de Justiça, cujo modelo se mantém até à atualidade. 

 

                                                 
20 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 146/2000, de 18 de julho. 
21 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 89/2001, de 23 de março. 
22 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 206/2006, de 27 de outubro. 
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2.1.5. Administração Interna 
 

No caso das atribuições em matérias de administração interna, e atentando à estabilidade orga-

nizacional deste grupo de atribuições, sempre integrada num mesmo ministério desde o I Governo 

Constitucional, encontramos logo em 1977, com a primeira orgânica do Ministério da Administração 

Interna (MAI) aprovada por um governo constitucional23, diversos entes com atribuições em matérias 

de estudos e planeamento no âmbito das atribuições ora em apreço. Assim, encontramos a Auditoria 

Jurídica enquanto “organismo de consulta jurídica e de apoio legislativo e contencioso dos membros 

do Governo que integram o Ministério” (cf. artigo 6.º); o Secretariado Técnico dos Assuntos para o 

Processo Eleitoral (STAPE), enquanto “organismo directamente dependente do Ministro da Admi-

nistração Interna com atribuições de organização e execução dos processos eleitorais e de consulta e 

apoio em matéria eleitoral e sociologia eleitoral [sic]” (cf. artigo 12.º); a Direção-Geral de Ação Re-

gional e Local enquanto “organismo incumbido de exercer funções normativas conducentes a garantir 

a compatibilização dos planos e programas municipais e estudar e propor as medidas relativas às 

finanças locais” (cf. artigo 19.º). Esta distribuição de atribuições por diversos organismos dentro do 

                                                 
23 Aprovada pelo Decreto-Lei n.º 342/77, de 19 de agosto. 
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MAI se, por um lado, resulta da sua grande variedade24, por outro lado, demonstra que não havia 

ainda eclodido em 1977 a prática de criar, no âmbito de um mesmo ministério, um único organismo 

que centralizasse todas as atribuições em matérias de estudos e de planeamento. Para isso, no âmbito 

do MAI, teríamos de esperar dez anos, para uma nova orgânica25 e criação do Gabinete de Estudos e 

de Planeamento de Instalações (GEPI)26. Integrado nos serviços “administrativos e de apoio” (artigo 

4.º), o GEPI é definido como “o órgão especialmente incumbido de, em permanência, efectuar o 

estudo e a análise globais de problemas relacionados com a segurança interna e a protecção civil e de 

proceder ao levantamento de necessidades quanto a equipamentos e instalações, promovendo a sua 

aquisição ou execução, quando superiormente autorizado [sic]” (cf. artigo 11.º). Este Gabinete viria 

a manter-se com a sua estrutura e atribuições quase inalteradas até 2007 quando foi sucedido, na 

sequência de nova alteração à orgânica do MAI, pela Direção-Geral de Infraestruturas e Equipamen-

tos (DGIE)27. Contudo, embora sucedendo legalmente ao GEPI, o confronto entre as normas de atri-

                                                 
24 Relevante é, contudo, a norma constante do n.º 2 do artigo 30.º do diploma orgânico de 1977 que preceituava que “[o]s 
relatórios, estudos e outros documentos de interesse geral serão sempre publicados, ainda que em resumo, no Boletim do 
Ministério”. 
25 Aprovada pelo Decreto-Lei n.º 55/87, de 31 de janeiro. 
26 Cuja orgânica foi aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 68/87, de 31 de dezembro. 
27 Alteração provocada pelo Decreto Regulamentar n.º 18/2007, de 29 de março. 
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buições daquele Gabinete (artigo 2.º, maxime al. d)) e da DGIE (artigo 2.º/2) evidenciam que as atri-

buições pensadas para esta última Direção-Geral foram, com o passar de duas décadas concentrando-

se em áreas mais circunscritas das atribuições do MAI, em especial os equipamentos e os sistemas de 

informação28. Ao mesmo é de notar o desaparecimento da Auditoria Jurídica, também em 2007, com 

a sua integração na Secretaria-Geral. Significa isto que a partir de 2007 não encontramos no MAI um 

organismo com atribuições de estudos e planeamento sobre todas as áreas de atuação ministerial, 

regressando-se a uma pulverização deste tipo de atribuições que se mantém até hoje. Para isto contri-

bui a própria diversidade de atribuições que se encontram agrupadas sob a organização ministerial da 

administração interna. 

 

 2.2. Gabinetes de Estudos e de Planeamento de atribuições referentes a atividades económicas, 
obras públicas e ordenamento do território/ambiente 

 

Como notámos a propósito das atribuições referentes a atividades económicas, obras públicas 

e ordenamento do território/ambiente, a agricultura e as pescas tradicionalmente têm mantido a sua 

autonomia face ao fenómeno de aglutinação provocado por uma pasta dos assuntos económicos ou 

                                                 
28 Acresce que esta Direção-Geral viria a ser extinta em 2014, através do Decreto-Lei n.º 112/2014, de 11 de julho. 
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da economia sobre domínio como a indústria, o comércio e o turismo. Não vemos, contudo, razões 

científicas para excluir a agricultura e as pescas do domínio das atribuições económicas, onde aliás 

surgem classicamente como o primeiro setor de atividade. Contudo, uma vez que elas têm mantido, 

em todo os governos constitucionais, a sua autonomia organizacional face às demais áreas setoriais 

e, mais tarde, face ao próprio ministério da economia, também aqui preservaremos a sua autonomia 

para efeitos de apuramento da existência de um organismo de estudos e de planeamento. 

 

2.2.1. Agricultura e Pescas 
 

No domínio da agricultura e das pescas encontramos logo em 1979 a criação de um Gabinete 

de Planeamento como decorrência direta da já referida Lei n.º 31/77, de 23 de maio, que aprovou o 

sistema e orgânica de planeamento e composição do Conselho Nacional do Plano29. Este Gabinete de 

Planeamento manter-se-ia com as funções de estudos e de planeamento, entretanto aumentadas com 

a necessidade de preparar a adesão à Comunidade Económica Europeia, até 1986, altura em que é, 

                                                 
29 Como pode perceber-se pelo artigo 1.º da orgânica do Gabinete, aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 13/79 
de 24 de abril e derrogado pelo Decreto Regulamentar n.º 75/84, de 25 de setembro. 
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em grande parte, substituído pelo Secretariado Agrícola para as Relações Europeias30. Logo no pri-

meiro parágrafo do preâmbulo da sua orgânica pode ler-se que: “A estrutura orgânica que assegurou 

o processo de negociações da adesão de Portugal às Comunidades Europeias relativo ao sector agrí-

cola - o Gabinete de Planeamento do Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação - não se mostra 

mais compatível, no quadro da adesão, com o aumento de competências e de responsabilidades em 

matéria de integração europeia que nos são impostas enquanto Estado membro e que têm origem na 

política agrícola comum [sic]”. Pouco depois, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 20 .º do 

Decreto-Lei n.º 310-A/86, de 23 de setembro, o Gabinete seria extinto, dando lugar a uma cisão no 

que diz respeito a organismos com atribuições de estudos e planeamentos, registando a criação da 

Direção-Geral de Planeamento e Agricultura31 e o Gabinete de Estudos e Planeamento das Pescas32. 

Esta cisão manter-se-ia por dez anos até 1996 com o XIII Governo Constitucional e à aprovação da 

nova orgânica do Ministério da Agriculturas, das Pescas e do Desenvolvimento Rural33. Neste di-

ploma prevê-se a criação de um Gabinete de Planeamento e Política Agro-Alimentar (GPPA) cujas 

                                                 
30 Cuja orgânica foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 247/86, de 23 de agosto. 
31 Cf. artigo 3.º/1)/d) do Decreto-Lei n.º 310-A/86, de 23 de setembro. 
32 Cf. artigo 3.º/3)/d) do Decreto-Lei n.º 310-A/86, de 23 de setembro.  
33 Aprovada pelo Decreto-Lei n.º 74/96, de 18 de junho. 
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atribuições são: “apoiar a acção do Ministro na execução e coordenação das políticas agro-alimenta-

res, de desenvolvimento rural e das pescas, nacional e comunitária, de participação em organizações 

internacionais e de cooperação com países terceiros, em articulação com os serviços centrais e regi-

onais, e, bem assim, conceber e gerir um sistema de informação integrado de suporte ao controlo e 

avaliação das políticas adoptadas [sic]”34. Dez anos volvidos e com nova orgânica do Ministério da 

Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, em 2006, será criado o Gabinete de Planea-

mento e Políticas35, cuja orgânica é aprovada no ano seguinte36 e que sucede formalmente ao GPPA37. 

O Gabinete de Planeamento e Políticas manter-se-ia com esta designação até 2014, embora em 2012 

tenha sofrido uma importante alteração na sua área de atribuições em virtude da necessidade de 

adaptá-lo à sua inserção do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território do XIX Governo Constitucional38. Em 2014 o Gabinete de Planeamento e Políticas sucede 

nas atribuições da Secretaria-Geral do extinto Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

                                                 
34 Cf. artigo 7.º/1/a) da referida orgânica ministerial. Cf. também o Decreto Regulamentar n.º 20/97, de 9 de maio, que 
aprovou a orgânica do GPPA. 
35 Através do Decreto-Lei n.º 209/2006, de 27 de outubro. 
36 Através do Decreto Regulamentar n.º 6/2007, de 27 de fevereiro. 
37 Cf. artigo 12.º/a) do Decreto Regulamentar n.º 6/2007, de 27 de fevereiro. 
38 Cf. Decreto Regulamentar n.º 34/2012, de 26 de março. 
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Ordenamento do Território39 e acresce-lhe a designação “...e Administração Geral”, mantendo-se até 

à atualidade a designação de Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, com tutela 

repartida, no XXI Governo Constitucional entre o Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvi-

mento Rural e a Ministra do Mar40, tornando-se o primeiro organismo de estudos e planeamento com 

uma tutela partilhada, demonstrando assim uma preferência pela transversalidade imposta por atri-

buições uniformes ou associadas sobre a estrutura ministerial formal41. 

 

2.2.2. Economia 
 

Como notámos no introito sobre a repartição de atribuições públicas pela Administração Cen-

tral do Estado ao longo do período de vigência da Constituição de 1976, as atribuições que hoje 

encontramos organizadas sob a égide de uma única designação e de um único ministério, foram até 

1995, com o XIII Governo Constitucional, tratadas sob designações parcelares e ministérios setoriais. 

Isto significa que o Gabinete de Estudos e Prospetiva Económica (GEPE)42 criado em 1996 no novo 

                                                 
39 Nos termos do Decreto Regulamentar n.º 2/2014, de 9 de abril. 
40 Cf. artigo 27.º/3/a) da orgânica do XXI Governo Constitucional. 
41 Cf. preâmbulo da orgânica do XXI Governo Constitucional. 
42 Cuja orgânica foi aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 6/99, de 19 de maio. 
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Ministério da Economia é na verdade o sucessor do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério 

da Indústria e da Energia, criado em 199043, no XI Governo Constitucional, que por seu turno sucedeu 

ao Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Indústria e Tecnologia, do I Governo Cons-

titucional, em 197844. Apesar de o novel Ministério da Economia integrar atribuições de outros mi-

nistérios para além do Ministério da Indústria, este foi inequivocamente o principal antecessor do 

Ministério da Economia e, como tal, é sem surpresa que vemos o GEPE surgir a partir dele. O GEPE 

foi desde o início desenhado como um organismo verdadeiramente transversal a todas as atribuições 

cometidas ao Ministério da Economia, mas também aberto ao exterior, sendo, em 1999, ampliada 

essa visão através de uma nova orgânica, aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 6/99, de 19 de 

maio, onde pode ler-se que o GEPE “orientar-se-á por um modelo de funcionamento que privilegie o 

desenvolvimento de actividades em parceria com os organismos públicos responsáveis pela imple-

mentação das medidas de política do Ministério da Economia e promova a cooperação com as uni-

versidades e as associações de natureza empresarial [sic]”. Em 2003, com a orgânica do Ministério 

da Economia do XV Governo Constitucional45, o GEPE seria extinto sucedendo-lhe o Gabinete de 

                                                 
43 Cuja orgânica foi aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 16/90, de 8 de junho. 
44 Cuja orgânica foi aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 3/78, de 19 de janeiro. 
45 Aprovada pelo Decreto-Lei n.º 186/2003, de 20 de agosto. 
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Estratégia e de Estudos do Ministério da Economia (GEE)46, que subsiste até hoje. Comparando-se 

as atribuições do GEPE, previstas no diploma de 1999 (cf. artigo 2.º) com as atribuições do GEE 

previstas também no seu diploma orgânico (cf. artigo 2.º) percebe-se que não houve qualquer altera-

ção substantiva nas atribuições, sucedendo o GEE ao GEPE como verdadeiro organismo de estudos 

e de planeamento em todas as áreas de atribuições em matérias económicas. Esta missão é confirmada 

na orgânica de 200747, em cujo preâmbulo pode ler-se que o GEE “vê em si centralizados o apoio 

técnico à formulação de políticas, o planeamento estratégico e a avaliação global de resultados obti-

dos”, sendo “o serviço que tem por missão prestar apoio técnico aos responsáveis pelo Ministério da 

Economia e da Inovação na definição da política económica e no planeamento estratégico, bem como 

apoiar os diferentes organismos do Ministério da Economia e da Inovação, através do desenvolvi-

mento de estudos e de análises de informação económica”. Nova alteração na orgânica do GEE, em 

201248, traz consigo uma nota importante que resulta do último parágrafo desse diploma: “Incorpo-

rando as atribuições do Gabinete de Planeamento Estratégico e Relações Internacionais do extinto 

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, no domínio do planeamento estratégico, 

e as atribuições do Gabinete de Estratégia e Planeamento do extinto Ministério do Trabalho e da 

                                                 
46 Cuja primeira orgânica foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 1/2004, de 2 de janeiro. 
47 Aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 55/2007, de 27 de abril. 
48 Aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 45/2012, de 20 de junho. 
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Segurança Social, nos domínios do trabalho, emprego, formação profissional e segurança e saúde no 

trabalho, exceto no plano das relações internacionais e de cooperação, o GEE tem por missão prestar 

apoio técnico aos membros do Governo na definição de políticas e no planeamento estratégico e 

operacional, apoiar os diferentes organismos do MEE, através do desenvolvimento de estudos e da 

recolha e tratamento de informação, garantindo a observação e avaliação global de recursos obtidos”. 

O GEE recebe, assim, em 2012, as atribuições de dois outros gabinetes de estudos e de planeamento, 

em áreas de atribuições até esse momento autónomas e que iremos analisar no ponto subsequente. 

Contudo, esta integração não duraria muito. Em 2014, as atribuições do GEE em matéria de Energia 

foram transferidas para a Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e 

Energia e as suas atribuições no domínio do emprego foram integradas no Gabinete de Estratégia e 

Planeamento do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social49. Neste último caso a 

separação de atribuições seria confirmada em 2015. Já no que diz respeito às atribuições em matérias 

de estudos e planeamento respeitantes a obras públicas, não obstante o disposto no n.º 3 do artigo 24.º 

                                                 
49 Cf. alínea b) do n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 11/2014, de 22 de janeiro, que aprovou a orgânica do Ministério 
da Economia, bem como o Decreto Regulamentar n.º 7/2014, de 12 de novembro, que aprovou a orgânica do GEE. 
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da orgânica do XXI Governo Constitucional50, não foi criado qualquer organismo específico no Mi-

nistério do Planeamento e Infraestruturas semelhante ao Gabinete de Planeamento Estratégico e Re-

lações Internacionais do extinto Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.  

 

2.2.3. Obras Públicas 
 

À semelhança do que sucedeu com a concentração de atribuições dispersas por vários ministé-

rios no Ministério da Economia, a área de atribuições que aqui agrupamos sob a designação obras 

públicas também surgiu nos governos constitucionais pós-1976 cindida entre obras públicas, trans-

portes e comunicações, e habitação, urbanismo e construção. Destas três áreas, a aglutinadora é sem 

dúvidas as obras públicas, cujo organismo de estudos e de planeamento pode traçar as suas origens 

no já referido Decreto-Lei n.º 49194, de 19 de setembro, com a criação, pelo Decreto-Lei n.º 673/70, 

de 31 de dezembro, do Gabinete de Planeamento dos ex-Ministérios das Obras Públicas e das Comu-

nicações. Assim, logo em 1976 é criado o Gabinete de Planeamento e Controle do então Ministério 

                                                 
50 Onde pode ler-se: “Transitam para o âmbito de competências do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas os 
demais serviços, organismos, entidades e estruturas anteriormente sujeitos ao Ministro da Economia e relacionados com 
as matérias identificadas no n.° 1 [áreas da construção, do imobiliário, dos transportes e das comunicações, incluindo a 
regulação dos contratos públicos ], bem como as respetivas competências relativas à definição das orientações e ao exer-
cício de poderes de superintendência e tutela conferida nos termos da legislação aplicável”. 
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das Obras Públicas51 e concomitantemente gabinete homónimo no Ministério da Habitação, Urba-

nismo e Construção52. Os problemas de sucessão jurídica colocados pela fusão daqueles dois minis-

térios em 1978 só viriam a ser resolvidos em 1980, através do Decreto-Lei n.º 406/80, de 26 de se-

tembro, onde se dispõe no preâmbulo que o “Decreto-Lei n.º 41-A/78, de 7 de Março, que extinguiu 

os Ministérios das Obras Públicas e da Habitação, Urbanismo e Construção e criou, em sua substitui-

ção, o Ministério da Habitação e Obras Públicas, nada dispôs sobre o modo de superar as duplicações 

de serviços resultantes da concentração operada. Importa, por razões de economia de meios e bene-

fícios de coordenação, promover a fusão dos Gabinetes de Planeamento e Contrôle [sic]”. Com esta 

fusão surgiu o Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP)53 do então Ministério da Habitação e Obras 

Públicas, ao qual seriam imputadas atribuições de estudos e planeamento em todas as áreas de ativi-

dade em matéria de Obras Públicas. O GEP existiria com esta designação e atribuições até 1992, ano 

em que, através do diploma orgânico do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunica-

ções54, lhe sucedeu o Gabinete de Coordenação dos Investimentos (GCI) e a Direção-Geral de Trans-

                                                 
51 Pelo Decreto n.º 423/76, de 29 de maio. 
52 Através do Decreto-Lei n.º 117-E/76, de 10 de fevereiro. 
53 Cuja orgânica foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 419/86, 20 de dezembro. 
54 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 99/92, de 28 de maio. 
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portes Terrestres. O GCI sucedeu apenas em algumas das atribuições do GEP uma vez que o legisla-

dor de então entendeu que este gabinete devia concentrar-se em atribuições respeitantes ao “controlo 

financeiro e da informação estatística dos organismos e empresas tutelados pelo Ministério”55, no que 

diz respeito às atribuições em matérias de estudos de transportes, estas foram especificamente trans-

feridas para a Direção-Geral de Transportes Terrestres (cf. artigo 7.º/1). O GCI existiria durante 8 

anos até ao regresso, no ano 2000, do Gabinete de Estudos e Planeamento, que lhe sucede, com a 

aprovação da orgânica do Ministério do Equipamento Social do XIV Governo Constitucional56 (cf. 

artigo 4.º)57. Em 2006, o GEP sofreria uma ampliação de atribuições com a fusão do Gabinete com a 

Auditoria Ambiental e o Gabinete de Assuntos Europeus e Relações Externas do Ministério das Obras 

                                                 
55 Cf. preâmbulo do Decreto Regulamentar n.º 16/92, de 22 de julho, que aprovou a orgânica do Gabinete de Coordenação 
dos Investimentos. 
56 Aprovada pelo Decreto-Lei n.º 129/2000, de 13 de julho. 
57 Entre fevereiro e março de 2005 o GEP sofreria uma breve redenominação passando a chamar-se apenas Gabinete de 
Estudos no âmbito do então Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional do 
XVI Governo Constitucional nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 36/2005, de 17 de fevereiro. O nome seria 
reposto pela alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 58/2005, de 4 de março, que aprovou a orgânica do Minis-
tério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. 
 



46 de 149 

 

Públicas, Transportes e Comunicações, sendo criado o Gabinete de Planeamento Estratégico e Rela-

ções Internacionais (GPERI)58. Em 2011, com a integração do Ministério das Obras Públicas, Trans-

portes e Comunicações no Ministério da Economia e do Emprego, o GPERI é integrado no Gabinete 

de Estratégia e Estudos deste último Ministério59. Como referimos no ponto anterior, respeitante aos 

estudos e planeamento em matérias económicas, não obstante o desentranhamento que as atribuições 

de Obras Públicas sofreram com o disposto no n.º 3 do artigo 24.º da orgânica do XXI Governo 

Constitucional60, não se encontra no Ministério do Planeamento e Infraestruturas um sucessor para o 

GPERI do Ministério das Obras Públicas. 

 

2.2.4. Ordenamento do Território 
 

                                                 
58 Cf. a alínea a) do n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 210/2006, de 27 de outubro, que aprova a orgânica do Ministério 
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações do XVII Governo Constitucional, bem como o Decreto Regulamentar 
n.º 59/2007, de 27 de abril, que aprova a orgânica do GPERI. 
59 Cf. alínea d) do n.º 3 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 126-C/2011, de 29 de dezembro, que aprova a orgânica do 
Ministério da Economia e do Emprego. 
60 Onde pode ler-se: “Transitam para o âmbito de competências do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas os 
demais serviços, organismos, entidades e estruturas anteriormente sujeitos ao Ministro da Economia e relacionados com 
as matérias identificadas no n.° 1 [áreas da construção, do imobiliário, dos transportes e das comunicações, incluindo a 
regulação dos contratos públicos ], bem como as respetivas competências relativas à definição das orientações e ao exer-
cício de poderes de superintendência e tutela conferida nos termos da legislação aplicável”. 
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Como notámos acima, o ordenamento do território como área de atribuições autónoma está 

desde sempre ligada com uma ideia de planeamento do próprio território, termo que durante algum 

tempo, na vigência da Constituição de 1976 foi preferido pelos governos constitucionais. Contudo, 

apenas em 1985, com o X Governo Constitucional surgiu um Ministério do Planeamento e da Admi-

nistração do Território61. Como pode ler-se no preâmbulo da sua orgânica, o “Ministério do Plano e 

da Administração do Território é, no quadro orgânico do X Governo, um departamento novo, não só 

no que concerne à sua designação, mas também no que respeita à filosofia de política administrativa 

em que se baseia a sua criação. Antes de mais, e como primeira vocação, o Ministério do Plano e da 

Administração do Território é o ministério da coordenação do desenvolvimento, a qual não é, importa 

realçá-lo, uma questão exclusivamente do foro económico. O desenvolvimento é hoje, antes de mais, 

um problema social, com cambiantes económicas, técnicas, políticas, culturais, institucionais ...”. É 

com este enquadramento que na orgânica do referido ministério surge o Gabinete de Estudos e Pla-

neamento da Administração do Território, que tem a sua orgânica aprovada através do Decreto Re-

gulamentar n.º 9/87, de 29 de janeiro. À data as atribuições deste organismo em matéria de estudos e 

                                                 
61 Cuja orgânica foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 130/86, de 7 de junho. 
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planeamento extravasavam até a estrita área do ordenamento do território, integrando também o am-

biente, que só ganharia autonomia a partir de 199162. Até 1993, contudo, este seria o gabinete de 

estudos e planeamento da área do ordenamento do território, ano em que lhe sucedeu o Gabinete para 

os Assuntos Europeus e Relações Externas (GAERE)63. Esta alteração acarreta as alterações de atri-

buições que a nova designação convoca. Com efeito o novo Gabinete concentra apenas atribuições 

transversais ao ordenamento do território em aspetos relacionados com assuntos europeus e relações 

internacionais. As demais atividade de estudos e planeamento no domínio estrito do ordenamento do 

território, parecem ficar restringidas à Direção-Geral do Ordenamento do Território, como indiciam 

as regras sobre transição de pessoal (cf. artigo 9.º da orgânica do GAERE). 

Em 1991, como notámos, dada a autonomização formal das atribuições em matéria de Ambi-

ente, surge na orgânica do novo Ministério do Ambiente e Recursos Naturais64, o Gabinete de Estudos 

e Planeamento do Ambiente e Recursos Naturais, um serviço central de planeamento e apoio técnico 

e administrativo (artigo 3.º, n.º 2, alínea a) e artigo 4.º, alínea c)), designado como “serviço de estudo 

e coordenação especialmente incumbido do apoio técnico aos membros do Governo que integram o 

                                                 
62 Com a separação operada pelo Decreto-Lei n.º 294/91, de 13 de agosto. 
63 Cuja orgânica foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 366/93, de 28 de outubro. 
64 Decreto-Lei n.º 294/91, de 13 de agosto. 
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Ministério e do planeamento e programação dos sectores do ambiente, recursos naturais e defesa do 

consumidor [sic]” (artigo 12.º, nº 1). Este Gabinete viria a ter uma vida breve uma vez que foi extinto 

dois anos depois65, sem que fosse indicado para si um sucessor expresso, mas que é implicitamente a 

Direção-Geral do Ambiente, criada pela mesma lei que extingue o Gabinete, uma vez que aquela 

surge imputada como o serviço central de “coordenação, estudo, planeamento e inspecção dos secto-

res do ambiente e dos recursos naturais ao qual incumbe exercer funções no âmbito da elaboração de 

uma política integrada para o sector”66. A Direção-Geral do Ambiente viria a manter-se, com estas 

atribuições até 2002/2003, biénio em que se operou a sua transformação, a par do Instituto de Pro-

moção Ambiental, no Instituto do Ambiente67. Na sua orgânica de 2003 ele surge definido como o 

“organismo encarregado do estudo, concepção, coordenação, planeamento e apoio técnico e norma-

tivo na área da gestão do ambiente e da promoção do desenvolvimento sustentável, da prossecução 

das políticas que visem a participação e informação dos cidadãos e das organizações não governa-

mentais de defesa dos valores e qualidade ambientais [sic]”68. O Instituto do Ambiente viria a ser 

                                                 
65 Cf. artigo 14.º/1/b) do Decreto-Lei n.º 187/93, de 24 de maio, que aprova a orgânica do Ministério do Ambiente e dos 
Recursos Naturais. 
66 Cf. artigo 5.º/b do Decreto-Lei n.º 187/93, de 24 de maio 
67 Transformação operada pelo Decreto-Lei n.º 8/2002, de 9 de janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 113/2003, de 4 de Junho, 
este último aprovando a nova orgânica do Instituto do Ambiente. 
68 Cf. artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 113/2003, de 4 de junho. 
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extinto, em 2006, tendo as suas atribuições sido sucedidas69 pela Agência Portuguesa do Ambiente, 

I.P., que se mantém até à atualidade70. Esta passagem das funções de estudos e de planeamento na 

área do Ambiente da Administração Central Direta para a Indireta veio de algum modo insular estas 

funções das alterações orgânicas dos Governos. 

Assim, ao mesmo tempo, e paralelamente, entre 1991, com a autonomização do ambiente como 

atribuição normativa de um novo ministério, e 1999, quando se dá a junção formal do ordenamento 

do território e do ambiente num mesmo ministério, estas duas matérias são atribuições de estudos e 

de planeamento de organismos distintos: no domínio do ordenamento do território, encontramos o 

GAERE e a DGOT, no domínio do ambiente o fugaz Gabinete de Estudos e Planeamento do Ambi-

ente e Recursos Naturais e depois a Direção Geral do Ambiente. Mesmo depois da fusão das duas 

áreas de atribuições, no mesmo ministério, a partir de 1999, assistimos ao fenómeno da dissociação 

do ordenamento do território com as obras públicas e o planeamento que lhe está associado e a sua 

aproximação ao ambiente. 

                                                 
69 Decreto-Lei n.º 207/2006, de 27 de outubro. 
70 Cuja orgânica atual – Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de março – prescreve como missão “propor, desenvolver e 
acompanhar a gestão integrada e participada das políticas de ambiente e de desenvolvimento sustentável, de forma 
articulada com outras políticas sectoriais e em colaboração com entidades públicas e privadas que concorram para o 
mesmo fim, tendo em vista um elevado nível de protecção e de valorização do ambiente e a prestação de serviços de 
elevada qualidade aos cidadãos [sic]” (cf. artigo 3.º/1). 
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Em 2006, o ministério do ambiente, do ordenamento do território e do desenvolvimento regio-

nal previa, na sua orgânica71, o Departamento de Prospetiva e Planeamento e Relações Internacionais 

(artigo 4.º, n.º 1, alínea a)), cuja orgânica própria72 o definiu como “um serviço central do Ministério 

do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR), dotado de 

autonomia administrativa” (artigo 1.º), cuja missão era “garantir o apoio técnico à formulação de 

políticas, ao planeamento estratégico e operacional, bem como apoiar a concertação interministerial 

das políticas transversais de ambiente ao nível comunitário e internacional, dinamizar e concertar a 

participação activa dos vários organismos do MAOTDR nas instâncias internacionais, e fomentar e 

coordenar as acções de cooperação [sic]” (artigo 2.º, n.º 1). Este departamento viu as suas atribuições 

absorvidas pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., “com excepção das relacionadas com a coor-

denação e o acompanhamento dos instrumentos de planeamento e do orçamento, do subsistema de 

avaliação de desempenho dos serviços e das relações internacionais [sic]” (artigo 15.º, n.º 2 do De-

creto-Lei n.º 56/2012, de 12 de março), tendo sido, no mesmo ano, extinto pelo Decreto Regulamentar 

n.º 34/2012, de 26 de março, que determinou a sucessão nas atribuições que conservara no Gabinete 

                                                 
71 Decreto-Lei 207/2006, de 27 de outubro. 
72 Decreto Regulamentar 51/2007, de 27 de abril. 
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de Planeamento e Políticas do  Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento 

do Território. 

Finalmente, em 2014, a Secretaria-Geral73 do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Terri-

tório e Energia surge como “serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia 

administrativa” (artigo 1.º), tendo como missão “garantir o apoio à formulação de políticas, ao pla-

neamento estratégico e operacional, à atuação do MAOTE no âmbito internacional, à aplicação do 

direito europeu e à elaboração do orçamento, assegurar a gestão de programas de financiamento in-

ternacional e europeu a cargo do MAOTE, bem como assegurar o apoio técnico e administrativo aos 

gabinetes dos membros do Governo integrados no MAOTE e aos demais órgãos e serviços nele inte-

grados, nos domínios da gestão de recursos internos, do apoio técnico-jurídico e contencioso, da do-

cumentação e informação e da comunicação e relações públicas” (artigo 2.º, n.º 1). 

Por seu turno, o GAERE manter-se-ia como organismo de estudos e planeamento setoriais74 até 

2007, ano em que na orgânica do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações do 

                                                 
73 Decreto-Lei n.º 54/2014, de 9 de abril. 
74 Decreto-Lei n.º 135/97, de 31 de maio, n.º 324/2000, de 22 de dezembro, n.º 256/2002 
de 22 de novembro. 
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XVII Governo Constitucional75 foi criado o Gabinete de Planeamento Estratégico e Relações Inter-

nacionais (GPERI), sucedendo não apenas ao GAERE, mas também o Gabinete de Estudos e Plane-

amento e Auditoria Ambiental (cf. artigo 26.º/2 da referida orgânica). Com esta fusão regista-se tam-

bém uma fusão de prossecução de atribuições de estudos e planeamento das áreas das Obras Públicas 

e Ordenamento do Território, até à data distintas. Tal fusão significa uma conclusão semelhante 

aquela a que chegámos na área das Obras Públicas: com a integração do GPERI no Gabinete de 

Estratégia e de Estudos do Ministério da Economia, em 2011, não existe atualmente um gabinete de 

estudos e de planeamento para as atribuições da área do Ordenamento do Território, integradas na 

sua maioria no Ministério do Planeamento e Infraestruturas do XXI Governo Constitucional, para 

além do que resulte das atribuições da Direção-Geral do Território. No domínio do Ambiente encon-

tramos por seu turno uma repartição de atribuição de estudos e de planeamento entre a Secretaria-

Geral e a Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

2.3. Gabinetes de Estudos e de Planeamento de atribuições referentes ao Estado Social 
 

                                                 
75 Aprovada pelo Decreto-Lei n.º 210/2006, de 27 de outubro. 
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No domínio das atribuições referentes ao Estado Social vamos encontrar, como notámos, a cul-

tura, a saúde, ciência e tecnologia, educação, e trabalho e segurança social. 

 

2.3.1. Cultura 
 

O grupo de atribuições atinentes às matérias de cultura tem um percurso instável do ponto de 

vista organizacional. Embora no I Governo Constitucional existisse uma Secretaria de Estado da Cul-

tura76, só em 1979, com o V Governo Constitucional, surge o primeiro GEP com atribuições de ma-

térias de cultura, designado por Centro de Estudos e Planeamento Cultural (CEPC)77. Ao CEPC in-

cumbia “estudar as perspectivas e metas de desenvolvimento como fundamento da política cultural, 

preparar a elaboração e acompanhar a execução do Plano e formular directivas às entidades centrais 

e regionais com interferência no planeamento, com vista a assegurar a compatibilização dos respec-

tivos programas [sic]” (artigo 13.º)78. 

                                                 
76 Decreto n.º 683-A/76, de 10 de setembro. 
77 Alínea d), do n.º 1, do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 498-C/79, de 21 de dezembro. 
78 O CEPC desapareceu com o Decreto-Lei n.º 59/80, de 3 de abril e viu as suas atribuições distribuídas pelos diversos 
serviços da Secretaria de Estado da Cultura. 
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 Em 1996, o XIII Governo Constitucional introduz, no âmbito da orgânica do Ministério da 

Cultura79, a Secretaria-Geral80, com, entre muitas outras, atribuições típicas das dos GEPs como 

“elaborar estudos” e “[p]romover a recolha e tratamento de informação e documentação” (artigo 3.º). 

 Só em 2007 voltaríamos a ter um GEP, o Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e 

Relações Internacionais (GPEARI)81, cuja específica missão passava por “garantir o apoio técnico à 

formulação de políticas, ao planeamento estratégico e operacional e às relações internacionais, asse-

gurar uma adequada articulação com a programação financeira, bem como proceder ao acompanha-

mento e avaliação global de resultados obtidos” (n.º 1, do artigo 2.º). 

 Em 2012, o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC) sucedeu 

nas atribuições do GPEARI82. 

 

2.3.2.Saúde 
 

                                                 
79 Decreto-Lei n.º 42/96, de 7 de maio. 
80 Decreto-Lei n.º 59/97, de 19 de março. 
81 Decreto Regulamentar n.º 33/2007, de 29 de março. 
82 Decreto-Lei n.º 47/2012, de 28 de fevereiro. 
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 O grupo de atribuições atinentes à saúde, do ponto de vista da orgânica dos governos consti-

tucionais, estabilizou em 1983, com o IX Governo Constitucional. Tínhamos, pela primeira vez, um 

Ministério da Saúde. Contudo, o facto de só em 1983 surgir o primeiro Ministério da Saúde, não 

significa que não existissem de todo atribuições sobre a matéria da saúde. 

 No que aos gabinetes de estudo e planeamento diz respeito, em 1982, o Ministério dos As-

suntos Sociais reestruturou o Gabinete de Estudos e Planeamento do setor da saúde83, passando a 

designá-lo por Departamento de Estudos e Planeamento da Saúde (DEPS)84, cuja natureza jurídica 

era definida, nos termos do n.º1 do artigo 1.º, como “departamento central do Serviço Nacional de 

Saúde e, simultaneamente, um departamento sectorial da orgânica nacional de planeamento [sic]”. 

Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, “[a] actividade do DEPS visa a racionalização da política de 

saúde, mediante observância dos métodos da investigação sobre serviços de saúde e do planeamento 

de saúde, nas suas várias aplicações, designadamente pelo apoio técnico aos membros do Governo 

com tutela directa sobre serviços e outras entidades do sector da saúde [sic]”. 

                                                 
83 Decreto-Lei n.º 413/71, de 27 de setembro. 
84 Decreto-Lei n.º 398/82, de 22 de setembro. 
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 Em 1993, a orgânica do Ministério da Saúde85 fez menção expressa ao DEPS, definindo-o, no 

n.º 1 do artigo 11.º, como um “serviço central”. No mesmo ano, o DEPS viu a sua orgânica desenvol-

vida86. Nos termos do n.º 1 do artigo 1.º, o DEPS era “serviço central de estudo e apoio na definição, 

desenvolvimento e execução da política global de saúde, na área das suas atribuições, e de apoio 

técnico à cooperação internacional, dotado de autonomia administrativa”. 

 Em 1997, o DEPS foi extinto, sucedendo a Direção-Geral de Saúde nas suas atribuições87. 

 Em 2007, foi criado o Alto Comissariado da Saúde (ACS)88, um serviço central do Ministério 

da saúde (artigo 1.º). Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º, o ACS tinha “por missão garantir o apoio 

técnico à formulação de políticas e ao planeamento estratégico da área da saúde, em articulação com 

a programação financeira, assegurar o desenvolvimento de programas verticais de saúde, assegurar a 

coordenação das relações internacionais, acompanhar e avaliar a execução de políticas, dos instru-

mentos de planeamento e dos resultados obtidos, em articulação com os demais serviços e organismos 

do MS e assegurar a elaboração, acompanhamento e avaliação do Plano Nacional de Saúde.” O ACS 

                                                 
85 Decreto-Lei n.º 10/93 de 15 de janeiro. 
86 Decreto-Lei n.º 293/93, de 24 de agosto. 
87 Decreto-Lei n.º 122/97, de 20 de maio, com a atual orgânica em vigor pelo Decreto Regulamentar 14/2012, de 26 de 
janeiro. 
88 Decreto-Lei n.º 218/2007, de 29 de maio. 
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foi extinto89 e as suas atribuições passaram para a Direção-Geral da Saúde90, com exceção das relati-

vas à avaliação do Plano Nacional de Saúde, que passaram para Instituto Nacional de Saúde Doutor 

Ricardo Jorge, I. P.91. 

   

 2.3.3. Ciência e Tecnologia 
 

 Com atribuições relativas à ciência, encontram-se quatro organismos com as finalidades típi-

cas dos gabinetes de estudo e planeamento. 

 Em 1997, é criado o Observatório das Ciências e das Tecnologias92, um instituto público cujos 

poderes de tutela e superintendência cabiam ao Ministro da Ciência e da Tecnologia (artigo 5.º). De 

acordo com o artigo 1.º da sua orgânica93, “[o] Observatório das Ciências e das Tecnologias, pessoa 

colectiva de direito público dotada de autonomia administrativa e financeira, é a entidade do Minis-

tério da Ciência e da Tecnologia encarregada das tarefas de recolha, tratamento e difusão de informa-

ção relativas ao sistema científico e tecnológico e de planeamento e preparação do orçamento de 

                                                 
89 Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro. 
90 Decreto Regulamentar n.º 14/2012, de 26 de janeiro. 
91 Decreto-Lei n.º 27/2012, de 8 de fevereiro. 
92 Decreto-Lei n.º 144/96, de 26 de agosto. 
93 Decreto-Lei n.º 186/97, de 28 de julho. 



59 de 149 

 

ciência e tecnologia [sic]”. O Observatório das Ciências e das Tecnologias foi extinto pelo Decreto-

Lei n.º 205/2002, de 7 de outubro, sendo no mesmo diploma criado o Observatório da Ciência e do 

Ensino Superior, um serviço do ministério (artigo 4.º). 

 O Observatório da Ciência e do Ensino94 foi um “serviço, dotado de autonomia administrativa, 

com atribuições nas áreas de recolha, tratamento e difusão de informação, de planeamento e de pros-

pectiva nos domínios da ciência, da tecnologia e do ensino superior [sic]” (artigo 1.º). Extinto em 

200695, viu as suas atribuições distribuídas pelo Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e 

Relações Internacionais (GPEARI)96, cuja missão é “garantir o apoio técnico à formulação de políti-

cas e ao planeamento estratégico e operacional, em articulação com a programação financeira, asse-

gurar, directamente ou sob a sua coordenação, as relações internacionais, e acompanhar e avaliar a 

execução de políticas nos domínios da ciência, tecnologia, ensino superior e sociedade da informação, 

dos instrumentos de planeamento e os resultados dos sistemas de organização e gestão, em articulação 

com os demais serviços do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior [sic].” (n.º 1 do artigo 

2.º). 

 

                                                 
94 Decreto-Lei n.º 121/2003, de 18 de junho. 
95 Decreto-Lei n.º 214/2006, de 27 de outubro. 
96 Decreto Regulamentar n.º 60/2007, de 27 de abril. 
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2.3.4.Educação 
 

 Desde o I Governo Constitucional, os ministérios da educação têm sido uma constante, pelo 

que, em matéria de atribuições relativas à educação, é possível encontrar um gabinete de estudos e 

planeamento logo em 1977. Ao estabelecer a orgânica da Direção-Geral de Pessoal do Ministério da 

Educação e Investigação Científica97, foi criado o Gabinete de Estudos Técnico-Jurídicos, que, nos 

termos do artigo 10.º, tinha como competência “realizar, no âmbito da Direcção-Geral, os estudos 

relativos aos regimes de pessoal em vigor e das alterações que for conveniente introduzir-lhes, bem 

como dos processos de gestão e administração dos estabelecimentos de ensino ou outros estudos co-

nexos que se venham a tornar necessários [sic].” Este gabinete seria extinto em 198998.  

 Em 1987, a orgânica do Ministério da Educação e Cultura99 compreende, como serviço central 

do ministério, o Gabinete de Estudos e Planeamento100, cuja função é de “apoio técnico-administra-

tivo e planeamento” (artigo 4.º). Este Gabinete viria a ser extinto em 1993101, sucedendo-lhe o De-

partamento de Programação e Gestão Financeira como serviço central do ministério102. O Decreto-

                                                 
97 Decreto-Lei n.º 552/77, de 31 de dezembro. 
98 Decreto-Lei n.º 369/89, de 23 de outubro. 
99 Decreto-Lei n.º 3/87, de 3 de janeiro. 
100 Desde 1971 que o gabinete existe, criado pelo Decreto-Lei 485/72, de 2 de dezembro. 
101 Através do Decreto-Lei n.º 133/93, de 26 de abril, que aprovou nova orgânica do Ministério da Educação 
102 Cf. o artigo 24.º/1 da orgânica do Ministério da Educação de 1993. 
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Lei n.º 135/93, de 26 de abril, que estabeleceu a orgânica do Departamento, atribuindo-lhe 

“responsabilidade nas áreas da programação e da gestão financeira do Ministério, bem como do es-

tudo e análise dos recursos do sistema educativo.” (artigo 1.º). O Departamento foi extinto e substi-

tuído pelo Departamento de Avaliação, Prospetiva e Planeamento (DAPP)103, “serviço central do Mi-

nistério da Educação, dotado de autonomia administrativa, de apoio à formulação e à avaliação da 

política educativa, vocacionado para o estudo, a análise prospectiva e o planeamento estratégico do 

desenvolvimento do sistema educativo [sic]”. 

 Em 2002, a orgânica do Ministério da Educação104 incluía o Gabinete de Informação e Avali-

ação do Sistema Educativo (GIASE), como serviço central do ministério, cuja orgânica foi definida 

no Decreto Regulamentar n.º 14/2004, de 28 de abril. O GIASE tinha como missão “a produção e 

análise estatística, a avaliação do sistema educativo, incluindo o apoio técnico e logístico à respectiva 

estrutura orgânica, a elaboração de estudos prospectivos e de planeamento estratégico relativamente 

ao sistema educativo e a concepção, execução e coordenação na área do desenvolvimento organiza-

cional e dos sistemas de informação e comunicação, com o objectivo de apoiar a formulação e desen-

volvimento das políticas de educação e de formação vocacional e de assegurar a disponibilidade de 

                                                 
103 Decreto-Lei n.º 47/97, de 25 de fevereiro. 
104 Decreto-Lei n.º 208/2002, de 17 de outubro. 
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informação de gestão do sistema educativo, desempenhando as competências referidas no artigo 19.º 

do Decreto-Lei n.º 208/2002, de 17 de Outubro [sic]” (artigo 2.º). O GIASE foi extinto, tendo o Ga-

binete de Estatística e Planeamento da Educação sucedido nas suas atribuições105, igualmente um 

serviço central da Administração Direta. Em 2012 o Gabinete de Estatística e Planeamento da Edu-

cação foi extinto e a Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência sucedeu-lhe nas atribui-

ções106. 

 A orgânica do Ministério da Educação, em 2002, também previa a Direção-Geral de Inovação 

e de Desenvolvimento Curricular, que teve a sua orgânica definida pelo Decreto Regulamentar n.º 

29/2007, de 29 de março. Como serviço central da Administração Direta, esta Direção-Geral tinha 

por missão “assegurar a concretização das políticas relativas à componente pedagógica e didáctica da 

educação pré-escolar, dos ensinos básico e secundário e da educação extra-escolar, bem como asse-

gurar a organização e realização dos exames, cabendo-lhe ainda prestar apoio técnico-normativo à 

formulação daquelas políticas, designadamente nas áreas de inovação e desenvolvimento do currículo 

                                                 
105 Decreto Regulamentar n.º 25/2007, de 29 de março. 
106 Decreto Regulamentar n.º 18/2012, de 31 de janeiro. 
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e dos instrumentos de ensino e avaliação e dos apoios e complementos educativos, bem como acom-

panhar e avaliar a respectiva efectivação [sic]” (artigo 2.º). Em 2012 foi extinta e a Direção-Geral da 

Educação sucedeu-lhe nas atribuições107. 

 A atual orgânica do Ministério da Educação108 inicialmente previu a Direcção-Geral de Pla-

neamento e Gestão Financeira e a Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência como servi-

ços da Administração Direta (artigo 4.º). A primeira viu a sua orgânica definida pelo Decreto Regu-

lamentar n.º 19/2012, de 31 de janeiro, cujo artigo 2.º definia como sua missão “garantir a programa-

ção, a gestão financeira e o planeamento estratégico e operacional do MEC, garantindo uma correcta 

execução orçamental, a gestão previsional fiável e sustentada do orçamento da educação e ciência, 

bem como a observação e avaliação global da execução das políticas e dos resultados obtidos pelo 

sistema educativo, o funcionamento dos sistemas integrados de informação financeira e acompanhar 

e avaliar os instrumentos de planeamento e os resultados dos sistemas de organização e gestão, em 

articulação com os demais órgãos, serviços e organismos do MEC [sic].” Foi extinta pelo Decreto-

Lei n.º 96/2015, de 29 de maio, que determinou a sucessão das suas atribuições no Instituto de Gestão 

Financeira da Educação, I.P. A segunda viu a sua orgânica definida no Decreto Regulamentar n.º 

                                                 
107 Decreto-Lei n.º 14/2012, de 20 de janeiro. 
108 Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro. 
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13/2012, de 20 de janeiro, cujo artigo 2.º define como sua missão “garantir a produção e análise 

estatística da educação e ciência, apoiando tecnicamente a formulação de políticas e o planeamento 

estratégico e operacional, criar e assegurar o bom funcionamento do sistema integrado de informação 

do MEC, observar e avaliar globalmente os resultados obtidos pelos sistemas educativo e científico 

e tecnológico, em articulação com os demais serviços do MEC.”  

 

2.3.5. Trabalho e Segurança Social 
 

 As atribuições relativas à matéria laboral e da segurança social têm conhecido uma instabili-

dade do ponto de vista organizacional do Governo109. Não obstante, desde o I Governo Constitucional 

que existem ministérios cujas atribuições são de matéria laboral e social.  

 A instabilidade referida vai-se repercutir na proliferação de inúmeros serviços ministeriais 

com as atribuições típicas de um gabinete de estudos e planeamento. Assim, desde 1976 até o 

presente, é possível escrutinar quatro serviços ministeriais de estudo e planeamento: três departamen-

tos de estudos e planeamento e um gabinete de estudos e planeamento, cujas atribuições raramente 

                                                 
109 São inúmeras as designações que os ministérios com estas atribuições tiveram, desde Ministério do Trabalho, a Mi-
nistério do Trabalho e Segurança Social, passando pelo Ministério para a Qualificação e o Emprego, entre outras. 
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diferem; o que difere é o espectro da matéria sobre a qual incidem, dependendo das áreas cobertas 

pelos seus ministérios. Assim, em 1978, na orgânica do Ministério do Trabalho110, é previsto o De-

partamento de Estudos e Planeamento (artigo 17.º), caracterizado como “órgão técnico com atribui-

ções e competência em matéria de planeamento nos domínios do trabalho e outros com este relacio-

nados.”111 Em 1991, surge novamente um Departamento de Estudos e Planeamento na orgânica do 

Ministério do Emprego e da Segurança Social112, igualmente concebido como  “serviço central de 

concepção e de planeamento do MESS [sic]” (artigo 10.º). Em 1996, a propósito da orgânica do 

Ministério para a Qualificação e o Emprego113, surge novamente um Departamento de Estudos e 

Planeamento, definido nos mesmíssimos termos: “serviço central de concepção e de planeamento do 

MQE [sic]” (artigo 8.º). 

 Também se verifica uma pluralidade de gabinetes de estudo e planeamento cujas atribuições 

se concentram no tratamento de dados estatísticos. Assim, em 1985, faz parte da orgânica do Minis-

tério do Trabalho e Segurança Social o Departamento de Estatística, cuja orgânica própria114 o define 

                                                 
110 Decreto-Lei n.º 47/78, de 21 de março, revogado pelo Decreto-Lei n.º 83/91, de 20 de fevereiro. 
111 Este Departamento viria a ter a sua estrutura orgânica mais desenvolvida no Decreto-Lei n.º 1/85, de 3 de janeiro. 
112 Decreto-Lei n.º 83/91, de 20 de fevereiro, revogado pelo Decreto-Lei n.º 147/96, de 28 de agosto. 
113 Decreto-Lei n.º 147/96, de 28 de agosto, revogado pelo Decreto-Lei n.º 115/98, de 4 de maio. 
114 Decreto-Lei n.º 352/85, de 27 de agosto. 
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como “um departamento com atribuições e competência na produção e análise estatística nos domí-

nios do trabalho e emprego, complementando a actividade do Instituto Nacional de Estatística (INE) 

[sic]” (artigo 1.º). Em 1997, surge o Departamento de Estatística, Estudos e Planeamento, afeto ao 

Ministério da Solidariedade e Segurança Social, tendo a orgânica do serviço115 definido como 

“serviço integrado na administração directa do Estado com funções de investigação, estudo, planea-

mento e informação estatística e técnica [sic]” (artigo 1.º). Em 2004 e 2005, surgem dois serviços 

com a mesma designação e a mesma missão – a Direção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento. 

Este serviço é de estudos, estatística, prospetiva e planeamento. O de 2004 é afeto ao Ministério da 

Segurança Social e do Trabalho116 e o de 2005 é afeto ao Ministério da Segurança Social, da Família 

e da Criança117.  

 Entre outras atribuições, é possível encontrar uma pluralidade de gabinetes de estudo e plane-

amento com missões de estratégia. Em 2005, é previsto, na orgânica do Ministério das Atividades 

Económicas e do Trabalho, o Gabinete de Estratégia e Estudos118, um serviço central do ministério 

que visava “apoiar os membros do Governo na definição de políticas económicas e na estratégia de 

                                                 
115 Decreto Regulamentar n.º 43/97, de 25 de outubro. 
116 Decreto-Lei n.º 171/2004, de 17 de julho, revogado pelo Decreto-Lei n.º 5/2005, de 5 de janeiro. 
117 Decreto-Lei n.º 5/2005, de 5 de janeiro, revogado pelo Decreto-Lei n.º 211/2006, de 27 de outubro. 
118 Decreto-Lei n.º 8/2005, de 6 de janeiro, revogado pelo Decreto-Lei n.º 208/2006, de 27 de outubro. 
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actuação do MAET, bem como apoiar os respectivos organismos, através do desenvolvimento de 

estudos e da recolha e tratamento de informação [sic]” (artigo 12.º). Em 2007, é criado o Gabinete de 

Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Segurança Social que, nos termos da sua 

orgânica119, teve “por missão garantir o apoio técnico à formulação de políticas e ao planeamento 

estratégico e operacional, em articulação com a programação financeira, assegurar, directamente ou 

sob sua coordenação, as relações internacionais e a cooperação com países de língua oficial portu-

guesa, e acompanhar e avaliar a execução de políticas, dos instrumentos de planeamento e os resul-

tados dos sistemas de organização e gestão, em articulação com os demais serviços do Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS) [sic]” (artigo 2.º). Este serviço foi extinto pelo Decreto 

Regulamentar n.º 24/2012, de 13 de fevereiro120, que estabelece a orgânica de um novo Gabinete de 

Estratégia e Planeamento cuja missão é idêntica à do gabinete anterior, sendo a única diferença o 

ministério onde se integra - Ministério da Solidariedade e da Segurança Social (artigo 2.º)121. 

                                                 
119 Decreto-Lei n.º 209/2007, de 29 de maio, revogado pelo Decreto Regulamentar n.º 24/2012, de 13 de fevereiro. 
120 Houve uma série de alterações de artigos e ele foi republicado pelo Decreto-Lei n.º 14/2015, não sei se te interessa 
e se queres por aqui. 
121 O Decreto-Lei n.º 14/2015, de 26 de janeiro determinou a sucessão deste gabinete nas atribuições do entretanto 
extinto Gabinete de Estratégia e Estudos do entretanto extinto Ministério da Economia e Emprego. 
 



68 de 149 

 

 Já no que respeita a gabinetes de estudo e planeamento que se centrem em atribuições de 

prospeção, é discernível um, afeto ao Ministério do Trabalho e da Solidariedade, em 1999122. Era um 

“serviço central de administração directa de estudos, prospectiva e planeamento do Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade [sic]” (artigo 1.º) e outro, afeto ao Ministério da Segurança Social e do 

Trabalho, cuja orgânica do serviço123 o define como “serviço central do Ministério da Segurança 

Social e do Trabalho (MSST), integrado na administração directa do Estado, com atribuições nos 

domínios de estudos, estatística, prospectiva, planeamento e informação científica e técnica de apoio 

à formulação, ao acompanhamento e à avaliação das políticas daquele Ministério [sic]” (artigo 2.º). 

 

2.4. As atribuições transversais ou extravagantes 
 

As duas únicas áreas de atribuições que durante todo o período de vigência da Constituição de 

1976 mantém uma constante são a área de apoio ao Conselho de Ministros, tradicionalmente integra-

                                                 
122 Decreto Regulamentar n.º 19/99, de 31 de agosto, revogado pelo Decreto-Lei n.º 137/2003, de 28 de junho. 
123 Decreto-Lei n.º 137/2003, de 28 de junho, revogado pelo Decreto-Lei n.º 209/2007, de 29 de maio. 
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das num Ministério da Presidência, e a áreas da Reforma ou Modernização Administrativa. Curiosa-

mente, é no atual XXI Governo Constitucional, a primeira vez que ambas surgem unidas num mesmo 

ministério. Sucede, contudo, que não se encontra  

 

 

2.4.1.  Apoio ao Conselho de Ministros 
 

Apesar de transitar da organização interna do Ministério da Justiça, apenas em 1987 é assumida 

enquanto tal a existência de um organismo de estudos para apoio transversal ao Conselho de Minis-

tros, com a criação do Centro de Estudos Técnicos e Apoio Legislativo (CETAL). Este organismo, 

integrado na Presidência do Conselho de Ministros era apresentado na sua orgânica124 como “um 

serviço permanente de consulta especializada em matéria de preparação, estudo e análise de actos 

normativos da competência do Governo, bem como das suas propostas de lei à Assembleia da Repú-

blica [sic]”. Em 1986, através da fusão com a Auditoria Jurídica da Presidência do Conselho de Mi-

nistros o CETAL viria a ser transformado no Centro Jurídico (CEJUR) da Presidência do Conselho 

                                                 
124 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/87, de 13 de fevereiro. 
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de Ministros125 com bastas atribuições em matérias de estudo e planeamento legislativo (cf. artigo 2.º 

do seu diploma orgânico de 1986126). Através do Decreto-Lei n.º 149/2017, de 6 de dezembro, o 

CEJUR foi transformado no Centro de Competências Jurídicas do Estado ("JurisAPP").  

 

2.4.2. Modernização Administrativa 
 

É de 1981 a menção ao primeiro gabinete de estudos e de planeamento na área da reforma e 

modernização administrativas, com a criação do Gabinete de Estudos, Planeamento e Coordena-

ção127. Contudo, este Gabinete não viria a ser criado, sendo criado no seu lugar, no ano seguinte, o 

Gabinete de Estudos e Coordenação da Reforma Administrativa128, que viria a ser extinto em 1986 

pelo Decreto-Lei n.º 229/86, de 14 de agosto. Não voltaria a existir no âmbito das atribuições de 

modernização administrativa, um gabinete de estudos e de planeamento. 

 

3. Conclusão 

 

                                                 
125 Cf. Decreto-Lei n.º 286/92, de 26 de dezembro. 
126 Entretanto alterado pelo Decreto-Lei n.º 162/2007, de 3 de maio. 
127 Na orgânica do Ministério da Reforma Administrativa aprovada pelo Decreto-Lei n.º 99/81, de 5 de maio. 
128 Cuja orgânica foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 76/82, de 3 de novembro. 
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A evolução dos organismos da Administração Central com atribuições em matéria de estudos 

e de planeamento no regime constitucional de 1976 está necessariamente ligada à escolha de atribui-

ções constitucionais e legais para prossecução pela Administração Pública e ao modo como os suces-

sivos Governos decidem organizar essa prossecução.  

Uma primeira conclusão prende-se com a importância que tem a organização transversal das 

atribuições de estudos e de planeamento, algo que sucedeu apenas em alguns momentos da história 

constitucional em apreço. Encontramos a este respeito três períodos decisivos: a) o período 1977-

1981, com as primeiras leis sobre organismos setoriais de planeamento na Administração; b) o perí-

odo 2005-2007 com o PRACE, com o surgimento do modelo “Gabinete de Planeamento, Estratégia, 

Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI)129; e c) o período 2011-2012 com o PREMAC e o 

ressurgimento dos modelos dos Gabinetes de Estudos e de Planeamento.  

Uma segunda conclusão, estreitamente ligada com esta, é a de que os fenómenos de composição 

e recomposição político-administrativa têm, em regra, prevalência sobre esforços de sistematização 

e uniformização de organismos com atribuições setoriais de estudos e de planeamento. Sempre que 

                                                 
129 De cujo o modelo antecedente próximo é o referido Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da 
Justiça. 
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existe uma vontade política de recompor formalmente áreas específicas de atribuição do Administra-

ção Central, os gabinetes de estudos e de planeamento são arrastados para mudanças de nome e de 

atribuições. Este aspeto por seu turno permite-nos uma terceira conclusão: em regra mantém-se uma 

grande proximidade organizativa e, consequentemente hierárquica, entre o máximo decisor político 

de uma certa área de atribuições e o organismo com atribuições para estudar e planear esse setor, o 

que torna os GEP muito sensíveis a mudanças na orgânica dos governos. Contudo, verificam-se hoje 

exemplos de atribuições em matérias de estudo e de planeamento que são imputadas a entidades da 

Administração Indireta, o que aumenta a sua autonomia face ao decisor político em moldes que im-

porta avaliar. 

Uma última conclusão histórica preliminar prende-se, pois, em síntese, com a diversidade or-

ganizativa dos organismos de estudos e de planeamento da Administração Central. Para além da di-

versidade terminológica, que por vezes dificulta a identificação das atribuições, verificámos cisões 

orgânicas dentro da mesma área de atribuições, tutelas repartidas sobre o mesmo organismo, diferen-

tes estruturas diretivas, diversos graus de hierarquia face ao máximo decisor político-administrativo. 

Esta diversidade exibida pela história recente deste tipo de organismos coloca-nos reptos im-

portante. Em primeiro lugar procurar determinar quais os critérios que nos poderão permitir encontrar 
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um organismo típico na administração pública portuguesa com atribuições de estudo e de planea-

mento e separá-lo das singularidades. E, em segundo lugar, obriga-nos a tentar perceber se o orga-

nismo típico e as demais singularidades são uma resposta eficiente à natureza diversa das várias atri-

buições que cabem à Administração Central ou são, pelo contrário, o produto de ineficiência e irraci-

onalidade da decisão e organização administrativa. Assim ficamos obrigados a procurar determinar 

critérios objetivos de aferição de desempenho de um gabinete de estudos e de planeamento ideal face 

a estrutura normal de atribuições que constitucional e historicamente incumbe à Administração. A 

resposta será a uniformização, como várias vezes tentado? A segmentação por grupos de atribuições 

distintas, mas homogéneas ou unificadas por certos critérios? Ou será a resposta a afirmação da sin-

gularidade destes organismos por referência às características mais identitárias de cada tipo de atri-

buições da Administração Central? Eis o que nos propomos, partindo destas conclusões preliminares, 

responder no remanescente deste Relatório. 
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CAPITULO II 
 

Modelo típico de Gabinete de Estudos e de Planeamento 
 

 

1. Enquadramento 

 

No presente capítulo, pretende-se sintetizar a pesquisa feita pela equipa de investigação quanto 

à atual organização dos Gabinetes de Estudos e de Planeamento (GEP) na Administração Central do 

Estado, atenta a legislação e informação publicada.  

Para o efeito, é feito o tratamento da informação referente aos GEP, por Ministério, à luz da Lei 

Orgânica do XXI Governo Constitucional (Decreto-Lei n.º 251-A/2015 de 17 de dezembro), no qua-

dro das atribuições que foram identificadas no primeiro capítulo e tendo em conta a importância que 

têm na sua função de “estudar e propor medidas de uma forma permanente e sistemática, com vista 

à atuação do respetivo Ministro”130.  

                                                 
130 Cfr. DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, vol. I, 3.ª ed., Almedina, p. 276. 
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De seguida, analisam-se as atribuições e competências dos diversos GEP, bem como as variá-

veis formais e materiais definidas que a equipa considerou essenciais para a perceção do modelo 

definido para estas estruturas da Administração.  

Daí pretende-se extrair o modelo típico de GEP na Administração, o que se reputa essencial no 

desenvolvimento futuro da investigação, para se compreender em que medida aquele modelo corres-

ponde às exigências sob o ponto de vista do respetivo ministério e atribuições em que se inserem, das 

relações interorgânicas, ou até internacionais, que estabelecem. Até porque, importa lembrar, os de-

safios são cada vez mais acrescidos para os GEP, sobretudo resultantes do acompanhamento de pro-

gramas económico-financeiros, como aqueles que têm sido implementados em Portugal, bem como 

de apoio na conceção e execução da política legislativa ou ainda na transposição de diretivas comu-

nitárias. 

Assim, o presente capítulo deste relatório preliminar encontra-se estruturado da seguinte forma: 

a) Os gabinetes de estudos e planeamento  

b) Os Ministérios e respetivos GEP; 

c) Atribuições e competências - quadro comparativo; 

d) Variáveis formais e materiais (critério de nomeação dos dirigentes, vínculo, outras). 

e) Nota conclusiva: tipicidade ou atipicidade? Linhas de tipicidade. 
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2. Os Gabinetes de Estudo e de Planeamento  

 

Neste título, procuramos i) agregar a informação pública existente quanto aos GEP da Admi-

nistração Central do Estado, ii) analisar as atribuições e competências dos referidos GEP e iii) tratar 

a informação relativa a variáveis formais e materiais previamente definidas para o estudo dos GEP. 

Assim, impõe-se recordar que, segundo a Lei Orgânica do XXI Governo Constitucional, 

“[I]ntegram o Governo as/os seguintes ministras/os: 

 

a) Ministro dos Negócios Estrangeiros; 

b) Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa; 

c) Ministro das Finanças; 

d) Ministro da Defesa Nacional; 

e) Ministra da Administração Interna; 

f) Ministra da Justiça; 

g) Ministro Adjunto; 

h) Ministro da Cultura; 



78 de 149 

 

i) Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 

j) Ministro da Educação; 

k) Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 

l) Ministro da Saúde; 

m) Ministro do Planeamento e das Infraestruturas; 

n) Ministro da Economia; 

o) Ministro do Ambiente; 

p) Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 

q) Ministra do Mar.”       (cfr. art.º 2.º).  

 

 No entanto, nem todos os ministros dispõem, na respetiva estrutura orgânica ministerial, de 

GEP, sendo que, para a nossa análise, releva apenas analisar os ministérios cuja orgânica prevê aque-

las estruturas, que infra identificamos.  

 

3. Os Ministérios do XXI Governo Constitucional e respetivos GEP 

3.1. Presidência do Conselho de Ministros 
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A Presidência do Conselho de Ministros, enquanto departamento central do Governo que presta 

apoio ao Conselho de Ministros, ao Primeiro-Ministro e aos demais membros do Governo aí integra-

dos organicamente, promovendo a coordenação interministerial dos diversos departamentos gover-

namentais, prevê apenas, na sua orgânica, um GEP: o Centro de Competências Jurídicas do Estado 

(JurisAPP).  

O JurisAPP é um serviço integrando na administração direta131 do Estado, dotado de autonomia 

administrativa, que depende do Primeiro-ministro ou do membro do governo a quem aquele dele-

gar132, e que prossegue as suas atribuições, definidas no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 149/2017, de 6 

de dezembro. Enquadra-se nos princípios que definimos como passíveis de merecer a designação de 

GEP da Presidência do Conselho de Ministros, mas que presta apoio não apenas a esta133.  

                                                 
131 A Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na versão atual, estabelece os princípios e as normas a que obedece a organização 
da Administração direta do Estado. 
132 Atualmente, esta competência é exercida pelo Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros (cfr. 
Despacho n.º 798/2018, de 19 de janeiro.  
133 Os destinatários da atividade desenvolvida pelo JurisAPP são essencialmente as seguintes entidades: • Conselho de 
Ministros; • Primeiro-Ministro; • Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa; • Ministro Adjunto; • Se-
cretário de Estado dos Assuntos Parlamentares; • Secretária de Estado Adjunta do Primeiro-Ministro; • Secretário de 
Estado da Presidência do Conselho de Ministros; • Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa; • 
Secretário de Estado das Autarquias Locais; • Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade. O JurisAPP presta, 
ainda, apoio aos serviços dependentes do Ministro da Cultura e do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas e, 
quando assim determinado pela tutela, a membros do Governo não integrados na PCM, nos termos da respetiva lei 
orgânica. No âmbito dos deveres de informação determinados pelo Código de Procedimento Administrativo, o JurisAPP 
presta informações ao Ministério Público quando por este solicitado ao abrigo da Lei n.º 47/86, de 15 de outubro, na 
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O serviço é dirigido por uma diretora, cargo de direção superior de 1.º grau. A relação adminis-

trativa com o membro de governo de que depende é de hierarquia, dispondo o serviço de um quadro 

de consultores134 contratados em regime de comissão de serviço, por períodos de 2 (dois) anos, reno-

váveis, que asseguram o cumprimento da atividade principal do JurisAPP. O seu quadro de pessoal é 

composto por 17 (dezassete) consultores135. 

O JurisAPP participa na elaboração de estudos legislativos, bem como na avaliação de políticas 

estruturantes do Governo, em especial ao nível da avaliação de impacto legislativo. Ao nível das 

relações internacionais, o serviço tem protocolos de colaboração com países dos PALOP. 

Note-se que de acordo com o disposto no art.º 1 do Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro, o 

JurisAPP não tem a obrigação de realizar o balanço social, dado não atingir 50 trabalhadores ao seu 

                                                 
redação da Lei n.º 9/2011, de 12 de abril. (Plano de atividades do CEJUR, que antecedeu o JurisAPP, para o ano de 2017). 
O JurisAPP colabora, também, com a Direção-Geral dos Assuntos Europeus, em especial nos domínios atinentes à Better 
Regulation (Plano de atividades do CEJUR, que antecedeu o JurisAPP, para o ano de 2017). 

134 O JurisAPP dispõe de um quadro de consultores, recrutados de entre magistrados, bem como doutores, mestres ou 
licenciados de reconhecido mérito, nas áreas da ciência jurídica, da administração pública, das políticas públicas, da 
sociologia, da economia, da gestão, das finanças, da econometria, das matemáticas aplicadas, da estatística, da enge-
nharia de sistemas ou da informática e das tecnologias de informação (cfr. n.º 1 do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 149/2017, 
de 6 de dezembro). 

135 Consultado o sítio da internet do JurisAPP (www.jurisapp.gov.pt) em 5 de março de 2018, bem como a respetiva lei 
orgânica.  
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serviço, razão pela qual não faz a demonstração qualitativa e quantitativa dos resultados alcança-

dos136.  

 

3.2. Ministério das Finanças  
 

No que respeita aos serviços do Ministério das Finanças137, tem na sua orgânica o Gabinete de 

Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais, abreviadamente designado por GPE-

ARI.  

Trata-se de um serviço da administração directa do Estado, dotado de autonomia administrativa 

(cfr. Decreto regulamentar n.º 48/2012, de 22 de Agosto), sendo dirigido por um diretor-geral, coad-

juvado por dois subdiretores-gerais, cargos de direção superior de 1.º e 2.º grau, respetivamente, em 

relação de hierarquia com o membro do Governo, que os designa, sendo composto por pessoal em 

regime de contrato de trabalho em funções públicas138.  

                                                 
136 Consultado no sitio da internet do JurisAPP em 5 de março de 2018. 
137 Vide Decreto-lei n.º 117/2011, de 15 de dezembro. 
138 Vide Decreto-Regulamentar n.º 48/2012 de 22 de agosto, em conjugação com: Decreto-Regulamentar n.º 3/2015, 
de 15 de abril; Portaria nº 207/2015, de 15 de julho; Despacho n.º 8792/2015, de 10 de agosto; Despacho n.º 
10569/2015, de 23 de setembro; Despacho n.º 10570/2015, de 23 de setembro; Despacho n.º 13452/2015, de 23 de 
novembro. 



82 de 149 

 

O GPEARI presta apoio em matéria de definição e estruturação das políticas, prioridades e 

objetivos do Ministério em que se insere, contribuindo assim para a conceção e execução da política 

legislativa do mesmo.  

O GPEARI estabelece relações internas com os diversos serviços do Ministério, bem como com 

os gabinetes governamentais. No âmbito das suas relações externas do grupo dos utilizadores e inter-

locutores externos incluem-se outros ministérios e serviços da Administração Pública, o Conselho 

das Finanças Públicas, a UTAO, organizações e instituições internacionais, tais como diversos servi-

ços da Comissão Europeia, a OCDE, o FMI, o BCE, as Instituições Financeiras Internacionais, os 

Ministérios das Finanças de países terceiros, designadamente dos países da CPLP e várias entidades 

do setor privado (cfr. Plano de Actividades, 2017, disponível no site do GPEARI139).  

De salientar a atividade relevante do GPEARI na produção de estudos económico-financeiros, 

objeto de publicação na respetiva página eletrónica. Destacam-se ainda o n.º de reuniões realizadas e 

organizadas pelo GPEARI com outros Ministérios e entidades internacionais, que em 2016 foi de 140 

                                                 
139 Plano de actividades do GPEARI, http://www.gpeari.min-financas.pt/quem-somos/instrumentos-de-gestao/planos-
de-actividades/plano-de-atividades-do-gpeari-para-2017 consultado em 27 de Abril de 2017. 
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(QUAR 2017, objetivos de eficácia indicador 2). Também o n.º de reportes às instituições internaci-

onais foi de 132, nos termos do “Agreement on Data Provision” (QUAR, 2017, objectivos de eficácia 

indicador 3) 

 

 

 3.3 Ministério da Defesa Nacional140 

 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2013, de 5 de abril, que aprovou o Conceito 

Estratégico de Defesa Nacional (CEDN), e a subsequente Resolução do Conselho de Ministros n.º 

26/2013, de 11 de abril, que aprovou a Reforma «Defesa 2020», definiram as orientações políticas 

para a implementação da reforma estrutural na defesa nacional e nas Forças Armadas. 

No âmbito desta reforma, o Decreto-Lei 183/2014, de 29 de dezembro, aprovou a nova orgânica 

do Ministério da Defesa Nacional (MDN), prevendo para a Direção-Geral de Política de Defesa Na-

cional (DGPDN141), competências de apoio à “formulação, coordenação e execução da política de 

                                                 
140 Lei Orgânica do Ministério da Defesa, http://www.portugal.gov.pt/media/11099480/lo_mdn.pdf consultada em 29 de Abril 
de 2017 
141 Lei orgânica da Direcção Geral da Defesa nacional http://www.portugal.gov.pt/media/564085/porta-
ria94_2012_4_de_abril_dgdpn.pdf consultada em 28 de Abril de 2017.  
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defesa nacional, do planeamento estratégico e das relações externas de defesa, competindo-lhe ainda 

promover e coordenar a política de cooperação no domínio da defesa.” (cfr. art.º 13.º, n.º 1), que 

parecem reconduzi-la ao exercício de funções típicas de estudo e planeamento, i.e. de um tradicional 

GEP da Administração. O diploma prevê também uma estrutura designada por Instituto da Defesa 

Nacional, abreviadamente designado por IDN, que tem por missão principal o apoio à formulação do 

pensamento estratégico nacional, assegurando o estudo, a investigação e a divulgação nos domínios 

da segurança e defesa.  

A DGPDN é um serviço da administração direta do Estado, dotado de autonomia administra-

tiva, dirigido por um diretor-geral, coadjuvado por um subdiretor-geral, cargos de direção superior 

de 1.º e 2.º grau, respetivamente, dependente hierarquicamente do membro do governo responsável 

pela área da defesa. Apresenta 3 unidades orgânicas, dirigidas por diretores de serviços, cargos de 

direção intermédia de 1.º grau. 

A esta Direção-Geral compete acompanhar e analisar a evolução da conjuntura internacional, 

elaborando estudos de situação e análises prospetivas sobre as implicações estratégicas na área da 

segurança e defesa, estudar e elaborar pareceres, propostas e recomendações sobre os princípios con-

ceptuais da componente militar da política de defesa, conducentes à enunciação dos objetivos nacio-

nais no âmbito da segurança e defesa.  Igualmente reúne e trata a informação necessária à produção 



85 de 149 

 

de elementos estatísticos, essenciais à permanente perceção da taxa de esforço nacional quanto à 

participação em missões internacionais.  

O IDN integra-se igualmente na administração direta, sendo dirigido por um diretor-geral, apoi-

ado por um diretor de serviços.  

 

3.4. Ministério da Justiça 
 

No âmbito do Ministério da Justiça, a Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ)142 é a enti-

dade que apresenta as atribuições e competências típicas de um GEP. 

A DGPJ surgiu da extinção do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento, tendo as suas 

atribuições sido integradas na Direcção-Geral da Política de Justiça. 

A DGPJ é um serviço da administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa, 

cuja missão e atribuições estão definidas na lei orgânica do Ministério da Justiça constante do De-

creto-Lei n.º 123/2011, de 29 de dezembro, e no seu regime orgânico previsto no Decreto-Lei n.º 

163/2012, de 31 de Julho, sendo dirigida por um diretor-geral, coadjuvado por três subdiretores -

                                                 
142 Hiperligação para o Acesso à lei Orgânica da DGPJ 
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gerais, cargos de direção superior de 1.º e 2.º graus, respetivamente, dependentes hierarquicamente 

do membro do Governo responsável pela área da Justiça.  

A DGPJ contava, em 31 de dezembro de 2015 com um total de 95 trabalhadores/as, estando 72 

em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado (dos quais 17 ho-

mens e 55 mulheres), e 23 em regime de comissão de serviço (8 consultores, dos quais 6 mulheres e 

2 homens; e 15 dirigentes dos quais 9 mulheres e 6 homens) – cfr. Balanço Social, 2015. 

A DGPJ integra um Gabinete de Relações Internacionais, abreviadamente designado «GRI», e 

um Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios, abreviadamente designado «GRAL».  

A DGPJ tem por missão apoiar a conceção, acompanhamento e avaliação de políticas, priori-

dades e objetivos no plano legislativo na área da justiça, propor e elaborar estudos gerais de política 

legislativa, incluindo estudos de avaliação legislativa prévia e sucessiva, recolher e tratar a informa-

ção necessária à conceção e elaboração e execução de diplomas legislativos, designadamente através 

do estudo das consequências, na ordem jurídica e no plano do funcionamento das instituições, da sua 

entrada em vigor, elaborar e colaborar na redação de diplomas legislativos, incluindo os relativos à 

transposição de direito da União Europeia e de adequação do direito nacional a obrigações decorren-

tes de instrumentos internacionais, acompanhar, apoiar e avaliar a execução de iniciativas legislativas, 
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designadamente através da análise das consequências para a ordem jurídica e no plano do funciona-

mento das instituições da sua entrada em vigor e respetiva aplicação143. A DGPJ tem um site próprio 

e um Portal do Cidadão, característica de enorme importância para o Cidadão, por permitir acentuada 

interatividade com o Cidadão. 

 

 

3.5. Ministério Administração Interna144 

 

O Ministério da Administração Interna prossegue as suas atribuições através das forças e ser-

viços de segurança e de outros serviços integrados na administração directa do Estado, bem como de 

entidades integradas no sector empresarial do Estado.  

Em face da análise realizada, concluímos que tanto a Inspeção-Geral da Administração Interna, 

como a Direção-Geral de Administração Interna apresentam competências conexas com aqueloutras 

típicas de um GEP, não podendo, porém considerar-se um gabinete de estudos e planeamento. Na 

                                                 
143 Para informação mais detalhada sobre o que são as atribuições do DGPJ consulte a sua Lei Orgânica no site da 
internet http://www.sg.mj.pt/sections/recursos-documentais/leis-organicas-do-mj/fichei-
ros/dgpj_dl_163_2012/downloadFile/file/DGPJ_DL_163_2012.pdf 
144 Consultado na pagina da Internet http://www.portugal.gov.pt/media/381580/lo_mai.pdf em 27/04/2017 
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verdade, conforme já referido supra, no Capítulo I, ao nível do MAI o “estudo” e o “planeamento” 

são executados por diversas entidades distintas. 

 

3.6. Ministério Negócios Estrangeiros 
 

Atualmente, não possui nenhum gabinete que se enquadre in totum no nosso estudo145. Em 1985 

existiu o Departamento de Estudos e mais tarde em 1994 o Gabinete de Organização, Planeamento e 

Avaliação, entretanto extintos. Conforme acima referido, é de salientar se observam competências de 

estudo e planeamento da Secretaria-Geral, com carácter marcadamente interno e de apoio burocrático 

e também da Direção-Geral de Política Externa, de caráter externo.  

 

3.7. Ministério da Agricultura e Pescas 
 

                                                 
145 Conforme atual lei orgânica do Ministério dos Negócios Estrangeiros, http://www.portugal.gov.pt/me-

dia/381570/lo_mne.pdf consultado em 29 de Abril de 2017 
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O Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural tem por missão formular, con-

duzir, executar e avaliar as políticas em matéria agrícola, agroalimentar, silvícola, de desenvolvi-

mento rural, bem como planear e coordenar a aplicação dos fundos nacionais e europeus destinados 

à agricultura, às florestas e ao desenvolvimento rural. O Ministro da Agricultura, Florestas e Desen-

volvimento Rural exerce as competências legalmente previstas sobre os serviços, organismos, enti-

dades e estruturas identificados no Decreto-Lei n.º 18/2014, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 236/2015, de 14 de outubro, à exceção daqueles que transitam para o âmbito de competências 

da Ministra do Mar. Aquele diploma previa a existência de um Gabinete de Planeamento, Políticas e 

Administração Geral, que “tem por missão apoiar a definição das linhas estratégicas, das prioridades 

e dos objetivos das políticas do MAM e coordenar, acompanhar e avaliar a sua aplicação, bem como 

assegurar a sua representação no âmbito comunitário e internacional e prestar o apoio técnico e ad-

ministrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MAM e aos demais órgãos e ser-

viços nele integrados, sendo  por um diretor-geral, coadjuvado por três subdiretores-gerais, cargos de 

direção superior de 1.º e 2.º graus, respetivamente. 

 

3.8. Ministério da Economia146 

                                                 
146 Consultado no sitio da Internet , http://www.gee.min-economia.pt/  em 27/04/2017 
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O Ministério da Economia é o departamento governamental que tem por missão, nomeada-

mente, a conceção, execução e avaliação das políticas de desenvolvimento dirigidas ao crescimento 

da economia, apresenta na sua estrutura orgânica o Gabinete de Estratégia e Estudos147, que reúne as 

condições pré-estabelecidas de um típico GEP. 

 A este gabinete compete, designadamente, prestar apoio técnico aos membros do Governo na 

definição de políticas e no planeamento estratégico e operacional, apoiar os diferentes organismos do 

Ministério, através do desenvolvimento de estudos e da recolha e tratamento de informação, garan-

tindo a observação e avaliação global de resultados obtidos. O Gabinete é dirigido por um diretor, 

coadjuvado por um subdiretor, cargos de direção superior de 1.º e 2.º grau, respetivamente, e com-

posto por 47 pessoas. O Gabinete depende hierarquicamente do membro do Governo responsável 

pela Economia. 

 

                                                 

147 Para mais informação consultar a Lei orgânica do GEE http://www.gee.min-economia.pt/, Decreto Regulamentar 

7/2014 de 12 de novembro. 
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3.9. Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social148 

 

Integra a administração direta do Estado, no âmbito deste Ministério, o Gabinete de Estratégia 

e Planeamento, ao qual compete garantir o apoio técnico à formulação de políticas e ao planeamento 

estratégico e operacional, em articulação com a programação financeira, bem como acompanhar e 

avaliar a execução de políticas, os instrumentos de planeamento e os resultados dos sistemas de or-

ganização e gestão, em articulação com os demais serviços do MSESS. O Gabinete é dirigido por um 

diretor-geral, coadjuvado por dois subdiretores-gerais, sendo que o pessoal encontra-se adstrito ao 

organismo através de contrato de provimento.   

 

3.10.  Ministério da Educação  
 

Na administração directa do Estado, neste Ministério, destaca-se a Direção-Geral de Estatísticas 

da Educação e Ciência, criada pelo Decreto Regulamentar n.º 13/2012 de 20 de janeiro, que é um 

órgão da administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa, o qual tem por missão 

                                                 
148 Consultado no sitio da Internet da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa em 27/04/2017 http://www.pgdlis-
boa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2040&tabela=leis 
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garantir a produção e análise estatística da educação e ciência, apoiando tecnicamente a formulação 

de políticas e o planeamento estratégico e operacional. É dirigido por um diretor-geral, coadjuvado 

por dois subdiretores-gerais, hierarquicamente dependentes do membro do governo que tutela a edu-

cação. Os funcionários estão contratados em regime de contrato de trabalho em funções públicas. No 

seu sítio da Internet, são disponibilizadas estatísticas e estudos para consulta. 

 

3.11. Ministério da Saúde 
 

Ao nível do Ministério da Saúde, não identificámos uma estrutura com características de GEP, 

exceto as próprias Administrações Regionais de Saúde149, bem como a Administração Central dos 

Sistemas de Saúde150, não obstante ambas pertencerem à Administração Indireta do Estado. 

 

3.12. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior151 

 

                                                 
149 Cf. artigo 3.º/2 do Decreto-Lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro, que aprova a orgânica das Administrações Regionais de 
Saúde, I. P. 
150 Cf. artigo 3.º/2 do Decreto-Lei n.º 35/2012, de 15 de fevereiro, que aprova a orgânica da Administração Central do 
Sistema de Saúde, I. P. 
151 Consultado no sitio da Internet do Ministério do Ensino Superior e Ciência em 28/04/2017 
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Conforme acima exposto, o Observatório da Ciência e do Ensino foi extinto em 2006 e as suas 

atribuições distribuídas foram Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internaci-

onais (GPEARI), que tem por missão “garantir o apoio técnico à formulação de políticas e ao plane-

amento estratégico e operacional, em articulação com a programação financeira, assegurar, directa-

mente ou sob a sua coordenação, as relações internacionais, e acompanhar e avaliar a execução de 

políticas nos domínios da ciência, tecnologia, ensino superior e sociedade da informação, dos instru-

mentos de planeamento e os resultados dos sistemas de organização e gestão, em articulação com os 

demais serviços do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.” (n.º 1 do artigo 2.º do 

Decreto Regulamentar n.º 60/2007, de 27 de abril). 

 

3.13. Ministério do Planeamento e das Infra-estruturas 
 

Este Ministério não apresenta hoje qualquer entidade com as características de um GEP.  

 

3.14. Ministério do Ambiente 
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Este Ministério não apresenta hoje qualquer entidade com as características de um GEP, sendo 

o estudo e planeamento desenvolvido pela respetiva Secretaria-Geral, nomeadamente no que respeita 

ao setor da energia (cfr. ponto 2.2.1 supra).  

 

3.15. Ministério da Cultura152 

 

O Ministério da Cultura nos moldes em que actualmente existe surge com a tomada de posse 

do XXI Governo Constitucional, adoptando o nome original. Anteriormente havia sido extinto com 

a tomada de posse do XIX Governo Constitucional e todos os serviços integrados na Presidência do 

Conselho de Ministros. Em 2015, com a tomada de posse do XX Governo Constitucional, o ministé-

rio foi restaurado de forma extensiva abarcando novos domínios, passando a designar-se por Minis-

tério da Cultura, Igualdade e Cidadania. Considerando o exposto na Lei Orgânica do XXI Governo 

Constitucional, o Ministro da Cultura exerce a direção, sobre o Gabinete de Estratégia, Planeamento 

                                                 
152 Consultado no sitio da internet do XXI Governo da Republica, http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/lei-organica/lei-orga-
nica.aspx em 28/04/17 
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e Avaliação Culturais, que passaremos a designar abreviadamente por GEPAC, serviço central inte-

grado na administração direta do Estado, que se enquadra nos indicadores dentro dos parâmetros 

estipulados no estudo. 

O GEPAC tem por missão garantir o apoio técnico à formulação de políticas culturais, ao pla-

neamento estratégico e operacional e às relações internacionais, em articulação com a programação 

financeira, proceder ao acompanhamento e avaliação global de resultados obtidos, bem como asse-

gurar o apoio jurídico e o contencioso, dos serviços e organismos dependentes ou sob tutela e supe-

rintendência do membro do Governo responsável pela área da cultura.  

Nas suas atribuições realçamos aquela que nos parece determinante “Prestar apoio técnico em 

matéria de definição e estruturação das políticas, prioridades e objetivos da área da cultura e contribuir 

para a conceção e a execução da respetiva política legislativa”, ou seja permite-lhe uma forte presença 

e palavra na definição da política cultural. Nas suas competências realçamos a que lhe permite 

“Preparar a proposta do membro do Governo responsável pela área da cultura a integrar as Grandes 

Opções do Plano, assegurando a recolha e coordenação dos contributos dos diferentes serviços e or-

ganismos sob a sua dependência ou tutela e superintendência”, em que o GEPAC é chamado a inter-

vir, havendo aqui claramente duas funções do Estado, a política e a administrativa, que se interceptam 
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na concretização da política cultural. O GEPAC é dirigido por um diretor-geral, cargo de direção 

superior de 1.º grau. 

 

4. Indicadores de composição e desempenho de Gabinetes de Estudos e de Planeamento 

 

Na segunda parte deste Capítulo, daremos conta de alguns indicadores que suscitam em nós 

particular atenção. Com efeito, são muitos os indicadores em que se verifica semelhança entre os 

Ministérios, como por exemplo o critério de nomeação dos dirigentes, uma vez que a lei assim o 

obriga, havendo no entanto algumas especificidades quanto aos demais funcionários, como aquela 

que se verifica com a possibilidade de contratação de consultores em regime de comissão de serviço, 

no Ministério da Justiça no âmbito da DGPJ e na Presidência do Conselho de Ministros, no âmbito 

do JurisAPP. Os indicadores encontram-se agrupados em dois tipos de variáveis, Formais e Matérias. 

Comecemos pelas Variáveis Formais. 

 

4.1. Variáveis Formais   
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4.1.1 Critério de nomeação dos dirigentes de 1º grau (politica/concursal); quem escolhe a equipa 
dirigente de 1º grau/quem escolhe a equipa dirigente de 2º grau 

 

Actualmente os titulares de cargos superiores são recrutados por procedimento concursal con-

duzido pela CRESAP153. Contudo, verifica-se que uma percentagem acentuada dos dirigentes nome-

ados definitivamente por procedimento concursal em sede da CRESAP, coincidentemente ou não, 

são inicialmente nomeados em regime de substituição pela tutela, o que configura uma imperfeição 

do sistema atual.  

O critério da nomeação “política”, como sucede noutros ordenamentos, não é o aplicado em 

Portugal. Não podemos perder de vista que a Administração Pública radica a sua atuação num eixo 

entre a racionalidade técnica ou administrativa e a racionalidade politica.  

Aliás, o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Pública, aprovado pela Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, regula, nos artigos 

                                                 
153 Criada pela lei nº 64/2011, de 22 de dezembro, com as alterações decorrentes da Lei nº 128/2015, de 3 de setembro, 
a CReSAP é uma entidade independente que funciona junto do membro do governo responsável pela área da Adminis-
tração Pública. 
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18.º, 19.º e 19.º-A, a forma de recrutamento, de seleção e de provimento dos cargos de direção supe-

rior, ali se estabelecendo que o recrutamento se efetua por procedimento concursal, a desenvolver 

pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. 

 

4.1.2 Dimensão/orgânica (Numero de dirigentes de 1º e de 2º grau existentes e numero de uni-
dades orgânicas, e em que áreas existem unidades orgânicas) 

 

No que respeita à dimensão orgânica, esta apresenta-se variável entre os diferentes GEP. 

Tomando como exemplo o GPEARI, os dados de 2011 e 2012 do ponto de vista da sua dimen-

são e estrutura orgânica referiam que era constituído por cinquenta e cinco postos de trabalho dos 

quais treze eram dirigentes e quarenta e dois não dirigentes154. Já o GEE do Ministério da Economia 

é dirigido por um diretor, coadjuvado por um subdiretor, cargos de direção superior de 1.º e 2.º graus, 

respetivamente de acordo com a sua estrutura como aliás é definido no art.º 5 da lei 4/2004, de 15 

janeiro.  

 

                                                 
154 Para mais informação consultar o sitio da internet http://www.gpeari.min-financas.pt/quem-somos/instrumentos-
de-gestao/Mapa-Pessoal-2012-Aprovado-MEF.pdf 
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4.1.3 Relação administrativa com o membro de Governo155  

 

A relação administrativa com o membro de Governo é tipicamente de hierarquia, tratando-se 

de serviços da administração direta com características semelhantes quanto à sua natureza, como são 

o GPEARI, CEJUR, GEE, GEP e DGPJ, nos respetivos ministérios em que se inserem. Tratam-se, 

como refere a doutrina, de “serviços de estudo e conceção”, integrados na estrutura interna dos mi-

nistérios, numa relação hierárquica156. 

 

4.1.4 Vínculo laboral dos funcionários157 

 

No caso da Presidência do Conselho de Ministros, verifica-se a possibilidade de o JurisAPP 

possuir um quadro de Consultores Principais e Consultores associados cuja dotação é fixada por por-

taria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelo JurisAPP e pela área das finanças. O 

                                                 
155 Conforme lei n.º 4/2004 de 15 de Janeiro na sua versão actualizada 
156 Diogo Freitas do Amaral, Curso…, pp. 273 e ss.  
157 https://www.oa.pt/upl/%7Bd4342a28-a39b-43b7-812d-8c7c009d6030%7D.pdf 
(Lei n.º 12-A de 2008, Lei dos Vínculos, Carreiras e Remunerações). Retificada pela declaração de retificação n.º 22-A de 
2008, publicada no DR I série, nr.º 81 de 24 de Abril.  



100 de 149 

 

mesmo sucede com a DGPJ que pode nomear consultores, em regime de comissão de serviço, para o 

desempenho de funções nas áreas de planeamento e política legislativa da DGPJ.  

No entanto, por regra, os funcionários destes organismos estão vinculados por contrato de tra-

balho em funções públicas. 

De referir que o nível de formação académica destes funcionários é, contudo, distinto entre os 

vários GEP. Assim, Tomando por exemplo o GPEARI, verifica-se a predominância dos colaborado-

res a exercer funções na categoria de técnicos superiores, sendo que 89% dos colaboradores são de-

tentores de habilitações académicas de nível superior (Licenciatura, Mestrado e Doutoramento), valor 

consideravelmente superior à media da administração central, (cuja valor para 2015 era 56,1%, se-

gundo o Boletim do Observatório do Emprego Público de outubro de 2015). 

 

4.2.Variáveis materiais 
 

4.2.1. Divulgação de atividade em site institucional  
 

Todos os GEP têm um site institucional na internet, ainda que nem todos atualizados, o que 

permite que a informação divulgada chegue de forma rápida a um maior número de pessoas. 
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De acordo com o Relatório de Actividades e o QUAR158 do ano 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, poderemos aferir do volume de documentos produzidos por ano em cada um do GEP, 

considerando o objectivo operacional estabelecido, no âmbito do cumprimento da EFICÁCIA e os 

respectivos indicadores a ele adstritos. Verifica-se que o JurisAPP (anterior CEJUR) é aquele que 

maior produção tem, contudo esta análise comparativa só por si não se revela esclarecedora, con-

quanto a natureza dos GEP são diferentes, cada um com a sua respectiva missão adequada à sua 

estrutura e atribuições também diferentes159. 

Uma característica que reputamos de particular importância e que aqui deixamos a título de 

exemplo e entendemos como determinante do GEP que vier a ser considerado paradigmático da rea-

lidade portuguesa, nomeadamente quando em estrita relação com os países que fazem parte do IFI160 

(Instituições Financeiras Internacionais) ou outras que não financeiras, em que o GEP assume as 

                                                 
158 http://www.gpeari.min-financas.pt/quem-somos/instrumentos-de-gestao/quar-2010-do-gpeari-monitorizacao-de-
setembro 
159 Afigurar-se-ia, por exemplo, interessante aprofundar o acompanhamento e a elaboração de estudos levados a cabo 
pela Direcção de Serviços de Cooperação e Instituições (DSCI) do GPEARI junto de entidades internacionais, organica-
mente constituída por duas Divisões, a Divisão de Relações Bilaterais (DRB) e a Divisão de Relações Multilaterais (DRM). 
Cf. https://run.unl.pt/bitstream/10362/8325/1/Relat%C3%B3rio%20de%20Est%C3%A1gio%20no%20GPEARI%20-%20Jo%C3%A3o%20Ro-
cha.pdf 
160 Portugal participa activamente nas Instituições Financeiras internacionais (IFI), em especial nos Bancos Multilate-
rais de Desenvolvimento – Objectivos político-diplomáticos e económicos 
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vestes de consultor, nomeadamente junto dos PALOP, é a que tem a ver com o indicador “Rácio de 

Retorno”, que nos permite calcular o benefício para a economia portuguesa resultante da participação 

de Portugal161. A sua fórmula é a seguinte: 

 

 

Com efeito, a Administração Pública portuguesa tem hoje um conjunto de experiências, conhe-

cimentos, expertise nas mais diversas áreas sectoriais de inquestionável valor económico e que podem 

ser uma extraordinária fonte de receita. Tomemos como exemplo o JurisAPP, que ainda enquanto 

CEJUR (ao qual sucedeu, nos termos do art.º 23.º do Decreto-Lei n.º 149/2017, de 6 de dezembro), e 

desde 31 de março de 2015, tem um protocolo de cooperação com o Centro Jurídico da Chefia do 

Governo da República de Cabo Verde. Esse protocolo foi estabelecido com o intuito de aprofundar a 

cooperação entre os dois países nos domínios do apoio ao procedimento legislativo e da formação. 

No âmbito desse protocolo o serviço propunha-se, em 2017, dar resposta a solicitações formu-

ladas pelo Centro Jurídico da Chefia do Governo da República de Cabo Verde, nomeadamente a 

realização de ações de formação sobre legística/consolidação de atos normativos, bem como dar apoio 

                                                 
161 Para uma compreensão mais aprofundada da importância deste indicador recomenda-se o estudo levado a cabo 
por Ferreira e Rocha (2011). Consultar sítio na internet https://run.unl.pt/bitstream/10362/8325/1/Re-
lat%C3%B3rio%20de%20Est%C3%A1gio%20no%20GPEARI%20-%20Jo%C3%A3o%20Rocha.pdf 
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à revisão do enquadramento normativo da atividade dessa instituição (Plano de Actividades, 2017, 

único disponível no site). 

 

4.2.2 Elaboração de estudos de prospeção e planeamento162 

 

O QUAR respetivo de cada um dos GEP disponibiliza-nos, por regra, esta informação, possi-

bilitando aos cidadãos o seu conhecimento..  

(a título de exemplo, para aceder ao quadro QUAR 2016 do GPEARI clique “aqui”). 

 

5.  Modelo Típico de Gabinete de Estudos e Planeamento 

 

Quanto à sua natureza, da revisão sistemática de todas as leis orgânicas dos diferentes Ministé-

rios analisados, constatamos que tipicamente o GEP é um serviço central da administração direta do 

Estado exercendo por isso competência extensiva a todo território nacional, dotado de autonomia 

administrativa, dirigido por um diretor geral, coadjuvado por um ou dois subdiretores, cargos de di-

reção superior de 1.º e 2º grau, respectivamente, dependendo da estrutura que é adequada à missão, 

                                                 
162 http://www.gpeari.min-financas.pt/quem-somos/instrumentos-de-gestao/quar/QUAR2016-GPEARI.pdf 
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designados na sequência de procedimento concursal. O quadro de pessoal é maioritamente composto 

por funcionários com vínculo de contrato de trabalho em funções públicas.  

Tomando por referência um dos GEP, o GPEARI, este é composto por um modelo estrutural 

misto ou seja nas áreas de atividades relativas ao acompanhamento de programas económico-finan-

ceiros e à elaboração de estudos e desenvolvimento de modelos, adota o modelo de estrutura matricial 

e nas restantes áreas de atividade, o modelo de estrutura hierarquizada. Prestamos particular atenção 

no ponto anterior, ao rácio de retorno, por se considerar a possibilidade de geração de receitas próprias 

fundamental para alguns serviços públicos. No que concerne a receitas, possuem aquelas que são 

provenientes de dotações que lhe forem atribuídas no Orçamento do Estado como também dispõem 

ainda de receitas próprias cuja origem poderá ser o produto da venda das suas edições, publicações e 

outros trabalhos que forem produzindo ou quaisquer outras receitas que por lei, contrato ou outro 

titulo lhe sejam atribuídas, bem como as procedentes da prossecução das suas atribuições. No que diz 

respeito às despesas, consideram-se as que resultem de encargos decorrentes da prossecução das atri-

buições que lhe estão cometidas. Verifica-se nas suas estruturas de despesa de funcionamento um 

acentuado enfoque nas despesas com o pessoal, em alguns casos, como o CEJUR, mais de noventa 

por cento do orçamento, informação acessível no respetivo site institucional, à semelhança do que 

sucede com a maioria dos GEP objeto de estudo. 
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CAPÍTULO III 

 

Caracterização de um modelo ideal do Gabinete de Estudos 
e de Planeamento 

 

 

1. Introdução 

 

Aqui chegados, e sob o pano de fundo das conclusões obtidas nos capítulos precedentes, pro-

curar-se-á, agora, ensaiar a caracterização de um modelo “ideal” de um gabinete de estudos e plane-

amento (GEP).   

Impõem-se, contudo, alguns esclarecimentos preliminares. As principais funções de um GEP, 

no conceito aqui adotado, situam-se nas seguintes quatro áreas:  

a) Auxílio no planeamento e implementação de projetos políticos estruturantes do respetivo 

ministério; 

b) Negociação e preparação de atos normativos; 

c) Recolha de dados e produção de informação estatística;  
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d) Relações internacionais, incluindo a negociação, preparação e redação de atos normativos de 

direito internacional e de direito europeu.  

 

A razão de ser da inclusão destas quatro áreas resulta da ideia de que um GEP deve ter compe-

tências no domínio do auxílio na definição de projetos políticos estruturantes, bem como na sua pre-

paração e execução. Ora, tais projetos envolvem frequentemente a preparação de atos normativos 

(sejam eles de natureza legislativa ou regulamentar) e, por isso, essas duas competências devem estar 

concentradas na mesma entidade administrativa. Claro está que, também frequentemente, um projeto 

político estruturante envolve uma dimensão internacional ou europeia e, por essa razão, é de consi-

derar como aqui incluída essa competência. Finalmente, a conceção e execução de um projeto político 

estruturante passa, naturalmente, por uma análise cuidadosa acerca da realidade sobre a qual incide 

e, por essa razão, a produção de dados estatísticos na área em questão deve estar igualmente concen-

trada no GEP. 

Em matéria de competências do GEP ideal, torna-se necessário efetuar duas prevenções. 

Uma primeira, para deixar claro que a atribuição de competências ao GEP em matéria de pro-

dução de atos normativos ou de produção de dados estatísticos não se limita às situações em que 

estejam em causa projetos políticos estruturantes. Com efeito, mesmo não estando em causa projetos 
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estruturantes, o GEP deve poder desempenhar estas suas competências noutros casos em que faça 

sentido. Deve tratar-se do serviço do ministério em causa que, por referência, produz dados estatísti-

cos, prepara atos normativos de densidade relevante e que realiza negociações internacionais ou a 

nível da União Europeia. 

Mas é ainda necessário efetuar uma segunda prevenção, esta para realçar que o GEP não deve 

ter o exclusivo da preparação de atos normativos num dado ministério. De facto, admite-se que, em 

matérias muito específicas de uma determinada área desse ministério, a preparação do diploma caiba 

a outro serviço que, no entanto, deverá trabalhar em conjunto com o GEP com vista à obtenção de 

um determinado ato normativo bem elaborado do ponto de vista da legística. De igual modo, o GEP 

deve produzir os dados estatísticos centrais de um dado ministério, mas aceita-se que outros serviços 

possam produzir dados de gestão ou estatísticos mais pormenorizados em relação a uma determinada 

realidade que devam acompanhar. 

Não se ignora, naturalmente, a impossibilidade de alcançar um figurino ideal para todas as áreas 

da atividade governativa. Como é natural, o âmbito temático do departamento em que se insere um 

concreto GEP poderá colocar exigências específicas no plano de praticamente todas as variáveis ma-

teriais e organizacionais consideradas nos capítulos precedentes, assim como determinar a importân-

cia relativa de cada uma das citadas quatro áreas de intervenção.  
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Consideremos os seguintes exemplos. No caso do Ministério da Justiça – departamento que, 

entre ouras atribuições, assegura “o estudo, a elaboração e o acompanhamento da execução das me-

didas normativas integradas na área da Justiça”163 – as funções do respetivo GEP (a Direção-Geral da 

Política de Justiça (DGPJ)) são, naturalmente, especialmente acentuadas na área da produção de pro-

jetos legislativos. Ao invés, no caso do Ministério da Agricultura e do Mar (isto é, o Gabinete de 

Planeamento Políticas e Administração Geral (GPP)), por exemplo, assumirá certamente um peso 

preponderante a função de planeamento e implementação de projetos políticos164.  

Assim, o propósito do presente capítulo cinge-se à apresentação de um núcleo essencial de 

características que, de acordo com a visão advogada no presente estudo, tendencialmente se mostram 

oportunas no desenho legal de um GEP em qualquer área de atuação governativa. 

A finalizar esta breve introdução, importa referir ainda que a natureza das considerações do 

presente capítulo aconselha uma inversão na ordem pela qual as características dos GEP foram ana-

lisadas nos precedentes capítulos. Com efeito, principiaremos pela análise dos aspetos materiais – 

                                                 
(163)  Cf. alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 123/2011, de 29 de dezembro.  

(164) Refira-se que a missão do GGP consiste, designadamente, em «apoiar a definição das linhas estratégicas, das 
prioridades e dos objetivos das políticas do [Ministério da Agricultura e do Mar] e coordenar, acompanhar e avaliar a 
sua aplicação» - cf. artigo 8.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 18/2014, de 4 de fevereiro (Lei Orgânica do Ministério da Agri-
cultura e do Mar).   
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concretamente, das competências desejáveis de um GEP –, partindo, depois, para a análise dos aspe-

tos organizacionais, cuja determinação, em parte, deve levar em conta aqueles aspetos. 

 

2. Aspetos materiais (competências) 

 

2.1. Exercícios de planeamento de projetos estruturantes de um dado ministério 
 

Um GEP deve apresentar-se como instância particularmente vocacionada para o apoio ao pla-

neamento dos projetos estruturantes de um dado ministério.  

Neste contexto, entende-se por “planeamento” o auxílio na definição de projetos políticos, bem 

como o estudo e definição do modo concreto da sua implementação, articulando as suas várias di-

mensões. É que, frequentemente, um projeto político envolve múltiplas dimensões, incluindo a pro-

dução de atos normativos, a obtenção de financiamento e a composição das diversas fontes possíveis 

de financiamento, a construção ou adaptação de sistemas informáticos, a formação de trabalhadores 

das entidades públicas envolvidas, a definição de estatísticas e métricas que permitam medir o desen-

volvimento e o sucesso do projeto, a produção de informação para utentes de serviços, por forma a 

que estes se apercebam das mudanças em questão, etc. 
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Assim, deverá incumbir ao GEP a realização de tarefas tão relevantes como as que a seguir se 

identificam por via de exemplos: 

Qual o impacto esperado deste projeto? O que será necessário para o concretizar e que resulta-

dos se esperam obter? 

Como calendarizar o projeto para que ele seja bem sucedido e consiga produzir os efeitos pre-

tendidos?  

Que dados/métricas deverão ser produzidos para medir o resultado deste projeto? Com que 

periodicidade deverão ser produzidos? 

Quais os atos legislativos/regulamentares a produzir e em que medida será possível concretizar 

o projeto sem intervenção normativa? 

Quais as infraestruturas e ações necessárias ao lançamento do projeto (construção/adaptação de 

sistemas informáticos, formação de trabalhadores, informação aos cidadãos, etc) que, naturalmente, 

condicionarão o calendário do projeto e a entrada em vigor/produção de efeitos dos diplomas even-

tualmente necessários? 

Que sistemas informáticos precisarão de ser construídos/adaptados? Como efetuá-lo garantindo 

um uso facilitado e simplificado pelo cidadão e o aproveitamento de outros sistemas e dados já exis-

tentes no setor público? 
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Será necessário formar trabalhadores no quadro deste projeto? E quais? 

Será necessário produzir documentos e instrumentos para informar os cidadãos e interessados? 

E quais? 

Como financiar este projeto? Haverá fundos comunitários ou outros tipos de fundos que possam 

ser utilizados minimizando-se a utilização de recursos do Orçamento de Estado (i.e., estruturar o 

financiamento do projeto e, sobretudo, procurar novas formas de financiamento: orçamento de Es-

tado, fundos estruturais, o denominado “Plano Juncker”, fundos do Banco Europeu de Investimento 

(BEI), etc.)? Como poderão ser compostos? 

Fazendo referência à separação entre “política” e “administração”, traçada frequentemente no 

contexto da teorização sobre a “boa governação da Administração Pública”, importa deixar claro que 

a decisão de avançar com um determinado projeto político é da competência do respetivo membro do 

Governo e situa-se no plano do desenvolvimento da tarefa de direção política (ou seja, “a definição 

do “que” fazer”), ao passo que a intervenção do GEP se refere ao auxílio na definição e à implemen-

tação do projeto e se situa no plano da tarefa de gestão (isto é, a “identificação e [a] seleção, com 
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autonomia e responsabilidade, dos meios mais eficazes, eficientes e económicos para atingir os obje-

tivos identificados”)165.   

Também neste contexto, importa frisar novamente que o GEP deve ocupar-se unicamente de 

projetos políticos do respetivo ministério que apresentem caráter estruturante. Ou seja, não se acon-

selha que a um GEP caiba a gestão de todos os projetos de um dado ministério, sob pena de não poder 

exercer as suas funções de forma eficaz relativamente aos projetos estruturantes.  

Uma questão a resolver respeita à definição do que devam ser os projetos políticos estruturantes 

de que o GEP se deva ocupar. Admite-se que tal definição deva estar a cargo do membro do Governo 

da área em questão, que assim determinará quais os projetos transversais do ministério em questão 

que devam ser assumidos pelo GEP. 

Admite-se que a esta definição possam estar associados determinados efeitos, tais como obri-

gações de colaboração para os restantes serviços, institutos e entidades do ministério em questão. Até 

se poderá eventualmente aceitar alguma obrigação de integração de responsáveis de outros serviços 

e institutos em equipas de projeto do GEP e um dever de obediência hierárquica desses trabalhadores 

de outros serviços e entidades do ministério aos dirigentes do GEP, no que respeita a esse projeto 

                                                 
(165)  As palavras citadas pertencem a PEDRO COSTA GONÇALVES, “Ensaio sobre a boa governação da Administração 
Pública a partir do mote da new public governance”, in O Governo da Administração Pública, Coimbra, Almedina, Co-
leção Governance Lab, 2013, p. 12. 
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estruturante. Nos casos em que um dado projeto político envolva conhecimentos profundos sobre 

domínios pertencentes a outras áreas ministeriais, admite-se que os referidos responsáveis externos 

sejam oriundos de um serviço congénere integrado noutro ministério relevante. Admite-se, natural-

mente, que em função das características concretas de um determinado projeto político a interação 

possa assumir variadas formas. Além disso, admite-se a utilidade da criação de um espaço de diálogo 

permanente entre GEP, sem prejuízo do seu trabalho de articulação sempre que a transversalidade 

dos projetos o exija. Não se vê necessidade de qualquer intervenção normativa para a criação desse 

espaço de diálogo permanente, podendo o mesmo resultar da iniciativa dos próprios GEP.  

Por fim, tão-pouco é de excluir a possibilidade de a atividade do GEP reclamar uma articulação, 

ainda que de forma menos intensa, com entidades exteriores à Administração Estadual. É o que su-

cede, designadamente, na hipótese de o apoio ao planeamento e à execução de um determinado pro-

jeto político envolver ou recomendar uma interação com responsáveis de municípios. 

Em suma, as competências do GEP devem integrar o auxílio na definição e preparação de pro-

jetos políticos estruturantes e sua execução, devendo o membro do Governo respetivo determinar 

quais são. A essa definição deverão estar associados efeitos sobre os outros serviços e entidades do 

mesmo ministério, bem como sobre os seus trabalhadores que venham a colaborar na execução do 

projeto, por forma a que estejam sujeitos à orientação do GEP. 
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2.2. Preparação de projetos legislativos e normativos 
 

Considerando a crescente especialização dos diversos domínios da sociedade, torna-se cada vez 

mais importante que o legislador conheça profundamente as áreas sobre as quais intervém. Por um 

lado, o conhecimento técnico e aprofundado das realidades a disciplinar juridicamente mostram-se 

indispensáveis à procura das soluções legais mais adequadas. Por outro lado, assume também cada 

vez maior relevância o recurso criterioso competente à terminologia própria da área de atividade em 

causa166. Ou seja, o legislador deve ser, cada vez mais, um conhecedor dos temas e áreas que deva 

abordar e não um jurista convocado para a elaboração de uma peça legislativa que não seja igualmente 

conhecedor das realidades sobre as quais irá atuar.  

No seio do ministério a que pertence, o GEP surge tipicamente como o serviço colocado em 

melhor posição para responder às citadas exigências, pois nele estarão centralizadas as competências 

relativas à preparação de políticas estruturantes e dele será exigido um conhecimento transversal das 

várias áreas de atuação do ministério em questão.  

                                                 
(166)  Neste sentido, cf. JOÃO TIAGO V. A. DA SILVEIRA, “Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério 
da Justiça”, Revista Legislação, n.º 28 (junho 2000), INA, p. 33 e s.   
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Além disto, a produção de atos normativos mais claros e tecnicamente bem elaborados, nos 

termos das regras de legística vigentes, aconselha a que essas competências fiquem concentrados num 

serviço que desenvolva essas capacidades de forma especializada. 

Finalmente, a concentração no mesmo serviço das demais competências doravante enunciadas 

como desejáveis para um GEP reforçam esta sua posição privilegiada para a conceção de projetos 

legislativos e normativos relevantes. Com efeito, será idealmente o GEP que, por exemplo, dispõe 

dos dados estatísticos necessários para dimensionar as medidas legislativas ou que participa nas ne-

gociações dos atos normativos internacionais na matéria a disciplinar internamente (ou, pelo menos, 

em domínios próximos ou afins).  

Posto isto, importa realçar que, no conceito aqui defendido, o GEP não deve ser encarregado 

de coordenar a execução da generalidade dos projetos políticos do ministério, mas apenas aqueles 

que apresentam um caráter estruturante. Assim, retomando o exemplo do Ministério da Justiça, a 

DGPJ não deverá ocupar-se de qualquer ato normativo cuja preparação caia no âmbito das atribuições 

do referido ministério, mas apenas da preparação dos diplomas de maior relevância (ex: reformas 

profundas dos principais diplomas processuais) ou daqueles que fazem parte de um projeto político 

definido como estruturantes (ex: produção de portaria com regras sobre tramitação eletrónica dos atos 

processuais no quadro de um projeto de utilização intensiva das novas tecnologias nos tribunais).  
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Em suma, ao GEP devem ser cometidas competências para a produção de atos legislativos e 

normativos incluídos em projetos políticos estruturantes e dos que se revelem centrais, dada a sua 

importância no quadro das atribuições do ministério em causa. No entanto, relativamente a atos nor-

mativos produzidos por outros serviços e entidades inseridas no mesmo ministério, o GEP deve poder 

atuar enquanto entidade colaboradora, dada a sua especialização na produção de atos normativos. 

 

2.3. Negociação de atos normativos comunitários e atos normativos internacionais 
 

Ainda no contexto da sua intervenção legislativa, importa referir que, pelas razões apontadas 

no ponto anterior, os GEP apresentam-se também como uma estrutura particularmente apta a partici-

par na negociação de atos normativos comunitários e internacionais. Ou seja, as mesmas circunstân-

cias que conferem a estes serviços particular aptidão para conceber atos normativos nacionais (ex: 

equipas especialmente qualificadas, especializadas e experientes; posse de informação estatística) 

tornam os GEP também especialmente habilitados para defender os interesses nacionais durante o 

processo de formação de um ato normativo de fonte internacional. 
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Note-se que, no contexto da legislação deste tipo, a intervenção dos GEP pode situar-se tanto 

no plano da negociação do ato normativo no seio de uma organização internacional como no plano 

da sua implementação ou concretização no plano do direito interno. 

Consideremos, por exemplo, o caso de uma diretiva da UE.  

Neste contexto, o GEP poderá intervir, ainda que de forma mediata, no plano do processo le-

gislativo europeu conducente à emissão deste ato de direito (derivado) da UE. A referida intervenção 

pode concretizar-se, designadamente, através do apoio ao ministro que, por sua vez, enquanto mem-

bro do Conselho da União Europeia, intervém de forma mais imediata no citado processo. Ainda 

neste plano, o GEP poderá também prestar apoio aos funcionários da Representação Permanente de 

Portugal junto da União Europeia (REPER), os quais participam nos diversos grupos de trabalho do 

Conselho da UE. Afigura-se, aliás, que idealmente os membros de um GEP acompanhassem os fun-

cionários da REPER na execução das respetivas tarefas.  

Por outro lado, o GEP poderá intervir do lado do processo legislativo nacional, participando na 

produção dos atos normativos nacionais através dos quais a diretiva europeia é transposta para o 
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direito português167. Neste contexto, vale, naturalmente, o que acima ficou dito sobre a intervenção 

do GEP no processo legislativo (de impulso) nacional.  

Facilmente se compreende as vantagens de o mesmo serviço – idealmente, aliás, as mesmas 

pessoas – intervirem tanto no processo de negociação do ato normativo internacional e no processo 

da sua implementação no plano do direito nacional. Não se trata apenas de aproveitar e “rentabilizar” 

o estudo prévio à negociação internacional também no contexto da produção dos atos legislativos 

internos. As vantagens situam-se também no plano da responsabilização interna do agente que nego-

ciou as soluções adotadas no plano internacional – isto é: o principio de que, tendencialmente, quem 

negocia o ato internacional ficará também incumbido de transpor a solução que negociou para o di-

reito português.  

Refira-se ainda que a intervenção dos GEP nestes domínios exige que estes serviços se articu-

lem com outros departamentos, externos aos respetivos ministérios, com vista ao controlo e monito-

rização dos processos de transposição de diretivas e de conclusão de convenções internacionais: no 

caso da transposição de diretivas da UE, importa que os trabalhos se desenvolvam de forma integrada 

                                                 
(167)  Para uma visão mais abrangente sobre as entidades nacionais envolvidas no processo de transposição de uma 
diretiva da UE, veja-se DIANA ETTNER, “A transposição de diretivas da União Europeia: uma questão de governação 
pública”, in O Governo da Administração Pública, Coimbra, Almedina, Coleção Governance Lab, 2013, pp. 381 e ss.   



121 de 149 

 

com a Presidência do Conselho de Ministros (PCM); no caso da conclusão de tratados internacionais, 

com o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).   

Em conclusão, ao GEP devem estar cometidas competências em matéria de relações internaci-

onais na área do ministério em questão, incluindo no que toca à negociação e preparação de conven-

ções internacionais e instrumentos da União Europeia. 

 

2.4. Recolha e produção de dados estatísticos 
 

O exercício de funções de planeamento e auxílio na preparação e implementação de projetos 

políticos estruturantes requer um conhecimento da realidade sobre a qual se torna necessário incidir 

que supõe, naturalmente, a produção e análise de informação estatística. 

Além disso, a recolha e produção de dados estatísticos consubstancia uma atividade essencial à 

produção e negociação de atos legislativos: as conclusões que se extraem da análise da informação 

estatística representam uma das mais valiosas bases para determinar o perímetro e o alcance das me-

didas a adotar. Ou seja, para dimensionar as medidas legislativas projetadas torna-se útil – senão 

mesmo necessário – medi-las à luz de estatísticas.  
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Por estas razões, afigura-se vantajoso reunir na esfera do mesmo serviço as citadas competên-

cias em matéria estatística (ex: recolha de dados relevantes; produção de informação estatística), as 

competências em matéria de planeamento de projetos políticos estruturantes e as competências em 

matéria de negociação e produção de atos normativos. 

Note-se, contudo, que a atividade de um GEP em matéria estatística não se deve dirigir unica-

mente aos projetos políticos “do presente”.  

Na verdade, deve exigir-se do GEP também uma atividade de natureza prospetiva: importa 

implementar os mecanismos que permitam a recolha de dados que, muito embora não serviam para a 

calibração de medidas a adotar no contexto de projetos atuais, se mostrem contudo relevantes para 

projetos que, com alguma probabilidade, possam vir a ser executados no futuro. Assim, por exemplo, 

se se considerar que no âmbito de uma futura reforma da lei processual se mostrará necessário co-

nhecer a relevância prática de um determinado mecanismo processual, importa implementar, já no 

presente, um sistema que registe a frequência com que o mecanismo em causa opera nos processos 

judiciais em curso. 

Além disso, a produção e análise de informação estatística deve permitir medir o impacto e os 

resultados de projetos políticos adotados no passado. 
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Em conclusão, ao GEP deve incumbir a definição e recolha de dados estatísticos de relevância 

central, na área do ministério em causa. 

 

3. Aspetos organizacionais 

 

3.1. Regime de recrutamento de dirigentes  
 

Comecemos por referir que são vários os fatores que têm dificultado o recrutamento de pessoas 

particularmente qualificadas para o cargo de diretor ou diretor-geral dos serviços da Administração 

Direta do Estado.  

Desde logo, trata-se de um cargo cuja remuneração frequentemente é percecionada como não 

traduzindo o elevado grau de responsabilidade que as respetivas funções em muitos casos acarretam.  

Além disso, correspondendo em regra a um cargo de direção superior, o provimento do lugar 

encontra-se, em princípio, sujeito à disciplina da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, subsequentemente 

alterado, diploma que aprovou o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da adminis-

tração central, regional e local do Estado.  
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O procedimento prescrito por este diploma consiste, essencialmente, no seguinte168: (i) a inici-

ativa do procedimento cabe ao membro do Governo com poder de direção ou de superintendência e 

tutela sobre o serviço em causa, que identifica as competências do cargo a prover e caracteriza o 

mandato de gestão e as principais responsabilidades e funções que lhe estão associadas; (ii) a Comis-

são de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP) – a quem compete a condu-

ção do procedimento concursal – elabora uma proposta de perfil de competências do candidato a 

selecionar, a qual é homologada ou alterada pelo membro do Governo; (iii) o júri do procedimento 

elabora a proposta de designação indicando três candidatos e (iv) o membro do Governo procede à 

respetiva designação, podendo realizar entrevistas com os três candidatos. 

Trata-se, pois, de um processo burocrático e “pesado” e que não é visto como cativante por 

muitos profissionais especialmente qualificados, habituados aos métodos de recrutamento mais ágeis 

praticados no setor privado.  

                                                 
(168)  Cf. os artigos 18.º e 19.º da citada Lei n.º 2/2004. 
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Deste modo, afigura-se que a forma de atrair os recursos mais qualificados numa determinada 

área – desiderato que, no caso de um GEP, assume naturalmente especial relevo – consiste em per-

mitir que o cargo seja preenchido por escolha direta do membro de Governo responsável pelo minis-

tério em que se insere o gabinete. 

Esta forma de provimento é normalmente acompanhada de uma indexação do período de exer-

cício do cargo à duração (incerta) do mandato do respetivo membro de Governo, instabilidade que, é 

certo, comummente é percecionada como pouco atrativa e desvantajosa para potenciais candidatos a 

um determinado cargo. Contudo, o perímetro de possíveis candidatos à direção de um GEP configura 

um grupo composto por reconhecidos especialistas numa determinada matéria, os quais geralmente 

se mostram menos avessos à precariedade de um determinado cargo.  

Além disso, parece-nos que a própria natureza das funções do cargo se afeiçoa a uma forma de 

designação típica de um sistema de agentes de confiança. Como vimos, uma das principais funções 

de um GEP deve consistir na implementação de projetos políticos mais relevantes do ministério, pelo 

que se justifica uma especial proximidade e relação de confiança entre o membro do Governo e o 

diretor do GEP.   
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Conclui-se, assim, o seguinte: no confronto entre, por um lado, a precariedade normalmente 

associada a um sistema de provimento direto pelo membro do Governo e, por outro lado, a atrativi-

dade associada à simplicidade deste modelo de recrutamento e a forma como este se ajusta à natureza 

das funções em questão, deve prevalecer, na determinação do modelo de recrutamento, a considera-

ção destas duas vantagens. 

A maior precariedade resultante do sistema que se sugere poderá ser compensada com uma 

melhoria do estatuto remuneratório destes diretores/diretores-gerais. Aliás, não se compreende como 

se tem feito evoluir de forma muito significativa as remunerações de alguns membros de conselhos 

diretivos de institutos públicos e entidades reguladoras em matérias específicas, ao passo que perma-

necem muito pouco atrativo o desempenho de cargos em estruturas de definição de políticas estrutu-

rantes e transversais, o que é função tão ou mais exigente que as primeiras. 

Por outro lado, importa fazer uma breve observação sobre o modelo de designação desejável 

relativamente ao nível dirigente imediatamente inferior ao do diretor do GEP (i.e., os diretores-ad-

juntos/subdiretores). 

Também neste plano, importará, a nosso ver, introduzir uma maior flexibilidade na escolha da 

equipa dirigente. Neste caso, porém, a escolha (direta) deverá incumbir ao próprio diretor do GEP (e 

não ao membro do Governo que nomeou este). 
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São, essencialmente, três as vantagens associadas a este método. 

Em primeiro lugar, a circunstância de o diretor poder escolher a sua própria equipa confere, 

naturalmente, maior atratividade ao cargo de diretor, contribuindo, assim, para a prossecução do obje-

tivo de recrutar profissionais particularmente habilitados para o citado cargo. 

Em segundo lugar, o recrutamento por escolha do diretor representa um fator de atratividade 

dos próprios cargos de diretor-adjunto/subdiretor, o que se explica em termos análogos ao que acima 

foi dito em sustento da escolha direta do diretor pelo membro do Governo. Com efeito, também neste 

caso, o citado modelo de provimento ajudaria a cativar os profissionais mais qualificados para estes 

lugares.  

Em terceiro lugar, refira-se ainda que, também neste caso, o modelo proposto se mostra ajustado 

à natureza das relações estreitas entre o diretor e os diretores-adjuntos/subdiretores. O conjunto de 

titulares destes cargos forma uma espécie de “equipa de direção máxima” do GEP, em que os subdi-

retores dispõem das competências que lhes são delegadas ou subdelegadas pelos diretores169.  

Refira-se, a finalizar, que não é de rejeitar liminarmente um sistema no qual o diretor os dire-

tores-adjuntos/subdiretores seriam escolhidos a partir de uma de “bolsa“ pré-existente de candidatos. 

                                                 
169 Cf. por exemplo, artigo 4.º, n.º 2, do Decreto Regulamentar n.º 7/2014, de 12 de novembro [relativamente ao Gabinete 
de Estratégia e Estudos (GEE) do Ministério da Economia]. 
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Contudo, para ser eficaz na prossecução do objetivo de recrutar recursos especialmente qualificados, 

um sistema desta natureza teria de obedecer a um conjunto de características específicas. Desde logo, 

a pool de candidatos não poderia ser público, já que os profissionais empregados no setor privado 

dificilmente se mostrarão interessados na sua inscrição numa lista de candidatos de acesso público.  

Em conclusão, o dirigente superior de primeiro grau do GEP deve ser nomeado por escolha do 

membro do Governo competente, eventualmente a partir de profissionais constantes de uma bolsa 

não pública de profissionais habilitados para o exercício de cargos dirigentes superiores, cessando 

funções com a cessação de funções do membro do Governo. O seu estatuto remuneratório deverá ser 

valorizado e a escolha dos dirigentes superiores de segundo grau que compõem a sua equipa deverá 

ser efetuada por escolha sua. 

 

3.2. Regime de pessoal 
 

À semelhança do que sucede com o regime de recrutamento dos cargos dirigentes, as opções 

fundamentais quanto ao regime de pessoal devem nortear-se, também, pela finalidade de lograr atrair 

os profissionais mais qualificados na área do GEP em causa. 
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Importa principiar pela constatação de que a utilização exclusiva do regime geral do trabalho 

em funções públicas não se mostra apto para atingir o citado objetivo, isto é, pode não ser suficiente 

para cativar os profissionais mais qualificados e competentes (designadamente para subtraí-los ao 

setor privado).  

No entanto, é de realçar que há registo de regimes especiais que lograram contrariar esta ten-

dência.  

Pense-se, por exemplo, na experiência da Direção-Geral de Política de Justiça do Ministério da 

Justiça (iniciada com o Gabinete de Política Legislativa e Planeamento), inspirada no regime de con-

sultores do então Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros (CEJUR), a que entretanto 

sucedeu o denominado Centro de Competências Jurídicas do Estado (JurisAPP) (170). 

Assim, por exemplo, o artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 163/2012, de 31 de julho, prevê, no caso 

da Direção-Geral de Política de Justiça, a categoria dos consultores, os quais são recrutados de entre 

(i) doutores ou mestres nas áreas da investigação jurídica ou do planeamento, (ii) personalidades de 

                                                 
(170) O regime dos consultores do CEJUR encontrava-se previsto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 162/2007. O citado 

diploma foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 2/2012, de 16 de janeiro, sendo que o artigo 10.º deste último diploma salva-

guardava a vigência dos artigos 6.º a 8.º do Decreto-Lei n.º 162/2007. Estas disposições foram entretanto revogadas pelo 

Decreto-Lei n.º 149/2017, de 6 de dezembro, que aprovou a orgânica do Centro de Competências Jurídicas do Estado (cf. 

alínea a) do artigo 28.º). 
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reconhecido mérito e experiência nas mesmas áreas ou (iii) docentes universitários, investigadores 

ou licenciados habilitados com licenciatura de cinco anos, ou com licenciatura de Bolonha seguida 

de mestrado, em ambos os casos com classificação não inferior a 14 valores . A par de uma remune-

ração mais atrativa do que a existente para a generalidade dos trabalhadores de serviços públicos do 

regime geral, este regime apresentava duas características assinaláveis: por um lado, o provimento 

(em regime de comissão de serviços) é por períodos de dois anos (renováveis); por outro, o desem-

penho das funções isento do cumprimento de horário de trabalho (n.ºs 2 a 6 do artigo 9.º do Decreto-

Lei n.º 123/2007, de 27 de abril, mantido em vigor pelo n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 

163/2012, de 31 de julho). Além disso, prevê-se ainda que o exercício das funções de consultor não 

está sujeito ao regime de exclusividade, sendo compatível com o exercício da docência universitária 

em regime de tempo integral. Trata-se de uma disposição que faz todo o sentido, não só para evitar 

um tratamento injustificadamente desigual de quem lecione em instituições universitárias públicas 

face a quem o faça em universidades privadas, mas também para cativar docentes universitários para 

estas funções (n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 163/2012, de 31 de julho) 

Este regime tem permitido formar uma equipa composta por juristas de cujos níveis de especi-

alização e qualificação académica são ímpares na Administração Pública portuguesa.  
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Deste modo, sem prejuízo de também poderem ser utilizadas as formas gerais de recrutamento, 

afigura-se que o regime de pessoal de um GEP deve incluir alternativas que se aproximem do modelo 

que acabámos de citar. Isto é, deve resultar de uma adequada composição entre profissionais que 

detenham um vínculo geral típico de trabalhador do setor público e outros profissionais, que detenham 

um vínculo mais precário, mais bem remunerado e ajustado às necessidades de cativar profissionais 

altamente qualificados para estas estruturas.  

Com efeito, considerando a importância de atrair recursos especialmente qualificados, afigura-

se que o regime de pessoal deverá apresentar as seguintes características:  

 

3.3. Provimento não concorrencial  
  

As vantagens associadas ao provimento não concorrencial (ou seja, sem a obrigação de lançar 

procedimento concursal) apresentam-se em termos semelhantes às que acima foram enunciadas no 

contexto do recrutamento para cargos dirigentes: os recursos mais qualificados tendencialmente per-

cecionam como mais cativantes os modelos de recrutamento menos pesados e mais discretos. Neste 
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caso, admite-se que a escolha deva caber ao diretor do GEP (e não ao membro do Governo responsá-

vel pelo ministério), por forma a que este seja integralmente responsável pelo resultado produzido 

pela equipa. 

 

3.4. Níveis remuneratórios mais elevados que no regime geral dos trabalhadores do setor pú-
blico 

  

Como facilmente se compreende, um nível remuneratório elevado consubstancia uma condição 

imprescindível para concorrer com o setor privado na captação dos profissionais mais qualificados. 

Além disso, constitui a contrapartida de uma maior exigência na seleção, que dependeria do 

cumprimento de requisitos objetivos relacionados com a especial qualificação do profissional em 

causa, e de um mais elevado grau de precariedade. 

 

3.5. Precariedade do vínculo laboral  
 

A precariedade do vínculo laboral, com as vantagens que representa para o “Estado-emprega-

dor”, apresenta-se, desde logo, como uma contrapartida adequada de um nível remuneratório mais 

elevado. Ademais, como vimos já, os profissionais mais qualificados, que importaria cativar para o 
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desempenho de funções num GEP, tendencialmente mostram-se menos avessos a uma instabilidade 

desta natureza. 

 

3.6. Isenção de horário 
 

A prestação do trabalho em regime isenção de horário afigura-se particularmente adequada das 

seguintes duas perspetivas.  

Em primeiro lugar, tratando-se de um regime de trabalho tendencialmente prestado em regime 

de não exclusividade, a ausência de um horário afeiçoa-se à circunstância de os consultores prosse-

guirem simultaneamente, outras atividades profissionais (designadamente, a docência universitária). 

Em segundo lugar, importa recordar que, no conceito aqui adotado, o GEP destina-se, em grande 

medida, à implementação dos projetos políticos estruturantes do ministério, circunstância que se po-

derá traduzir numa oscilação dos níveis da carga de trabalho que recai sobre o pessoal deste serviço. 

Finalmente, a relevância e a exigência das funções em causa não se compadecem com a existência de 

um horário fixo de trabalho que, aliás, os membros do Governo e dos respetivos gabinetes (com quem 

os responsáveis do GEP teriam de colaborar de forma ativa), não têm.  
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Ou seja, o regime de isenção de horário oferece a flexibilidade que esta circunstância reclama, 

na medida em que permite mobilizar os recursos humanos que, em cada momento, se revelem neces-

sários. 

Em conclusão, e aludindo a uma distinção traçada na Ciência da Administração Pública, afi-

gura-se que o regime de pessoal de um GEP, tanto no plano dirigente como nos demais, deve passar 

a conter elementos do denominado “modelo de emprego” (ou “modelo norte-americano”) nos termos 

do qual a prestação de serviço na Administração é encarado como “um acidente de duração variável 

na vida de um cidadão”, e deixar de se basear exclusivamente num “modelo de carreira” (ou “modelo 

francês”), no qual as pessoas permanecem no serviço durante períodos longos (por vezes, a vida pro-

fissional inteira)171. 

A finalizar, refira-se que também aqui podem fazer sentido as considerações acima tecidas 

acerca de um eventual sistema de recrutamento a partir de uma “bolsa” (não pública) de candidatos. 

Em conclusão, o GEP deve ter profissionais do regime geral dos trabalhadores do setor público, 

mas também um regime de consultores com profissionais nomeados sem concurso mas recrutados 

                                                 
(171) Cf. JOÃO CAUPERS, Introdução à Ciência da Administração Pública, Lisboa, Âncora Editora, 2002, p. 107. 
Note-se que o citado autor denuncia ainda uma tendencial correspondência entre os citados modelos de regime e o método 
de provimento. Assim, no “modelo de carreira” «as pessoas entram para o serviço da administração pública, usualmente 
através de um procedimento de concorrência (concurso)», ao passo que no “modelo de emprego” a «entrada […] faz-se 
por eleição ou escolha».  
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com base em requisitos objetivos, com um vínculo mais precário, com um estatuto remuneratório 

valorizado e com isenção de horário. 

 

3.7. Regime flexível de constituição de equipas de projetos 
 

Comece-se por referir que, de acordo com a conceção aqui defendida, os GEP devem conservar 

a sua forma jurídica de serviços integrados nos respetivos ministérios (pertencendo, pois, à Adminis-

tração Central do Estado), pois estamos, como vimos já, perante um organismo destinado a auxiliar 

a definição e execução de políticas públicas estruturantes.  

Na terminologia da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro 172, subsequentemente alterada, estamos 

diante de um “serviço executivo”, categoria a que o citado diploma faz corresponder os serviços da 

administração direta do Estado que “garantem a prossecução das políticas públicas da responsabili-

dade de cada ministério, prestando serviços no âmbito das suas atribuições ou exercendo funções de 

apoio técnico aos respetivos membros do Governo, nos seguintes domínios: i) Concretização das 

                                                 
(172) O diploma estabelece os princípios e normas a que deve obedecer a organização da administração direta do 
Estado.  
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políticas públicas definidas pelo Governo; ii) Estudos e conceção ou planeamento; iii) Gestão de 

recursos organizacionais; iv) Relações com a União Europeia; v) Relações internacionais”173. 

No que respeita à organização interna destes serviços, e de forma a garantir a elevada flexibili-

dade que as funções ideais do GEP reclamariam (mais concretamente, no que se refere à implemen-

tação de projetos políticos estuturantes), importa que os serviços nucleares (ou seja, as unidades fi-

xas), sejam reduzidos a um mínimo indispensável.   

O desenho destas estruturas fixas deve acompanhar o núcleo essencial das funções do GEP: em 

primeiro lugar, uma unidade dedicada à preparação de projetos legislativos e à negociação de atos 

normativos de fonte internacional; em segundo lugar, uma unidade alocada ao planeamento e à exe-

cução de projetos políticos estruturantes; em terceiro lugar, uma unidade que desenvolva as funções 

do GEP em matéria estatística. 

Já no que se refere aos serviços de apoio, afigura-se que inexiste qualquer especificidade que 

justifique que o GEP disponha de uma unidade própria desta natureza. Na verdade, afigura-se perfei-

tamente suficiente e adequado que estas funções sejam asseguradas pela secretaria-geral do ministério 

                                                 
(173) Cf. artigo 13.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, subsequentemente alterada. 
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no qual este serviço se insere. Note-se que a lei define as secretarias-gerais, justamente, como “ser-

viços cuja missão dominante consiste no desenvolvimento de atividades de apoio técnico nos domí-

nios [que a lei comete aos serviços executivos]”174. Tal permitiria concentrar as funções do GEP nas 

suas tarefas essenciais, reduzindo a um mínimo aspetos laterais de gestão financeira, contratação pú-

blica ou recursos humanos, que não fazem parte do essencial das suas competências. 

Recorrendo novamente ao léxico da Ciência da Administração Pública, dir-se-á que as unidades 

do GEP devem corresponder ao conceito de line (termo que designa “o conjunto de unidades funcio-

nais envolvidas em tarefas diretamente correspondentes ao desempenho das missões da organiza-

ção”), devendo ser tendencialmente sediadas na secretaria-geral as funções associadas  

à noção de staff  (“conjunto de unidades funcionais cujas tarefas se destinam a possibilitar o desen-

volvimento das atividades prosseguidas pelas unidades de line”)175. 

As restantes equipas formadas no seio do GEP devem corresponder a estruturas flexíveis e 

precárias, cuja constituição se processe em termos ágeis e se ajuste, em cada momento, à atividade 

do GEP e aos projetos políticos estruturantes que tenha em curso. Com efeito, sobretudo nesta área 

                                                 
(174)  Cf. trata-se das áreas atrás citadas e que se encontram enunciadas no artigo 13.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de 
janeiro, subsequentemente alterada. 

(175) Recorremos, uma vez mais, às palavras de JOÃO CAUPERS, Introdução…, cit., p. 132. 
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da implementação de projetos políticos importa garantir a possibilidade de constituir “equipas de 

projeto” específicas. 

A finalizar este ponto, importa assinalar que a citada Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, subse-

quentemente alterada, consente a configuração proposta no presente estudo. Com efeito, um dos mo-

delos a que deve obedecer organização interna dos serviços executivos – como é o caso do GEP – 

consiste na denominada “estrutura hierarquizada”, constituída por unidades orgânicas nucleares (isto 

é, uma departamentalização fixa) e unidades orgânicas flexíveis176.  

Por outro lado, os regimes de constituição das diversas unidades afiguram-se ajustados à reali-

dade dos GEP.  

Relativamente à constituição de unidades nucleares, a lei mostra-se mais exigente, reclamando 

a emissão de uma portaria conjunta do membro do Governo competente, do Ministro das Finanças e 

do membro do Governo que tiver a seu cargo a Administração Pública177. Contudo, importa anotar 

que a configuração destas unidades será relativamente estável, na medida em que, como vimos, pro-

cura espelhar as funções essenciais do GEP. Por essa razão, não vemos inconveniente em que seja 

                                                 
(176) Cf. n.os 1 a 3 do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, subsequentemente alterada. 

(177) Cf. n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, subsequentemente alterada. 



139 de 149 

 

constituída desta forma, embora se pudesse dispensar a intervenção dos membros do Governo res-

ponsáveis pelas Finanças e pela Administração Pública. 

Já no que se refere à modelação das equipas flexíveis – que no caso do GEP corresponderão, 

sobretudo, a “equipas de projeto” –, a lei garante uma maior agilidade. Com efeito, a sua criação, 

alteração ou extinção é determinada por despacho do dirigente máximo do serviço (neste caso, o 

diretor do GEP), que definirá as respetivas atribuições e competências, bem como a afetação ou rea-

fectação do pessoal do respetivo quadro (no âmbito de um limite previamente fixado em portaria do 

membro do Governo competente)178. 

Parece-nos, pois, que o atual regime jurídico fornece os instrumentos necessários para a com-

posição das equipas e estruturação orgânica interna de um GEP. 

Em conclusão, um GEP deve ter uma estrutura nuclear reduzida, centrada em três eixos: i) 

planeamento e execução de projetos políticos estruturantes, ii) produção de projetos legislativos e 

negociação de atos normativos de fonte internacional e iii) produção de informação estatística. De 

resto, a sua composição deve ser integrada por unidades flexíveis e mutáveis, que deverão variar em 

função dos projetos. 

                                                 
(178)  Cf. n.º 5 do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004. 
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3.8. Tendencial inexistência de “escadas hierárquicas” excessivas 
 

Os serviços da Administração Direta do Estado apresentam geralmente a seguinte estrutura di-

rigente: O dirigente máximo do serviço é o diretor ou diretor-geral (cargo de direção de superior de 

grau 1), que é coadjuvado por diretores-adjuntos ou subdiretores (cargos de direção de superior de 

grau 2); seguem-se os diretores de serviços (cargos de direção intermédia de grau 1) e, em patamar 

inferior a estes, os chefes de divisão (cargos de direção intermédia de grau 2). 

Ora, na maioria dos GEP, a adoção de um conjunto de “escadas hierárquicas” que siga, em cada 

área, esta tipologia, apresenta-se excessivo e nocivo. Com efeito, propugna-se aqui um modelo se-

gundo o qual apenas deve existir um plano dirigente inferior aos dirigentes máximos do serviço (ou 

seja, ao diretor e diretores-adjuntos/subdiretores)179. 

Deste modo, visa-se encurtar o longo iter burocrático percorrido por determinados projetos de 

decisão, preferindo-se uma visão colaborativa em que cada dirigente deve desenvolver as suas com-

                                                 
(179) Refira-se, neste contexto, que a lei prevê a possibilidade de, por exemplo, existirem divisões dependentes dire-
tamente do diretor-geral ou de um dos subdiretores-gerais (cf. artigo 23.º, n.º 5, da Lei n.º 2/2004). 
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petências e responsabilidades sem assentar as suas funções numa constante convocação do grau diri-

gente superior. Ou seja, este ensejo serve dois propósitos: por um lado, contribui naturalmente para 

um processo de formação de decisão mais ágil e mais célere; por outro lado, a redução do número de 

dirigentes envolvidos na decisão contribuiria para uma maior responsabilização de cada um dos in-

tervenientes. 

Naturalmente que o que é dito não prejudica a capacidade de intervenção e ação dos dirigentes 

superiores. O que se pretende deixar claro é que a sua intervenção deve ser de acompanhamento ativo 

do projeto e não de entidade constantemente convocada a validar, por despacho de concordância em 

“informação” do dirigente intermédio, todas as opções que este pretenda exercer. A concretização de 

projetos políticos estruturantes não se conforma com uma visão burocrática e estratificada, antes ne-

cessitando de um acompanhamento ativo e colaborativo de todos os responsáveis. 

Em conclusão, na definição da estrutura orgânica dos GEP, seja nos atos normativos em causa, 

seja na definição das estruturas flexíveis que venham a ser constituídas, deve evitar-se a criação de 

“escadas hierárquicas” que reduzam a capacidade de desempenho autónomo eficaz dos responsáveis 

pelos projetos que sejam, eventualmente, dirigentes intermédios. 
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3.9. Delegação de competências 
 

Em conexão com o tema abordado no ponto anterior, importa fazer uma breve alusão à questão 

da distribuição das competências no seio da estrutura dirigente do GEP. 

O princípio que deve presidir a esse alocação é o seguinte: tendencialmente, os dirigentes má-

ximos (isto é, diretor e diretores-adjuntos/subdiretores) devem poder concentrar-se nas políticas pú-

blicas a prosseguir e nos projetos a implementar. São estes aspetos substantivos – tendencialmente, 

apenas estes – que devem merecer a atenção dos dirigentes do GEP. 

Neste sentido, as competências relativas a atos de natureza orçamental, relativas a recursos hu-

manos ou relativas a questões logísticas devem ser transferidas – e, onde não for possível pelas regras 

gerais, deve ser permitida a delegação de poderes –, para níveis hierárquicos inferiores. Referimo-

nos, naturalmente, apenas aos casos excecionais em que, por uma razão específica, este tipo de com-

petências se deva manter na esfera do próprio serviço, pois, como vimos atrás, estas competências 

deverão ser tendencialmente sediadas na secretaria-geral do ministério em causa. 

Se tal se revelar necessário, os diplomas orgânicos dos GEP devem prever as normas habilitan-

tes suficientes para tais delegações de competências. 
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Em conclusão, os dirigentes máximos devem assumir competências nas áreas centrais de ativi-

dades dos GEP, delegando extensamente competências relacionadas com aspetos laterais da sua mis-

são.  

 

4. Conclusões 

 

Apresentam-se, assim, as principais conclusões quanto às características que um GEP deverá 

assumir. Naturalmente que, tal como se frisou, estas são características gerais, que não dispensam a 

análise de aspetos particulares respeitantes ao ministério em que o mesmo se insira, as quais podem 

justificar adaptações. 

Assim, um “GEP ideal” deverá: 

a) Ser incumbido da preparação e execução dos projetos políticos estruturantes de um 

dado ministério, assegurando as funções necessárias à sua execução, em articulação com 

outros serviços e entidades do mesmo ministério em todos os aspetos necessários, incluindo 

a sua calendarização, estudo de impacto, negociação e adoção de atos normativos de direito 

internacional e da União Europeia, preparação de atos normativos de direito interno, gestão 

da mudança, formação, preparação e adaptação de soluções tecnológicas, etc; 
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b) Ser dotado de competências nos domínios i) do planeamento e implementação de pro-

jetos políticos estruturantes do respetivo ministério; ii) da negociação e preparação de atos 

normativos; iii) da recolha de dados e produção de informação estatística e d) das relações 

internacionais, incluindo a negociação, preparação e redação de atos normativos de direito 

internacional e de direito europeu; 

c) No que toca ao apoio ao planeamento dos projetos estruturantes de um dado ministé-

rio, importa esclarecer que não lhe devem estar cometidos todos os projetos de um dado 

ministério, mas apenas os que sejam considerados estruturantes, cabendo ao membro do 

Governo competente determinar quais se devem considerar como tal; 

d) Ainda no que respeita à definição dos projetos que sejam de considerar como 

estrutrantes,  admite-se que a esta definição possam estar associados determinados efeitos, 

tais como obrigações de colaboração para os restantes serviços, institutos e entidades do 

ministério em questão.  

e) No que respeita à preparação de projetos de atos legislativos e normativos não é de 

cometer ao GEP a preparação da generalidade dos projetos legislativos e normativos do 

ministério em causa, mas apenas aqueles que apresentam um caráter estruturante; 



145 de 149 

 

f) Quanto à negociação de instrumentos internacionais e da União Europeia, o GEP deve 

ser responsável pela sua negociação e preparação independentemente de os mesmos virem 

a originar atos normativos de direito interno ou se integrarem em projetos estruturantes do 

ministério; 

g)  Em matéria de produção de informação estatística, o GEP não deverá ser limitada ao 

projetos que, num dado momento, estão a ser preparados, antes devendo assumir natureza 

prospetiva e reportar-se aos dados estatísticos essenciais da atividade do ministério em 

causa; 

h) O regime dos dirigentes do GEP deve ser especialmente adaptado às suas competên-

cias, pelo que o dirigente superior de primeiro grau deverá ser nomeado por escolha do 

membro do Governo competente, cessando funções com a cessação de funções do membro 

do Governo. O seu estatuto remuneratório deverá ser valorizado e a escolha dos dirigentes 

superiores de segundo grau que compõem a sua equipa deverá ser efetuada por escolha sua; 

i) O regime de pessoal deverá prever uma modalidade de contratação alternativa que se 

aproxime do modelo dos consultores da Direção-Geral de Política de Justiça do Ministério 

da Justiça, garantindo-se uma adequada composição entre profissionais do regime geral dos 

trabalhadores do setor público e profissionais nomeados sem concurso mas recrutados com 
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base em requisitos objetivos, com um vínculo mais precário, com um estatuto remuneratório 

valorizado e com isenção de horário; 

j) No plano da sua organização interna, o GEP deve ter uma estrutura nuclear reduzida, 

centrada em três eixos: i) planeamento e execução de projetos políticos estruturantes, ii) 

produção de projetos legislativos e negociação de atos normativos de fonte internacional e 

iii) produção de informação estatística, sendo dotado, no demais, por unidades flexíveis e 

mutáveis, que deverão variar em função dos projetos; 

k) Ainda no que toca à organização interna e distribuições de competências entre diri-

gentes e trabalhadores do GEP, deve evitar-se a criação de “escadas hierárquicas” que re-

duzam a capacidade de desempenho autónomo eficaz dos responsáveis pelos projetos que 

sejam, eventualmente, dirigentes intermédios. Além disso, os dirigentes máximos deverão 

assumir competências nas áreas centrais de atividades dos GEP, delegando as competências 

relacionadas com aspetos laterais da sua missão. 
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CONCLUSÕES 
 

 

Ao longo das conclusões parciais de cada um dos três capítulos do presente relatório forma-se um 

quadro conclusivo completo em torno da temática dos Gabinetes de Estudos e de Planeamento da 

Administração Central do Estado português.  

 

1. A institucionalização dos estudos e do planeamento administrativos tem conhecido vagas de 

interesse político-legislativo. Na transição para o regime democrático da Constituição de 1976, 

Portugal herda um esquema de estudos e planeamento que embate com a ideia de planeamento 

económico própria de regimes de cariz socialista, algo que marcaria durante os primeiros anos de 

vigência da Constituição o panorama da Administração Pública portuguesa. 

2. A evolução, já no âmbito do regime jurídico-administrativo de 1976, é para uma atenção aos 

estudos e planeamento administrativos no quadro da principal referência organizacional da admi-

nistração central portuguesa: os ministérios. Sucessivos governos aceitaram ou promoveram esta 

ideia, com principal destaque, no caso do XVII e do XIX governos constitucionais, para o PRACE 
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e o PREMAC, enquanto programas de reforma da administração pública, em que os gabinetes de 

estudos e de planeamento, não obstante terem sofrido mudanças nas suas composições, viram con-

firmada a sua natureza ministerial, de relação próxima, em vários casos, com os titulares das pastas.  

3. Na atualidade quase todos os ministérios integram uma entidade que tem como atribuições 

o estudo e o planeamento das suas políticas setoriais. Não obstante alguma diversidade, encontra-

mos uma estrutura administrativa homogénea e muito próxima das demais estruturas administrati-

vas ministeriais. 

4. Especialmente habilitados a servirem uma governação transversal, por áreas funcionais de 

prossecução do interesse público, que remetam a vivência de silo ministerial para um modelo or-

ganizatório interno e de retaguarda, os GEP têm afirmado a sua identidade muito mais numa rela-

ção de apoio político-administrativo aos responsáveis governamentais do que na autonomia justi-

ficada por uma funcionalização a determinados interesses públicos, embora existem exceções. Não 

foram encontrados indícios de que esta situação possa mudar antes de uma alteração prévia da 

estrutura elementar de governação, com redução do papel dos ministérios verticais e uma progres-

siva adoção de ministérios horizontais.  
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A estrutura, composição e funcionamento dos GEP do futuro vai, pois, jogar-se no sentido evo-

lutivo da Administração Central, sendo apresentada no capítulo III uma justificação para as melhorias 

propostas ao atual cenário dos Gabinetes de Estudos e de Planeamento. 

 

 

 


