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Resumo. O presente artigo analisa temas sobre a reforma da Administração 
Pública e os modelos que lhe têm servido, em formato sintetizado. Aprecia, 
também, a causalidade da reforma com o estado particular do emprego público. 
Com argumentos supranacionais e considerações mais concretas sobre Portugal, 
expõe-se a reforma impulsionada pelo XVII Governo Constitucional, desde 
2005. Julgamos ser a maior reforma alguma vez praticada na Administração 
Pública portuguesa. No artigo fazem-se apreciações aos aspectos do emprego 
público, ao seu regime de carreiras, vínculos e remunerações, recrutamento e 
selecção, ainda que por breves considerações. 

Palavras Chave: Emprego público, administração pública, modelos de gestão, 
reforma 

Abstract. The present article analyzes the subjects of the public administration 
reform and the models that had served to it, in synthesised format. It is 
appreciated, also, the cause of the reform with the particular state of the public 
employment. With supranational arguments and more concrete reasons for 
Portugal, we display the reform stimulated for the XVII Constitutional 
Government, since 2005. We think that is the biggest reform, some time 
practiced in the Portuguese public administration. In the article we do 
appreciations to the aspects of the public employment, to its regimen, careers 
and wages, recruitment and selection, in brief considerations. 
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1. Introdução 

É incontestável que todas as reformas da Administração Pública anunciadas e 
instituídas no fim do século passado e, em particular, nas duas últimas décadas, 
quer em Portugal, quer na maioria dos países ocidentais, foram reformas 
vocacionadas, essencialmente, para a redução do número de trabalhadores. 
Concorreu para o facto, e para a generalidade dos países, a percepção de que 
reformar significava uma redução do tamanho do Estado, ou do que isso pudesse 
traduzir. A reforma do Estado, e em particular das administrações públicas, estava 
intrinsecamente ligada, de entre outros factores, à delimitação das funções do 
próprio Estado e à redução do seu tamanho. Era bem visível, para todos, que o 
crescimento exponencial das funções do Estado ao longo do século XX se tornara 
num sério assunto que cada um dos países devia levar em conta. Para muitos 
autores, o Estado moderno é aquele onde se distinguem as funções essenciais (que 
só ao Estado, directamente, compete desenvolver) as funções acessórias (que por 
outras entidades, ainda que sob a supervisão do Estado, podem mais cabalmente ser 
exercidas) e, funções inúteis que, como tal, não fazem sentido nem têm razão de ser 
(cfr. fig.1).  

figura 1: %ova estrutura do Estado moderno 

 

Dispuseram-se em confronto várias correntes, abundantemente discutidas na 
literatura, a propósito da reforma do Estado e da Administração Pública. Dois 
fundamentos daí resultaram: a actividade do Estado extravasava os seus limites, 
permanecendo aqui a ideia de que o Estado, e por consequência a Administração 
Pública, deveria reduzir-se às funções essenciais, o mesmo era dizer que o Estado 
devia ser um Estado Mínimo e, por consequência, reduzir-se às funções de 
soberania. O segundo, relacionado com o anterior, tinha, e tem, a ver com o número 
de serviços e organismos públicos existentes para garantirem o cumprimento 
daquelas actividades. Assim, pelo menos duas vertentes, de entre muitas, bem 
peculiares, originaram as reformas das administrações públicas nas décadas de 
oitenta e noventa do século passado. Uma considerou que o Estado ainda possuía 
uma função primordial no espaço global e, por isso, devia sofrer uma reforma no 
sentido de fortalecê-lo; outra, via o Estado como algo que vem comprometendo o 
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desenvolvimento, devido ao seu grau de intervencionismo, de ineficiência e de 
corrupção, isto é, considerava inevitável reformar o Estado, enfraquecê-lo de forma 
a não permitir que aquele interfira nos mecanismos de mercado. 

Apesar do que se expõe, o Banco Mundial (1995, 1997) refere não se tratar de ter 
mais ou menos Estado mas, isso sim, de se construir sobre as reformas 
macroeconómicas para gerar um Estado mais eficaz. Identificaram-se, assim, as três 
razões políticas necessárias para o sucesso das reformas e que ainda hoje 
permanecem como suporte fundamental ao seu sucesso: i) as reformas devem ser 
politicamente desejáveis para os líderes políticos e para os eleitores (os custos 
políticos não devem estar sobrepostos aos benefícios políticos); ii) as reformas 
devem ser politicamente praticáveis (os líderes deverão ter a capacidade de lidar 
com a oposição, tão pouco compensá-la ou obter a sua condescendência); e, iii) as 
reformas deverão ser politicamente credíveis para os importantes stakeholders (por 
exemplo, os investidores) (cfr. fig. 2).  

figura 2: Razões políticas para o sucesso das reformas 

 

Conseguir a implementação de um qualquer modelo ou paradigma de reforma da 
Administração Pública, especificamente do emprego público, tendo em conta 
aquelas três razões políticas é, ainda hoje, uma tarefa árdua e delicada para os 
responsáveis pela execução das políticas públicas, até porque os estudos reforçam a 
ideia de que não é viável que as práticas de reforma devam ser encaradas como 
crescimento de um só paradigma. As reformas são diferentes porque são diferentes 
as culturas e os sistemas administrativos (cfr. fig. 3).  
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figura 3: Contexto das reformas 

 

Não restam dúvidas que a reforma da Administração Pública é (Mozzicafreddo, 
2001a) condicionada pelo contexto histórico, pela complexidade do social e pela 
orientação do poder político das sociedades, onde as escolhas colectivas e 
individuais dos cidadãos, em regime democrático, são de ter em conta para que a 
reforma da Administração Pública e a legitimidade dos seus objectivos e funções 
sejam reconhecidas pelos indivíduos que contribuem para o seu funcionamento. 
Deste modo as orientações de reforma do emprego público terão que levar em conta 
tal complexidade, qualquer que seja a época, o contexto político e o próprio sistema 
administrativo ou cultura administrativa. 

2. Razões da reforma da administração pública e do emprego 
público 

Desde o final da década de setenta que a reforma2 do Estado se tornou assunto 
de atenção, com visível grandeza, extensiva a quase todo o mundo. A unânime 
concordância a respeito do papel social do Estado deixava, de forma gradual, cair 
forças, sem nenhuma perspectiva de retomar a anterior robustez. A explicação 
fundamental para o contínuo sucesso durante trinta anos tinha sido a existência de 
um amplo consenso social a respeito da função do Estado que procurava garantir 
prosperidade económica e de Bem-estar social. 

A redefinição do papel do Estado na economia e a tentativa de reduzir os gastos 
públicos na área social, tarefa nem sempre bem sucedida, foram as duas grandes 
saídas, pelo menos mais usuais, para a solução da crise. Têm sido enumerados 
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1997). O autor refere, ainda, que a expressão reforma administrativa é usada muitas vezes de forma 
ambígua. 

Orientação política

Complexidade social 

Contexto histórico 

As reformas são diferentes porque são 

diferentes as culturas e os sistemas 

administrativos



Tékhne, 2009, Vol VII, nº11 
Reforma do emprego público: breves considerações às grandes reformas em curso em Portugal 

vários factores socio-económicos que concorreram fortemente para fazer ecoar a 
crise do Estado contemporâneo. Para muitos (Hood, 1991; Peters, 1992; Pollitt, 
1994; Banco Mundial, 1995; Floch-Fourhier, 1995; James, O. and N. Manning, 
1996; Martins, 1996; Abrucio, 1997; Resende, 1998; Minogue, 2000; Araújo, 2000; 
Chandler, 2000; Mozzicafreddo, 2001a; Alexandre, and Galvão, 2002; OCDE, 
2002; Dias, 2002; Ferreira, 2002) era consensual que os fundamentos pelos quais se 
apontavam falhas às formas de governação estavam relacionadas com as inúmeras 
razões que se apresentavam (para um conjunto de países) para uma reforma 
estrutural das administrações públicas, a saber: i) crise mundial, iniciada em 1973, 
na primeira crise do petróleo; ii) segunda crise do petróleo em 1979; iii) crise fiscal 
e ingovernabilidade; iv) um insensível (indiferente) e evasivo Estado; v) o tamanho 
demasiado grande do Estado; vi) os interesses do Estado, onde as elites e grupos 
privilegiados exploram oportunidades privadas nas actividades do próprio Estado, 
originando o descrédito das organizações públicas; vii) a crise de liquidez e 
instabilidade do mercado financeiro; viii) crise do Welfare State Keynesiano pelas 
disfunções e desvantagens da intervenção estatal como garantia do Bem-estar ou da 
estabilidade económica; ix) disfunções burocráticas ou crise no modo de 
implementação dos serviços públicos; x) pressão dos cidadãos e promoção 
internacional de novas ideias de reforma engendrando baixos índices de confiança 
nos cidadãos; xi) tentativas de abrandar ou reverter o crescimento do sector 
administrativo em termos de despesa pública e número de funcionários; xii) uma 
tendência para a privatização e quase-privatização; xiii) rigidez, resistência à 
mudança, ineficiência e mau uso de competências; xiv) desconfiança da iniciativa 
dos agentes e diálogo social insuficiente; xv) insuficiente conhecimento das 
necessidades dos serviços; xvi) peso dos constrangimentos financeiros nas despesas 
do Estado; xvii) problemas das pessoas (dirigentes insuficientemente preparadas, 
ausência de formação; políticas de emprego irracionais, desadequados sistemas de 
mobilidade, políticas de formação com fraco sentido estratégico, etc.); e, xviii) 
deficiências nos sistemas internos de controlo e da difusão de informação para a 
tomada de decisão. 

Nas últimas duas décadas as burocracias públicas dos países europeus, bem 
como de outros, conheceram níveis de mudança extraordinários, houve, como se 
sabe hoje, perspectivas intencionais (ao nível das iniciativas de reforma) de 
aproximação à Nova Gestão Pública. Hughes (1994) refere que estas aproximações 
têm vários pontos em comum, destacando-se: i) preocupação com os resultados e 
responsabilidades dos gestores; ii) tornar as organizações mais flexíveis, assim 
como o emprego público; iii) desenvolvimento de indicadores de gestão e de 
desempenho, assim como a definição clara dos objectivos da organização; iv) 
mecanismos de mercado; e, v) redução de algumas funções do Estado. 

Em síntese, pode mesmo dizer-se que as causas da reforma (Nunes, 2003) 
tiveram origem nos seguintes motivos: i) o consenso social a respeito da função do 
Estado que perdia vigor, impondo-se uma reflexão sobre o seu papel, conhecido na 
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literatura como a Reinvenção do Sector Público; ii) a dimensão relativa ao 
funcionamento interno do Estado, o conhecido tradicional modelo burocrático 
estava longe de cumprir a multidimensionalidade que está presente na acção política 
e que envolve vários protagonistas: políticos, burocratas e cidadãos; iii) a 
redimensão do Estado que passa pela redistribuição das suas funções por diversos 
actores, sendo que as suas intervenções excedem os seus limites e restringem a 
liberdade das pessoas para gerirem; iv) os constrangimentos do modelo burocrático, 
em particular a sua racionalidade; v) assumiu-se que a gestão pública, apesar de 
conter especificidades que a distanciam (ou pelos menos diferenciam) da gestão 
privada deve, contudo, deixar-se fazer aproximar desta última concepção nos 
princípios da racionalidade managerial (adaptação à mudança, abertura ao ambiente 
externo, primazia dos fins, etc.) em vez de uma legitimidade fundada na 
regularidade dos processos e de estruturas formais de organização pública; vi) o 
modelo de reforma da administração pública não é único, não havendo uma só 
solução para o mesmo problema. Sai reforçada a tese de que não é viável que as 
práticas administrativas de reforma devam ser encaradas como um só paradigma 
(movimento, fase, iniciativa ou programa); vii) a adopção por novas formas de 
gestão, nacional e internacionalmente, é fruto da crise de implementação estatal de 
serviços públicos mas, também, de pressão dos cidadãos e da promoção 
internacional de novas ideias de reforma (desregulamentação, mudança na cultura 
organizacional, introdução de mecanismos de mercado ou quase-mercado, etc.) 
novos procedimentos regulatórios, flexibilização de regras de trabalho com 
clarificação de competências e responsabilidades; viii) as reformas devem ser 
politicamente desejáveis, praticáveis e credíveis para todos os actores envolvidos; e, 
por último, tendo em conta a situação específica do emprego público, destaca-se, 
também, o desmesurado peso das despesas públicas com pessoal no Orçamento de 
Estado dos diversos países, sendo que na generalidade deles, a maior parte dos 
trabalhadores se encontra com vínculo definitivo ao Estado (no caso português, 
mais de 80%), fenómeno característico dos sistemas administrativos em que o 
arquétipo de emprego é o “modelo de carreira”, tendencialmente vitalício, 
estatutariamente definido, assente na antiguidade, de reduzidíssima flexibilidade e 
mobilidade dos trabalhadores. 

2.1. Modelos de reforma da administração pública e do emprego 
público: breve aproximação à %ova Gestão Pública 

Ao longo dos tempos, vários foram os modelos que assomaram a literatura, com 
mais ou menos solidez e originalidade, em substituição do modelo Weberiano, 
destacando-se, mas não só, a Reinvenção do Governo proposto como plano de 
reforma do Governo americano (Saraiva, 1997). A Nova Gestão Pública surgiu, não 
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sendo pacífica a ideia, da evolução daquele modelo. A Nova Gestão Pública 
inspirou-se, por um lado, na aplicação ao sector público de técnicas de gestão que 
evoluíram nas empresas privadas, dando, por outro lado, maior atenção às 
especificidades e aos aspectos políticos que enquadram a actividade das 
organizações públicas. A não confluência dos sistemas administrativos levou a que 
os modelos de reforma das administrações não fossem unívocos (Mozzicafreddo, 
2001b) e, ainda, já se tendo referido, porque os estudos reforçavam a ideia de que 
não era viável que as iniciativas de reforma devessem ser encaradas como 
crescimento de um só movimento (Hood, 1994). 

Para Peters (1997) os tipos de reforma adoptados pelos diferentes países poderão 
estar associados, designadamente, à tendência política dos partidos no poder, ao 
poder dos sindicatos do sector público, ao contexto socio-económico desses países 
mas, comprovadamente, estarão associados à cultura administrativa que prevaleceu 
nesses Estados. Como refere Timsit (1982) as reformas são diferentes porque são 
diferentes as culturas e os sistemas administrativos. Pese embora o facto de, em 
muitas circunstâncias, a Administração Pública estar excessivamente politizada, 
numa relação centralizada pela completa subordinação dos agentes administrativos 
às autoridades políticas, existe, apesar disso, um ponto de comparabilidade na 
maioria das reformas que é o paradigma gerencialista que as norteia. Orientada por 
princípios teóricos oriundos das teorias da escolha pública (public choice), teorias 
do agente principal, e do novo institucionalismo económico, a Nova Gestão Pública 
foi a âncora teórica que inspirou programas nacionais nos anos noventa (OCDE, 
2002). Igualmente, todas as iniciativas e reformas, modelos, paradigmas, etc., de 
reorganização da administração pública tradicional, foram convergentes com 
referência aos objectivos e à própria filosofia neoliberal a elas subjacentes. 
Colheram, isso sim, designações distintas nos diferentes países, como por exemplo 
(Hood, 2000): Project de Service na França, $ext Steps no Reino Unido, Public 

Service 2000 no Canadá, $ovo Modelo de Controlo na Alemanha, etc., mas, como 
refere Hood era necessário alguma etiqueta genérica para universalizar tal filosofia 
de gestão. Pronunciado assim, naquela consequência, apareceu a designação nos 
países anglo-saxónicos de um novo modelo designado de Nova Gestão Pública. 

Vulgarmente conhecido como um paradigma de gestão empresarial, a Nova 
Gestão Pública, tem sido costume em muitos países, especialmente nas democracias 
anglo-americanas nos últimos quinze anos. Nasce da crença de que a burocracia 
falhou e as soluções do sector privado são a chave para o sucesso. Trata-se, hoje, de 
um modelo de gestão praticamente conhecido em todo o mundo. Em síntese, a 
Nova Gestão Pública, ou $ew Public Management, conforme situa o relatório do 
Banco Mundial (2002) é uma designação escorregadia. É geralmente usada para 
descrever ou designar uma cultura de gestão que enfatiza o cidadão e o cliente, 
assim como a responsabilidade pelos resultados ou, ainda, como refere Denhardt 
(2000) é claramente uma ligação à perspectiva da escolha pública (public choice) da 
administração pública. A expressão $ova Gestão Pública tem sido utilizada para 
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descrever genericamente todas as mudanças, embora tanto possa contribuir para 
obscurecer como para esclarecer os conceitos subjacentes às reformas (Peters, 
2001). O próprio termo é, por seu turno, também controverso (Dunleavy et al, 
1994). 

Contígua a esta visão de reforma, que incorpora objectivos e técnicas de gestão 
contam-se, também, outras abordagens percursoras daquela filosofia: o public 

management, a reengenharia de processos, outsourcing, total quality, policy 

networks, public governance, etc. Aquilatamos, contudo, tendo em conta as 
tipologias de reforma elaboradas por Peters (Mozzicafreddo, 2001b) que são de 
salientar, também para a maioria dos países da EU, que têm vindo a  realizar estas 
iniciativas, que as reformas foram baseadas: i) na lógica de mercado (privatizações, 
agências independentes, contratualismo, análise custo/benefício); ii) as iniciativas 

participacionistas (orientação para o cliente e o utente, carta do cidadão, instância 
de reclamação, avaliação da qualidade do serviços, etc.); e, iii) as iniciativas de 

desregulamentação e desburocratização (simplificação de procedimentos, estatuto 
do funcionário público, flexibilização na relação laboral, etc.) (cfr. fig.4).  

figura 4: Orientações seguidas nas reformas para a maioria dos países da EU 

 

Os anos oitenta/noventa e cinco, foram muito proveitosos em reformas, podendo 
concluir-se que algumas daquelas estratégias foram mais vocacionadas para os 
procedimentos administrativos e/ou regulatórios do que propriamente para 
iniciativas na lógica do mercado, assim aconteceu, pelo menos, nos países de 
influência do sistema administrativo de administração executiva (francês). De todo 
o modo, boa parte dos autores considera terem existido dois importantes 
movimentos, por um lado as reformas que afectam o desenho e funcionamento das 
instituições, as reformas institucionais e, por outro, as reformas que podem centrar-
se, não tanto no processo, mas no conteúdo da acção pública, são as reformas 
substanciais (cfr. fig. 5). Visão, quanto a nós, bastante simplificadora. Prefere-se, 
sem dúvida, o modelo proposto por Peters (2001), abundantemente apresentado na 
literatura. 
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figura 5: Outras perspectivas de tipo de reforma 

Reformas que podem centrar-se, não tanto no processo, mas 
no conteúdo da acção pública: Reformas substanciais

Reformas que afectam o desenho e funcionamento das 
instituições: Reformas institucionais

A generalidade dos autores  considera existirem duas 
categorias ou tipos de Reforma

 

Acresce referir que para Portugal, embora muito mais tarde, e em particular a 
partir de 2005, se assiste a um grandíssimo progresso no sentido das reformas da 
Administração Pública e do Emprego Público, com iniciativas e características bem 
presentes nos novos modelos de gestão pública. 

3. Reformas em Portugal: motivos da maior reforma alguma vez 
realizada 

As reformas dos sistemas de emprego, no sentido de ultrapassar as dificuldades 
suscitadas pelo modelo carreira, foram geralmente precedidas de reformas nos 
sistemas orçamentais e financeiros (PRACE, 2005). Naquele relatório pode ler-se 
que os Estados sentem necessidade de fazer melhor uso dos seus recursos e, para 
tal: i) reorganizam, reestruturam e redimensionam o seu pessoal sempre que 
necessário; ii) recorrem a diversos tipos de contratos; e iii) utilizam sistemas de 
gestão do desempenho que permitam recompensar, reconhecer e incentivar o 
empenho, qualidade, resultados, poupanças e inovação. 

Muitos autores discutem, ainda hoje, a natureza da Nova Gestão Pública. 
Encaram-na como um novo modelo, novo dogma, novo tipo-ideal ou novo 
paradigma de mudança (Barzelay, 1998; Osborne e Gaebler, 1992; Hood, 1994, 
1995; OCDE, 1998, 2002; Petermann, 2001), mas, para alguns (por exemplo, 
Pollitt, 1995) é simplesmente uma metamorfose do neoliberalismo, um conjunto de 
receitas do sector privado. Apesar disso, outros autores que apresentaram a Nova 
Gestão Pública como um paradigma (e não como um conjunto de receitas) 
distinguem três dimensões essenciais, a saber: um fenómeno de distanciação da 
administração da política, um processo de aproximação entre administração e 
cidadãos (clientes) e, por último, um fenómeno de transformação da administração 
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(dinamização). Julgamos que, para o caso de Portugal, estas três dimensões 
estiveram bem presentes na reforma da Administração Pública que está em curso 
desde 2005. É, sem dúvida, a maior reforma alguma vez realizada em Portugal (cfr. 
figura 6), influída pelo rumo das orientações da Nova Gestão Pública e, ainda, das 
boas práticas de governação ao nível dos países da EU. Assenta, ao nível das suas 
iniciativas, como se referiu na figura 4, em iniciativas participacionaistas, numa 
lógica de mercado e em iniciativas de desregulamentação e desburocratização. As 
medidas, transversais a todo o aparelho estatal e a todos os níveis da Administração 
Pública, foram, essencialmente, a consequência dos vários Programas de 
Estabilidade e Crescimento desde 2005 (também de 2006 e 2007), de alguma 
maneira forçado pela UE a alguns dos seus países membros em situações de défices 
excessivos na contas públicas nacionais. 

figura 6: Principais medidas de consolidação orçamental versus  
reforma da Adminidtração Pública 

A Reestruturação da Administração, Recursos Humanos e Serviços Públicos

A1 Reestruturação da Administração Central do Estado

A2 Reorganização das Redes de Educação, Segurança, Serviços de Saúde e Justiça

A3 Reforma dos Regimes de Vinculação, Carreiras e Remunerações dos Funcionários Públicos

A4 Reforma do Sistema de Avaliação de Desempenho de Serviços Públicos, Dirigentes e Funcionários

A5 Operacionalização do Regime Comum de Mobilidade dos Funcionários Públicos

A6 Redução de Efectivos

A7 Promoção da Qualidade dos Recursos Humanos da Administração Pública

A8 Reforma do Regime de Protecção Social dos Funcionários Públicos

A9 Reforma da Acção Social Complementar dos Funcionários Públicos

A10 Reforma dos Subsistemas de Saúde dos Funcionários Públicos

A11 Desenvolvimento da Administração Electrónica

A12 Medidas de Simplificação Administrativa (Programa SIMPLEX)

B Contenção do Crescimento da Despesa em Segurança Social e em Comparticipações na Saúde

B1 Contenção do Crescimento da Despesa em Segurança Social

B1.1. Reforma da Segurança Social

B1.1.1. Introdução de um Factor de Sustentabilidade

B1.1.2. Alteração do prazo de transição para uma nova fórmula de cálculo das pensões

B1.1.3. Novas regras de actualização

B1.1.4. Promoção do envelhecimento activo

B1.1.5. Introdução de limite superior no cálculo das pensões

B1.1.6. Adequação do Modelo de Financiamento da Segurança Social

B1.1.7. Aprovação de um Código Contributivo

B1.1.8. Combate à fraude e evasão contributiva prestacional

B1.1.9. Regime Complementar

B1.1.10. Convergência dos Regimes de Protecção Social

B1.2. Protecção Social da Eventualidade do Desemprego

B1.3. Medidas de Contenção do Crescimento da Despesa em Segurança Social

B2 Sustentabilidade Financeira do Serviço Nacional de Saúde

C Controlo Orçamental e Solidariedade Institucional das administrações Regionais e Locais

C1 Revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas

C2 Revisão da Lei das Finanças Locais

C3 Desenvolvimento da Qualidade no Reporte de Informação

C4 Criação da Figura do Controlador Financeiro

C5 Acompanhamento de Parcerias Público Privadas

C6 Reforço dos Poderes de Fiscalização do Tribunal de Contas

D Sistema Fiscal

D1 Reforço do Combate à Fraude e Evasão Fiscais

D2 Simplificação dos Custos de Contexto do Sistema Fiscal

D3 Reforço da eficácia e eficiência da Administração Fiscal

D4 Melhoria da Equidade do Sistema Fiscal
D5 Revisão do Estatuto dos Benefícios Fiscais

Fonte: PEC 2006-2010, Dezembro de 2006, MFAP, construção nossa
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É conhecido que, ao nível dos indicadores socio-económicos mais importantes, 
Portugal apresenta algumas debilidades, a saber: i) é actualmente um dos países da 
zona euro em que a despesa com a remuneração dos funcionários públicos tem um 
enormíssimo peso na economia. O peso das despesas públicas com o pessoal 
relativamente ao PIB apresentou nos últimos 20 anos um crescimento muito 
expressivo, passando de 9,5% em 1985 para 14,5% em 2005, tem vindo, contudo, a 
diminuir desde então (cfr. tabela 1); no sumário executivo da CRSCR (2006) vêem-
se preditos ainda outros motivos relacionados com os custos de pessoal: a) o 
número de efectivos na CGA aumentou na última década em cerca de 1/6; b) os 
ministérios crescem a taxas médias anuais de 1,96% nos seus efectivos; c) os 
sectores do ensino superior, educação, saúde, justiça, defesa e administração interna 
dispõem de cerca de 90% dos efectivos (só no ensino e saúde este valor representa 
62% dos efectivos); c) em 2005 os encargos com o pessoal da Administração 
Pública absorviam 60,7% das receitas dos impostos directos e indirectos, médias 
muito superiores a vários países da UE; entre 1990-2002 a despesa média anual por 
efectivo teve um crescimento médio anual de 9,1%, superior em ¼ pp. ao 
crescimento do PIB nominal; o aumento do peso das despesas com o pessoal na 
Administração Pública no PIB no período de 1990-20002 é explicado em 31,4% 
pelo aumento da despesa média e em 68,6% pelo aumento de efectivos; ii) os 
funcionários públicos representavam 17,9%3 das pessoas empregadas em Portugal, 
ou seja, 708.159 pessoas a ocuparem 716.418 empregos. No Plano de Estabilidade e 
Crescimento (2006) este número de funcionários e agentes, no total das 
administrações públicas, aumenta para 737.774, sendo que à Administração do 
Estado correspondem 568.384, à Administração Regional 38.740 e à Administração 
Autárquica 130.650; iii) a dívida bruta das administrações públicas em percentagem 
do PIB representa um valor de 64,8%, valor que tem vindo a subir desde 2000 (cfr. 
gráfico 1); iv) os salários dos trabalhadores da Administração Pública consomem 
15% do PIB, um valor 40% acima da União Europeia; v) desde a adesão à UE, os 
salários reais da função pública cresceram cerca de 90%, ao passo que o salário real 
médio da economia portuguesa só aumentou em 50%; vi) Portugal é o país da UE 
onde fosso privado/público é mais acentuado: a média dos salários públicos é 45% 
superior ao privado, contra um diferencial de 27% em Espanha, ou 10% em França; 
vii) nos últimos 16 anos, os salários dos funcionários do Estado tiveram um 
acréscimo anual de 4,1% acima da taxa de inflação e, também, superior ao PIB real, 
que cresceu a um ritmo de 3,5%; viii) a Administração Pública está envelhecida: o 
escalão dos 40 aos 44 anos absorve a maioria do emprego público (118.479 
trabalhadores), seguido do escalão dos 45 aos 49 anos (115.287). O emprego jovem, 
definido como o emprego das pessoas com idades inferiores a 25 anos, representa 
apenas 4,9% do total. 
 

                                                           
3 Em Sánchez, A. Maroto and Bermejo, L. Rubalcaba (2005), com Fontes da OCDE e Eurostat, 2005. 
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tabela 1: Despesas com o pessoal em % do PIB 

Ano
1985 9,5
1990 11,2
1995 12,9
2000 14,2
2005 14,5
2006 13,6
2007 12,8
2008 12,2 (previsão)

Despesas com o pessoal em % do PIB

Fonte PEC, 2006; Economia Portuguesa, MFAP, 2007, construção nossa  
gráfico 1: Dívida das Administrações Públicas em Portugal e na Área do Euro 

 
Neste contexto e pela exposição dos motivos a Administração Pública em 

Portugal não escapou a esta vaga de reformas. Muitas iniciativas vieram do exterior 
de Portugal e o país não foi imune àquelas concepções. No caso de Portugal, como 
noutros, pesou nas actuais reformas, por exemplo, o saldo orçamental em situação 
de défice excessivo que vinha de governos anteriores, apesar disso pela evolução da 
situação orçamental dos países da área do euro que se encontravam em défice 
excessivo em 2005, constata-se que apenas a Grécia registou uma correcção 
superior a Portugal. Assim, embora permaneça umas das razões da reforma, 
Portugal registou uma correcção conseguida sobretudo através do aumento da 
receita. A contracção da despesa observada foi das mais elevadas (cfr. tabela 2). 

O actual processo reformador da Administração Pública é um factor chave de 
melhoria de qualidade e de redução sustentada da despesa pública e, 
consequentemente, de uma consolidação orçamental de natureza estrutural, o que 
lhe confere um papel central na vertente preventiva do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento (Economia, 2007). Concorre para o facto, trespassado na literatura 
económica, mostrar-se que as condições orçamentais baseadas na redução da 
despesa são, em geral, mais bem sucedidas do que as assentes em aumentos de 
impostos. 

 
Fonte: Economia, 2007
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tabela 2: Saldo Orçamental dos Estados-membros da área do euro em situação de défice 
excessivo em 2005, em % do PIB 

SO Receita Despesa 2006

Alemanha 1,8 0,3 -1,5 -1,7

Grécia 2,6 1,6 -1,0 -2,6

França 0,3 0,1 -0,3 -2,5

Itália 2,2 1,7 1,9 -4,4

Portugal 2,2 0,8 -1,4 -3,9

Fonte: Comissão Europeia (Ameco, 2007)

Variação em 2006 face a 2005
Saldo 

Orçamental (SO)País

 

3.1. Modelo de reforma adoptado em Portugal 

Em Portugal as políticas de reforma da Administração Pública, e em particular 
do emprego público, têm vindo a ser implementadas juntamente com a estratégia de 
consolidação orçamental, como já se referiu. Neste sentido a estratégia adoptada foi 
integrada, isto é, consolidação orçamental versus reforma da Administração 
Pública. Tratou-se de adaptar a Administração Pública portuguesa a um novo 
paradigma (cfr. fig. 7). Pode ver-se no Programa de Reforma da Administração 
Central do Estado (2006) que o modelo adoptado por Portugal para a reforma da 
Administração Pública foi o modelo integrado de gestão por objectivos (cfr. fig. 8). 
A Gestão por Objectivos ou Management by objectives, enquanto processo de 
envolvimento dos objectivos da organização por todos os seus intervenientes 
estabelece resultados a serem alcançados, dimensionadas as respectivas 
contribuições e procedendo-se ao sistemático acompanhamento do desempenho.  

figura 7: %ovo paradigma da Administração Pública Portuguesa 

Aproximação dos regimes de prestação de 
trabalho da Administração Pública a 

regimes gerais

Reordenamento dos serviços 
desconcentrados de nível regional e 
concentração dos de nível local

Diminuição da sua dimensão estrutural
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Consiste, basicamente, num processo que requer a identificação e descrição 
precisas de objectivos a atingir e prazos para conclusão, avaliação e monitorização. 
Tal processo exige que os dirigentes da Administração e os trabalhadores consintam 
nos objectivos estratégicos definidos. Tem como características principais o 
estabelecimento de um conjunto de propósitos entre os vários níveis hierárquicos da 
organização, o estabelecimento conjunto de objectivos para cada departamento ou 
nível hierárquico, a interligação dos objectivos departamentais (ministeriais, como é 
o caso), elaboração de planos tácticos e operacionais, com ênfase na avaliação e no 
controlo, revisão e reciclagem dos planos, participação actuante dos dirigentes e, 
por último, o apoio intenso de toda a organização e satff durante os primeiros 
períodos de execução. 

figura 8: Abordagem Integrada Centrada na Gestão por Objectivos dos Princípios 
Orientadores da Reforma 

Fonte: PRACE, MFAP, 2007, adaptado

Gestão Por Objectivos

Sistema de Avaliação de 
desempenho de dirigentes e 

funcionários

Sistema de Avaliação dos 
Serviços Públicos

Modelos de Gestão  dos RH
Regime de vinculação, 
carreiras e remunerações

 

3.1. 1. Ponto da situação sobre o emprego público em Portugal 

Desde a criação e implementação do Novo Sistema Retributivo (Decreto-Lei n.º 
353-A/89, de 16 de Outubro, com as várias alterações) que se debatia, embora com 
pouca profundidade, a indispensabilidade de haver uma redução do número de 
carreiras e categorias em todo o emprego público em Portugal, conquanto, aqui, o 
problema mais grave não fosse o número total de trabalhadores na Administração 
Pública mas, isso sim, a deficiente flexibilidade numérica e funcional dos 
funcionários, agora introduzidas com a reforma. Com o passar dos anos este 
problema foi-se agravando, fruto das várias alterações ao diploma e, ainda, de 
novos contextos e novas realidades do sector público. Analisando os factores que, 
ao nível do emprego público, estiveram na origem da reforma que se encontra em 
curso, a causa que transparece em primeiro ligar é, sem dúvida, a que deriva 
daquele problema: um número excessivo de carreiras e categorias. Assim se pode 
antever no diagnóstico da situação que a Comissão de Revisão do Sistema de 
Carreiras e Remunerações, nomeada por despacho do Ministro das Finanças, em 
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Outubro de 2005, torna público (no seu Relatório de Diagnóstico e Perspectivas de 
Evolução, 2006) a saber: i) grande variedade e indefinição de critérios de utilização 
nos casos da nomeação (provisória e definitiva), nos contratos administrativos de 
provimento, na comissão de serviço extraordinária; no contrato individual de 
trabalho (termo certo, incerto e tempo indeterminado), contratação de prestação de 
serviços; ii) excessivo número de carreiras (cfr. fig. 9); iii) opacidade do sistema 
remuneratório sem relação com a gestão do serviço e disponibilidades orçamentais; 
iv) rigidez, retirando capacidade de gestão aos dirigentes; v) evolução 
remuneratória automática em muitas situações; e, vi) excessiva relevância dada ao 
tempo de serviço. 

figura 9: Ponto da situação sobre as Carreiras, antes e depois da reforma 

653

407

Corpos Especiais

Desaparecem

Regime Especial

Corpos Especiais

Categorias isoladas

Dezenas de escalas 
remuneratórias, com 
vários valores para o 

índice 100

Redução de 25% das estruturas da
Administração Central: dos 518 serviços
foram extintos 133; Redução de 28,5% dos
cargos de Direcção Superior (dos 761
existentes, restam 544); Redução em cerca de
40% da administração indirecta do Estado.
Da avaliação de 100 institutos resultou a
consagração de 56 dotados de autonomia
administrativa e financeira. 

Cada um com uma 
escala, índice 100 

com valores 
diferentes

119

Com a Reforma

Regime Geral Regime Geral

Regime Especial

Antes da Reforma

Uma escala única, 
índice 100 com 
mesmo valor

 

É neste contexto que se lança um conjunto de iniciativas de reforma, em 
particular da reforma do emprego público, quer ao nível do seu regime de 
vinculação, quer ao nível das remunerações, selecção e recrutamento.  

figura 10: : Alterações introduzidas pelo PRACE nas Macroestruturas,  
Microestruturas nos Cargos Dirigentes 

Antes do 
PRACE

Antes do 
PRACE

Variação Var.%

170 124 -46 -27,1

93 70 -23 -24,7

263 194 -69 -26,2

255 137 -118 -46,3

518 331 -187 -36,1

1581 1187 -394 -24,9

3673 2760 -913 -24,9

5254 3947 -1307 -24,9

730 569 -161 -22,1

5254 3947 -1307 -24,9

5984 4516 -1468 -24,5

Fonte: Economia Portuguesa, MFAP, 2007

nos Cargos Dirigentes

Total

Microestruturas

Direcções-gerais

Institutos Públicos
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Outras
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Direcções de Serviço e equiparadas

 



Tékhne, 2008, Vol VII, nº11 
Pedro Nunes 

É, como já se afirmou, a maior reforma da Administração Pública alguma vez 
realizada em Portugal. Dispõe-se em vários documentos do Governo e em particular 
no Ministério das Finanças todo um conjunto de iniciativas aqui expostas, com 
destaque para as alterações introduzidas pelo PRACE (2006), em Economia (2007), 
que são de facto reveladoras da enorme afoiteza em reformar e, singularmente, 
começar pela Administração Central do Estado, quer na direcções-gerais, ao nível 
das macroestruturas, quer nas direcções de serviço, as microestruturas e, 
principalmente, nos cargos dirigentes (cfr. fig. 10). 

São inúmeros os relatórios da OCDE, Banco Mundial e de outras organizações, 
que apontavam há já alguns anos problemas no emprego público, em particular nos 
modelos de emprego, no sistema de remunerações e ao nível das habilidades, 
competências e formação dos trabalhadores. Na vanguarda da detecção e resolução 
desses mesmos problemas estiveram os países anglo-saxónicos, em particular a 
Nova Zelândia, Reino Unido, EUA, etc. Deste modo, um conjunto de países como o 
Canadá, Dinamarca, Finlândia e Suécia identificaram atempadamente os problemas 
com o recrutamento e selecção de trabalhadores para a administração pública, sendo 
que a Austrália, Alemanha e Noruega deixaram esse problema para mais tarde. Ao 
nível da retenção dos trabalhadores foram, também, o Canadá e a Suécia os 
pioneiros na identificação do problema. Ao nível da identificação das insuficiências 
nas habilidades e competências dos trabalhadores, Portugal, ao lado da Itália, 
Polónia, Espanha e Coreia, assumiam, desde logo, algumas debilidades nessa área. 

3.2. Princípios gerais de reforma do emprego público adoptados 
em Portugal, alguns sumários 

O novo modelo de reforma adoptado em Portugal contempla, de forma 
absolutamente inovadora em relação a modelos anteriores, novos princípios gerais 
em matéria de emprego público, como se pode averiguar na figura 11, 
desenvolvendo-se, sempre, com comparações com a situação anterior. 

Destaque-se, de entre estes, a aproximação ao regime laboral comum; o princípio 
da igualdade orçamental entre serviços para a GRH; concepção coerente e 
harmonizada dos sistemas de avaliação dos serviços (SIADAP) e dos trabalhadores 
(Dirigentes, funcionários, mesmo os grandes grupos como os professores, estão 
sujeitos a novas regras de avaliação do desempenho); desemprego nas situações de 
vinculação não definitiva no domínio da nomeação e valorização profissional dos 
trabalhadores. São, de resto, premissas bem presentes no modelo da nova Gestão 
Pública já supra mencionado. 
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figura 11: Reforma dos regimes de vinculação de carreiras e de remunerações na 
Administração Pública 
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figura 11. Reforma dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações na Administração Pública
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3.3. Princípios de sistema de vinculação do emprego público 

É provavelmente no sistema de vinculação do emprego público que o actual 
Governo (XVII Governo) foi mais longe no que toca à aproximação com os regimes 
de emprego dos países mais desenvolvidos (cfr. fig. 12).  

Aplica-se, em definitivo, a adaptação do regime laboral comum às 
especificidades da Administração Pública; um novo estatuto do pessoal dirigente 
(muito mais voltado para o recrutamento no exterior da administração e por 
métodos de selecção mais transparentes e a assunção de uma carta de missão); o 
princípio da igualdade mínima entre os regimes das duas modalidades de 
vinculação e, acima de tudo, o que se revelou um acto de destemor (face ao poder 
dos Sindicatos, ao contexto socio-económico e, até, das centenas de milhares de 
trabalhadores que envolve) a circunstância de se terem separado as carreiras não 

relacionadas com o exercício de poderes soberanos e de autoridade das carreiras 

relacionadas com o exercício de poderes soberanos e de autoridade, sendo que as 
primeiras corresponderão ao regime de vinculação de emprego não definitivo com 

Estado e, as segundas, ao regime de vinculação definitivo com o Estado. Trata-se 
de, sinteticamente, afectar as funções de soberania ao tradicional modelo de 

carreira e as restantes ao tradicional modelo de emprego. Esta situação é 
completamente dissemelhante do modelo anterior, vindo por termo ao laxismo do 
anterior paradigma de avaliação de desempenho, em que a generalidade dos 
trabalhadores (99%) obtinha como menção de avaliação o Muito Bom (cfr., a este 
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propósito, Nunes (1996) no trabalho “O Princípio da Avaliação do Mérito e a 
Diferenciação de Salários: especial referência à função Pública em Portugal”). 

figura 12: Sistema de Vinculação no Emprego Público 
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figura 12. Sistema de Vinculação no Emprego Público
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3.4. Princípios do regime de carreiras 

A suportar o novo modelo de emprego público assente na separação das funções 
de autoridade e soberania, restritas às funções descritas na figura 12, os princípios 
sobre a carreira limitaram-se, e bem, a dois tipos de solução (cfr. fig. 13): 
integração em carreiras nas duas modalidades de vinculação e à redução do número 
de carreiras mediante fusão em novas carreiras com designações e conteúdos 
funcionais mais abrangentes. Duas possibilidades daí surgiram: a carreira geral e a 
carreira de regime especial, valorizando-se, concretamente, para as segundas, uma 
formação profissional específica. 

Fica desmantelado, julgamos que para sempre, e bem, o mito do modelo de 

carreira. Modelo em vias de extinção em quase todos os países desenvolvidos que, 
apesar das vantagens que apresenta, carregava consigo um conjunto de 
desvantagens bem mais possantes. Exigia uma regulamentação exaustiva e 
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tendencialmente uniforme, de tendência vitalícia e com uma enormíssima rigidez e 
igualização dos trabalhadores. 

figura 13: Reforma do regime de carreiras 
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figura 13. Reforma do regime de carreiras

Princípios do 
Regime de 
Carreira

Aprovação em curso de formação específico

Aquisição de certo grau académico ou título
profissional

Integração em Carreiras nas duas modalidades de vinculação

Conteúdos funcionais
específicos

Sujeição a deveres funcionais
mais exigentes

Tipos de 
Carreira Ingresso na 

carreira sujeito 
a uma de duas 
condições:

Redução do número de carreiras mediante fusão em novas carreiras com designações e conteúdos funcionais mais
abrangentes

Especiais

Criação de carreira especial condicionada a:

 

A par disso exigia, analogamente, um estatuto disciplinar especial, com sistema 
remuneratório estatutário diferente, com um sistema de promoções e progressões 
(essencialmente as segundas) definido e assente preponderantemente na 
antiguidade. O mérito, esse, negligenciava-se. Ficou ainda reconhecido, com a 
presente reforma, que as carreiras terão uma ou mais categorias sendo que, neste 
caso, a cada categoria deverá corresponder uma especificidade funcional própria, 
ainda que abranja o conteúdo da categoria inferior. Cada categoria integrará 
diferentes posições remuneratórias. A dinâmica das carreiras (sua evolução) estará 
relacionada com a gestão dos recursos humanos em cada serviço, o que vai, e bem, 
ao encontro do modelo de gestão por objectivos definido pelo Governo. 

3.5. Princípios do regime de recrutamento e selecção 

A selecção e o recrutamento sempre foram temas de activa discussão e debate e, 
até, de variadíssimos estudos promovidos pela OCDE aos diversos países, e em 
particular às suas administrações públicas. Embora com a nova reforma este aspecto 
tenha ficado aquém das meras expectativas difundidas na literatura sobre o assunto, 
é de louvar, mesmo assim, um conjunto de princípios, agora introduzidos, e que são 
de resto causa dos seguintes factores presentes no anterior modelo (CRSCR, 2006): 
a) carácter rígido, moroso e burocratizado dos procedimentos (a duração média 
daqueles procedimentos atingia os 280 dias); b) o recrutamento estava 
excessivamente dependente das habilitações académicas; c) regras de acesso sem 
flexibilidade necessária para proporcionar carreiras mais rápidas aos que 
demonstrem maiores capacidades; d) necessidade de se valorizar mais as aptidões e 
o resultado do desempenho, em detrimento da antiguidade e das habilitações 
académicas e conhecimentos formais; e) necessidade de conferir celeridade à 
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selecção, definição de perfis de competência e avaliação de aptidões; f) promoção 
de reservas de recrutamento, evitando custos com posteriores concursos para as 
mesmas situações; e, g) modernização dos mecanismos de recrutamento e selecção, 
muito à custa das novas tecnologias de informação, hoje disponíveis. Portugal 
ocupa, aliás, uma posição invejável (1.ºs lugares do ranking) da EU no e-
government e no uso de novas tecnologias de informação. 

Talvez a melhor, também controversa, característica inserida no sistema do 
recrutamento seja, avaliamos nós, a maior flexibilidade na fixação da remuneração 
no acto da selecção e recrutamento, embora com alguns condicionalismos (cfr. fig. 
14). 

figura 14: Reforma do regime de recrutamento 
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3.6. Princípios do regime de remunerações 

O actual sistema retributivo, instituído pelo Decreto-lei 353-A/89, já 
referenciado, foi, com o passar dos anos um modelo bastante depreciado e 
deturpado. Culminou num modelo que não possibilita, hoje, a discriminação, 
positiva ou negativa, da remuneração de cada funcionário ou agente (ver com mais 
pormenor Nunes, 1996), trata-se de um modelo que não serve ambos os regimes de 
vinculação agora instituídos com a nova reforma, favorecendo, como se pode ver 
em CRSCR (2006): a) a rigidez e o modelo de carreira, provocando, até, ao longo 
dos anos a diminuição dos leques salariais, por exemplo no período entre 1989-
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2005, -1,4 para as Forças Armadas, -0,6 para a Polícia de Segurança Pública, -0,4 
para o pessoal Técnicoprofissional e -0,3 para os Diplomatas; e, b) os suplementos 
têm um peso excessivo na estrutura orçamental, não se orientando para a 
individualização remuneratória, sendo apenas acréscimos às remunerações por 
intervenções casuísticas (cfr. fig. 15). Com a presente reforma eliminam-se os 
automatismos na evolução salarial e introduzem-se melhores mecanismos que 
permitem à Administração Pública concorrer no mercado de selecção e 
recrutamento de recursos humanos, na busca de melhores profissionais. 

figura 15: Reforma das remunerações 
Antes da 
Reforma

Com a 
Reforma

S S

S S

N S

N S

S S

S S

N S

N S

N S

* S

S S

N S

N S

N S

N S

N S

N S

N S

S = sim * = sim, mas sem aplicação generalizada N = não

Verificação de requisitos de avaliação do desempenho

A mudança opera-se em regra para a posição imediatamente superior

Para premiar o mérito excepcional, o dirigente máximo, ouvido o Conselho
Coordenador de Avaliação, mediante acto fundamentado e publicado, pode
alterar a posição remuneratória para outra superior

Para além das prestações sociais (incluíndo o subsídio de refeição e os subsídios de férias e de Natal)
apenas há suplementos em duas situações: condições transitórias de trabalho e condições permanentes que
outros trabalhadores na mesma situação não são obrigados a enfrentar

A Remuneração é 
constituída por

Compensação pelo desempenho

Remuneração base

Suplmentos

Mantém-se a posição relativa das carreiras e os correspondentes valores remuneratórios

Critérios gestionários adoptados anualmente pelo dirigente máximo do serviço
face às disponibilidades orçamentais

Mudanças de posição; ou prémios; ou recrutamento de novos trabalhadores

Mudanças de posição 
remuneratória

figura 15. Reforma das remunerações

Princípios do Regime 
das Remunerações

Tabela remuneratória única englobando a totalidade dos níveis remuneratórios susceptíveis de serem
utilizados nas posições remuneratórias de todas as carreiras, gerais ou especiais

O número de níveis e o montante correspondente a cada nível remuneratório é fixado por regulamento do
Governo

Tabela específica para Magistrados

Prémios de Desempenho (pecuniário e de prestação única)

Sistemas específicos de recomponsa, por exemplo em resultados por equipa

Elimina-se a natureza automática e permanente de quaisquer suplementos remuneratórios

Os suplementos remuneratórios são sempre referenciados a um posto de trabalho concreto e nunca apenas à
titularidade da carreira, categoria ou área funcional

Os suplementos constituirão montantes determinados e não percentagens da remuneração base

 

Na reforma das remunerações merece destaque, ainda, o facto de se poder 
premiar o mérito excepcional do trabalhador revelado na avaliação do seu 
desempenho e eliminar-se a natureza automática e permanente de quaisquer 
suplementos remuneratórios. 
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4. Conclusão 

Embora tratado a título de breves considerações, até pela fase de implementação 
em que se encontra, o tema do emprego público e a sua grande reforma em 
Portugal, conclui-se que os instrumentos formais fornecidos pelos mecanismos de 
reforma agora propostos permitirão reduzir a rigidez normativa, e não só, dos 
mecanismos de gestão de recursos humanos na função pública. Permite-se, também, 
prestar diferença, e não indiferença, ao desempenho dos trabalhadores. Deixará de 
haver motivo para se falar tanto em escassa eficiência do trabalho. A pluralidade de 
vínculos em sincronismo com uma aproximação ao modelo de vinculação do sector 
privado, nas funções não relacionadas com o exercício dos poderes de soberania e 
autoridade, permitirão anular o automatismo da carreira e a sua natureza vitalícia. 
Julgamos que os instrumentos necessários à reforma já existem, resta, agora, fazer 
bom uso deles, em contexto com os comprometimentos políticos, económicos e 
institucionais. É de resto, uma consequência (ou verdade incontestável) que já há 
muito tempo em Portugal, se esperavam novas formas, emergentes, de vinculação 
do emprego público. 
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