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o papel dos cidadãos no deseMpenho 
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ABSTrACT

Considering the actual states challenges, like the current budgetary 
constraints, the rapid technological change, need for survival, as well the 
different asymmetric and global threats and risks, new theoretical movements 
have emerged in the context of a “new “public administration”. Serving 
citizens as consumers or customers (New Public Management - NPM), a 
high Public Performance Management (Public Value Management - PVM) 
and enhance the citizens role in society (New Public Service - NPS), 
should be an integral part of the public policies.
In Portugal, at the level of the public financial administration, still are 
several laws based on NPM.
However, more and more, public organizations should produce a higher 
quality public service, optimizing their performance. In addition, the role 
of citizens should be emphasized, meeting the current goal of the new 
public administration.
KEYWorDS: Public Management; performance; outputs; citizens; public 
organizations.

rESumo

Tendo em consideração os atuais desafios dos estados, que vão desde as 
atuais restrições orçamentais, a rápida mudança tecnológica, a necessidade 
de sobrevivência, bem como as diferentes ameaças e riscos, assimétricas e 
globais, novos movimentos teóricos têm surgido, no âmbito de uma “nova” 
administração pública. Servir os cidadãos como consumidores ou clientes (New 
Public Management – NPM), possuir um elevado desempenho organizacional 
(Public Value Management – PVM) e realçar o papel dos cidadãos na 
sociedade (New Public Service – NPS), deverão ser partes integrantes das 
políticas públicas a seguir.
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Em Portugal, encontram-se ainda em vigor diversos diplomas ao nível da 
administração financeira do Estado, tendo por base a NPM. 
No entanto, cada vez mais, as organizações públicas deverão produzir um 
serviço público com maior qualidade, otimizando o seu desempenho. Para 
além disso, deverá ser enfatizado o papel dos cidadãos, indo assim ao encontro 
do que se pretende atualmente no âmbito da nova administração pública.
PALAVrAS-CHAVE: Gestão Pública; desempenho; saídas; cidadãos; 
organizações públicas.

1. INTroDuÇÃo

A Administração Pública tradicional veio procurar dar resposta aos 
problemas de governação existentes ao nível dos diversos estados, 
procurando “fornecer um conjunto particular de soluções para os desafios 
da governação” (Stoker, 2006, p. 43), por forma a suportar e expressar 
o processo político de um governo (Ranson & Stewart, 1994). Houve 
particular influência de Max weber, através da perceção do mundo, no que 
diz respeito à defesa de aspetos essenciais à modernização e processo de 
governação, nomeadamente, a orientação política como ponto de partida 
e a monitorização dos serviços através da burocracia.

No decorrer do século XX, devido particularmente à 1ª e 2ª Guerras 
Mundiais, diversos países enfrentaram graves problemas económicos, 
assistindo-se a “organizações públicas que, alegadamente, funcionaram 
em seu benefício próprio, não respondendo aos desejos do público e não 
conseguiram cumprir as expectativas dos anos pós-guerra de criar uma 
sociedade mais justa, mais igualitária” (Ranson & Stewart, 1994, p. 3).

Somente, a partir dos anos 70, houve uma maior consciência política, 
por forma a resolver os problemas existentes, havendo ao nível da 
Administração Pública Tradicional uma maior evolução.

Nos anos 80, novos movimentos para uma nova administração pública 
emergiram por trás da administração pública tradicional (Bryson, Crosby & 
Bloomberg, 2014). Valores como servir os cidadãos de forma democrática, 
mas numa perspetiva de serem consumidores, passaram a constituir-se 
como princípios do movimento teórico denominado por Nova Gestão 



- 145 -

Paulo Gomes / Proelium VIII (1) (2018) 143 - 167

Pública (New Public Management – NPM). A ideia base é de que as 
novas políticas públicas deveriam ser orientadas para o consumidor e que 
a gestão pública poderia basear-se em modelos do setor privado, dando 
origem a uma nova administração pública (Hood, 1991; Parsons, 1995; 
Ranson & Stewart 1994; Stoker, 2006).

No entanto, o NPM veio a ser criticado por não defender princípios bastante 
relevantes da sociedade atual, tais como ênfase na eficiência e eficácia 
(osborne, 2006; Denhardt & Denhardt, 2000, 2007), na necessidade do 
setor público ter um elevado desempenho organizacional (Moore, 2004; 
Stoker, 2006) e ao não salientar o papel que os cidadãos deverão ter na 
sociedade como parte integrante das políticas públicas a seguir (Moore, 
2004; Bryson & Crosby, 2014; Denhardt & Denhardt, 2000, 2007).

Apesar dessa missão, a medição do desempenho é também fundamental 
para as organizações públicas avaliarem o impacto das suas ações e da 
sua organização (Gomes, 2005;  Bouckaert, 2013; Souaf, wazani, & 
Mouadili, 2015).

Em Portugal existem poucos estudos no sentido de relevarem a importância 
do cidadão. Proporcionam uma imagem de satisfação dos cidadãos 
pela qualidade dos serviços nela prestados, por forma a melhorarem a 
qualidade do serviço público (Ferreira, 2006; Carvalho, 2008; Carvalho 
& Brito, 2012).

o objetivo deste artigo é mostrar como os cidadãos e a satisfação das 
suas necessidades poderão contribuir atualmente, para a melhoria das 
organizações públicas, tendo estas uma missão essencialmente de apoio 
à comunidade, distinguindo-se assim do setor privado. Neste sentido, 
este artigo pretende responder à seguinte questão de investigação: qual 
a importância dos cidadãos no desempenho das organizações públicas?

2. A ADmINISTrAÇÃo PÚBLICA

2.1. a adMinisTração pÚblica Tradicional

A administração pública tradicional surgiu nos Estados Unidos no início 
dos anos 1900 e amadureceu até meados do século XX como uma 
resposta a um conjunto particular de condições, resultante dos desafios da 
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industrialização, urbanização, progresso e preocupação sobre as principais 
falhas de mercado (Bryson & Crosby, 2014, p. 446).

o início da administração pública tradicional, poderá ser atribuído a Max 
Weber, através do desenvolvimento do seu modelo burocrático, tendo 
sido um “modelo organizacional que desfrutou notável disseminação nas 
administrações públicas durante o século XX em todo o mundo” (Secchi, 
2009, p.350).

Max weber, ao publicar em 1904, o livro “A ética protestante e o espírito 
do capitalismo” e em 1922 o livro “Economia e sociedade”, “fazia 
referências ao burocrata como profissional e à disseminação do modelo 
burocrático em países ocidentais, defendendo que o exercício da autoridade 
racional-legal como fonte de poder dentro das organizações burocráticas. 
Nesse modelo, o poder emana das normas, das instituições formais, e não 
do perfil carismático ou da tradição” (Secchi, 2009, p. 351).

Um dos aspetos mais importantes deste modelo foi a separação entre 
o planeamento e a execução, em que, “a política é responsável pela 
elaboração de objetivos e a administração pública responsável por 
transformar as decisões em ações concretas (…). A preocupação com a 
eficiência organizacional é central no modelo burocrático” (Secchi, 2009, 
p. 352), sendo esta a melhor solução para os problemas nomeadamente 
da corrupção e incompetência.

Para isso, foram implementados indicadores de desempenho e a sua avaliação 
comparativa, “desenvolvendo ao nível das estruturas organizacionais as 
seguintes funções planeamento, organização, recursos humanos, direção, 
coordenação, avaliação e orçamentação” (Gruening, 2001, p. 3). 

Após a Segunda Guerra Mundial, ao nível académico começou-se a 
reavaliar e a questionar os princípios da teoria clássica. Conforme refere 
Secchi (2009), após a II Guerra Mundial uma onda de confrontação 
intelectual contra o modelo burocrático foi liderada por Simon (1947), 
Waldo (1948) e Merton (1949). 

Herbert Simon foi o principal teorizador defendendo que deveriam existir 
técnicas de decisão e uma forte crença de que o planeamento central da 
administração nacional levaria à otimização dos recursos. Um exemplo foi 
a criação do método denominado por Planning, Programming, Budgeting 
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System (PPBS) onde era aplicada a lógica do planeamento racional, 
da análise de sistemas e de resultados, tendo este método uma grande 
aplicabilidade ao nível militar, a partir da década de 60.

Para além de Simon, Merton veio alertar também, para os “efeitos negativos 
(…) chamados de disfunções burocráticas: o impacto da prescrição estrita 
de tarefas sobre a motivação dos empregados, resistência às mudanças, 
e o desvirtuamento de objetivos provocados pela obediência acrítica às 
normas” (Secchi, 2009, p. 353), do modelo burocrático.

Em 1957, foi desenvolvida a abordagem denominada por Escolha pública, 
através de James Buchanan e warren Nutter na Universidade da Virgínia, 
sendo esta uma escola de pensamento económico. Esta abordagem baseava-
se no pressuposto de que “os indivíduos deveriam perseguir seus próprios 
objetivos e atos de acordo com suas preferências” (Gruening, 2001, p. 5), 
havendo um comportamento racional, ou seja, a pessoa deverá agir para 
atingir os seus objetivos de acordo com o seu conhecimento da situação.

Esta abordagem ao nível da economia política, centrava-se na comparação 
entre as instituições do setor privado e público como alternativas imperfeitas, 
através do desenvolvimento de modelos para explicar fenómenos sociais 
a partir de um conjunto de hipóteses sobre os objetivos dos indivíduos e 
suas informações sobre suas situações, criando-se assim “ um ponto de 
referência normativo natural para avaliar a realidade social” (Gruening, 
2001, p. 6).

Com o fracassar de muitas políticas sociais na década de 70, diversos 
estudos apontaram para a necessidade de se efetuar uma análise política, 
através da descrição e explicação dos desenvolvimentos políticos, bem 
como para encontrar soluções para os problemas políticos. 

Ambas as abordagens estavam fortemente relacionadas com o programa de 
pesquisa neoclássico de Simon, baseado na ideia que os decisores políticos 
através da análise política poderiam fazer mais escolhas racionais. Tomam-
se decisões políticas racionais mediante a utilização de mais informações 
sobre políticas ótimas, análise de estratégias de implementação. Têm por 
base “ um ciclo de apoio à decisão, através da recolha de informações, 
análise, decisão, implementação e avaliação, criando assim uma conceção 
de decisão política racional” (Parsons, 1995).
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outra teoria desenvolvida na década de 1970 foi a da gestão pública, 
quando as escolas de análise política, começaram a ministrar matérias 
para formar os alunos para cargos executivos no setor público. Houve a 
necessidade de mostrar que “para criar políticas adequadas, os executivos 
também precisavam de competências em gestão” (Gruening, 2001, p. 
10), em que, a abordagem racional desenvolvida nas escolas também 
enfatizava a medição objetiva do desempenho e a recompensa dos dirigentes 
organizacionais com base nos resultados alcançados.

Mas no início de 1980, o livro “Em busca da Excelência” de Peters e 
Waterman (1982) veio mostrar que as empresas americanas mais bem-
sucedidas não empregavam um estilo de gestão racional e em vez disso, 
usavam estruturas orgânicas, estratégias humanísticas e uma cultura 
virada para os empregados. Nesta abordagem, “diversos investigadores 
procuraram tornar as organizações públicas excelentes, adaptando as ideias 
preconizadas por Peters e waterman” (Gruening, 2001, p. 11).

2.2. a nova adMinisTração pÚblica

o desenvolvimento da Nova Administração Pública teve por base uma 
variedade de ideias oriundas das teorias da gestão pública (Gruening, 
2001; osborne, 2006), com o objetivo de colmatar os pontos fracos 
e a aperfeiçoar os pontos fortes, tendo surgido o movimento da Nova 
Gestão Pública (New Public Management – NPM) no final de 1970 e 
início de 1980. Os seus primeiros praticantes surgiram no Reino Unido 
com a primeira-ministra Margaret Thatcher e nos governos municipais 
dos EUA (por exemplo, Sunnyvale, Califórnia) que tinham sofrido mais 
fortemente com a recessão económica. Thatcher implementou mudanças 
na política de gestão pública em áreas como métodos de organização, 
relações de trabalho, planeamento de despesas, gestão financeira, auditoria, 
avaliação e controlo.

O aparecimento da NPM deveu-se a vários aspetos resultantes da atual 
globalização de mercados (Mendes, 2001), tais como:

– Cortes e restrições orçamentais;
– Recurso a contratações externas;
– Liberalização dos mercados;
– Aumento da competitividade do setor público.



- 149 -

Paulo Gomes / Proelium VIII (1) (2018) 143 - 167

Segundo Hood (1991), a NPM assenta nos seguintes princípios:

– A privatização dos serviços, com diminuição do peso do Estado;
– A adoção de métodos de gestão empresarial, na base da supremacia 

desta em relação à pública;
– A desburocratização e a descentralização, com suporte num modelo que 

enfatiza os resultados, o serviço, a participação e os sistemas abertos.

A ideia de melhoria da qualidade do serviço público ao “cliente” passa 
a ter um papel relevante, mas assentando na tónica da utilização dos 
métodos do sector privado, com a introdução de fatores de concorrência 
na Administração Pública, a ênfase na racionalidade económica e a 
valorização dos resultados obtidos.

Assim, o NPM visa, essencialmente, promover a inovação e a modernização 
da administração pública, onde o serviço prestado aos clientes, se constitui 
como a base das decisões públicas, otimizando os índices de eficácia, 
eficiência e economia dos recursos colocados ao dispor (Robinson, 2015). 
É visto como um meio mais eficiente de alcançar o mesmo produto ou 
serviço, em que, os cidadãos são vistos como clientes e servidores públicos 
e os dirigentes como gestores públicos. Procura-se realinhar a sua relação 
com os decisores políticos, sendo a sua motivação baseada em incentivos 
(Hood, 1991; osborne e Gaebler, 1993; Bryson & Crosby, 2014). Este 
movimento foi o aprofundamento e aplicabilidade das diversas bases 
teóricas desenvolvidas no âmbito da gestão pública, tendo sido adotado 
em diversos países, inclusive em Portugal.

Mais recentemente, Guthrie, olson, & Humphrey (1999) veem referir 
que este modelo sem reformas de gestão financeira não poderá ter grande 
importância. Relevam a importância da informação financeira no processo 
de tomada de decisão e no respetivo desempenho organizacional público, 
desenvolvendo o modelo denominado por Nova Gestão Financeira Pública 
(New Public Financial Management – NfPM).

No entanto, a NPM “foi criticada devido ao seu foco de cariz mais 
governamental e pela aplicação de métodos algo desatualizados do setor 
privado” (osborne, 2006, p. 380). osborne (2006, 2010), vem apresentar 
uma abordagem denominada por New Public Governance (NPG) em 
que o seu ponto de partida é muito diferente das teorias da gestão 
pública. “Baseia-se na existência de um Estado pluralista, procurando 
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compreender o desenvolvimento e implementação de políticas públicas 
nesse contexto” (osborne, 2006, p. 381), tendo o potencial de aproveitar 
um fluxo mais contemporâneo da teoria da gestão, preocupado com a 
organização relacional (osborne, 2006, p. 384). Este movimento está, 
acima de tudo, preocupado com a “legitimidade e a inter-relação dos 
processos de elaboração de políticas e implementação e prestação de 
serviços” (osborne, 2006, p. 384).

“Devido à sua natureza verticalmente integrada, a hierarquia é o mecanismo 
chave para a governação, (…) para assegurar a responsabilidade para o uso 
dos dinheiros públicos (…) em que vários atores interdependentes contribuem 
para os serviços públicos” através das “relações interorganizacionais e 
definição de processos, salientando a eficácia do serviço e os resultados.” 
(Osborne, 2006, p. 382).

Esta abordagem, procura combinar assim os pontos fortes da NPM, através 
da formulação de políticas orientadas para a produção de produtos/serviços 
públicos e dos respetivos processos de produção.

Com a introdução de critérios empresariais e de princípios de gestão pública, 
como a concorrência entre os serviços prestados, o aumento de poder e de 
participação dos cidadãos, o setor público deverá ser tão eficiente e eficaz 
quanto possível. Para isso, deverá haver uma avaliação do desempenho. 
Surge então uma outra abordagem denominada por Public Value Management 
(PVM), enfatizando que o valor público resulta principalmente do desempenho 
organizacional (Moore, 2003, 2004, 2012; Stoker, 2006).

Ao nível da PVM, Moore (2003, 2004, 2012) acredita que os cidadãos 
desejam dos seus governos uma combinação dos seguintes objetivos, que 
potenciem o valor público: 

– Serviços públicos de alto desempenho e não simplesmente burocráticos;
– organizações públicas eficientes e eficazes para alcançar os resultados 

sociais desejados;
– organizações públicas que operam com justiça e conduzam a condições 

justas na sociedade em geral.

O argumento de Stoker é que nem a NPM e a NPG permitem explicar 
mudanças no ambiente ou fornecer um modelo de gestão. o PVM é visto 
como um meio de compreender a organização e responder aos desafios.
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Devido às questões levantadas sobre se o serviço público deverá ter ênfase 
no interesse individual e geral ou se deverá ser ao serviço das pessoas, 
surgiu o modelo New Public Service (NPS). Para além do desempenho 
organizacional, o governo tem ainda um papel especial como garante dos 
valores públicos e sociais, cujas políticas deverão ter uma elevada ênfase na 
cidadania democrática e colaborativa (Lapsley, 2008; Bryson et al., 2014).

Neste modelo do NPS, a administração pública deverá observar aspetos 
que estão além da racionalidade do mercado, em complemento à NPM 
e à NPG, apresentando ideais e práticas que enfatizem a democracia e o 
envolvimento do cidadão na condução da administração pública (Denhardt 
& Denhardt, 2015). 

o NPS surge assim da necessidade de se transformar uma administração 
pública mais profissional, mais eficiente e em condições de se adaptar 
às condições externas, mas dentro de um contexto de uma administração 
pública democrática.

A ilustração abaixo sintetiza as principais características dos diversos 
movimentos teóricos da nova administração pública.

Ilustração 1: Características das teorias da nova administração pública

Fonte: adaptado de Gruening (2001); Moore (2003, 2004, 2012); osborne (2006) e 
Denhardt & Denhardt (2000, 2007).
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2.3. a nova adMinisTração pÚblica eM porTUgal

Na década de 90, ocorreram profundas alterações nos sistemas financeiros 
da Administração Pública portuguesa, que tiveram início com a aprovação 
da Lei n.º 8/90 de 20 de Fevereiro, “Lei de Bases da Contabilidade 
Pública”, através da qual são determinadas as normas e os princípios a 
que deve obedecer o Regime Financeiro dos Serviços e organismos da 
Administração Pública, referidos na lei como “Serviços e organismos da 
Administração Central”.

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de Junho, deu-se 
continuidade à reforma da contabilidade pública, estabelecendo-se o Regime 
de Administração Financeira do Estado, (RAFE) dos serviços e organismos da 
Administração Pública. Neste diploma, encontra-se estabelecido a elaboração 
de um Plano de Atividades (PA) anual, que pressupõe a definição prévia dos 
resultados a alcançar e das linhas gerais para a sua prossecução bem como 
a explicitação clara da estratégia a seguir na utilização dos meios/recursos 
existentes. os serviços deverão ainda efetuar um relatório anual sobre a 
gestão efetuada (Relatório de Atividades) com uma rigorosa descrição dos 
objetivos atingidos e dos recursos utlizados, procurando assim verificar as 
divergências entre o planeado e o executado.

Para além disso, para se efetuar uma gestão baseada em atividades (partindo-
se das atividades para os recursos necessários), encontrava-se explanado na 
legislação portuguesa a inscrição de programas plurianuais, nomeadamente 
na Lei de Enquadramento orçamental (Lei n.º 91/01, de 28 de Agosto) e no 
Decreto-Lei n.º 131/03, de 28 de Junho, permitindo estruturar o orçamento 
do Estado por programas. De acordo com o n.º 1 do artigo 16.º da Lei 
n.º 91/01, um programa orçamental “inclui as despesas correspondentes a 
um conjunto de medidas ou projetos ou ações de carácter plurianual que 
concorrem, de forma articulada e complementar, para a concretização de um 
ou vários objetivos específicos, relativos a uma ou mais políticas públicas, 
dele fazendo necessariamente parte integrante um conjunto de indicadores 
que permitam avaliar a economia, eficiência e eficácia da sua realização.”

Para além destes diplomas, o Decreto-Lei n.º 232/97, de 28 de julho que 
aprovou o Plano oficial de Contabilidade Pública (PoCP), traduziu - se 
num passo fundamental no processo legislativo da reforma da administração 
financeira, ao introduzir um conjunto de princípios gerais comuns no 
domínio da contabilidade empresarial, tendo por referência o antigo POC 
(Plano oficial de Contabilidade).
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O principal objetivo preconizado pelos diplomas acima referidos é a 
demonstração de que os organismos públicos aplicam os meios financeiros 
de acordo com o aprovado pelas entidades competentes, ou seja, informação 
somente de execução orçamental, tendo lacunas em termos de indicadores 
para avaliação da economia, eficiência e eficácia. 

Para fazer face a estas lacunas, o Documento de Estratégia orçamental 
aprovado para o período de 2014-20181, estabelece a necessidade de serem 
introduzidas mudanças no sistema de contabilidade pública. Estas alterações 
vêm ao encontro do modelo do NPFM, tendo resultado recentemente na 
aprovação de uma nova Lei de Enquadramento orçamental2 e do Sistema 
de Normalização Contabilística para as Administrações Pública (SNC-AP)3, 
pelo Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro (Gomes, fernandes, & 
Carvalho, 2016). No seu art.º 09º é referido a necessidade de um sistema de 
“controlo interno a adotar pelas entidades públicas (…) que contribuam para 
assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente” 
tendo em conta também “um processo de monitorização que assegure a 
respetiva adequação e eficácia em todas as áreas de intervenção”, por forma 
a garantir a legalidade e regularidade de documentos.

Em conformidade com o enquadramento legal acima evidenciado, as medidas 
previstas não têm por base ainda uma cultura de avaliação da satisfação 
dos “clientes”. Com a avaliação da qualidade do serviço, pretende-se 
acima de tudo identificar as adequadas capacidades a implementar e não 
a forma como os custos são imputados, sendo isso fundamental, para 
apoiar o processo de tomada de decisão.

Assim, aumenta-se a atividade desenvolvida perante os cidadãos, 
conseguindo-se aumentar a racionalização dos recursos, sob pena dos 
objetivos de melhorar o serviço prestado e de aumentar a satisfação dos 
cidadãos acabarem por falhar (Gomes, 2005).

3. o DESEmPENHo orGANIZACIoNAL

3.1. o ProCESSo DE DESEmPENHo

Sendo a atual ênfase pública, centrada na eficiência e eficácia da organização 
e nos seus resultados (Moore, 2004), a melhoria da eficiência pode ser 
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conseguida aumentando-se as saídas (outputs), com as mesmas entradas, 
ou mantendo-se os mesmos resultados com redução das entradas (inputs). 
Enfatiza-se assim, a importância de alcançar as saídas certas (outputs), 
preferencialmente a gerir de forma eficiente as entradas (inputs), para 
se melhorarem os resultados (outcomes) e assim trazer mais-valias às 
organizações públicas (Boland & Fowler, 2000; webber, 2004).

Ao nível do setor público, torna-se relevante, perante também o cidadão, 
avaliar qual a necessidade de alocar recursos financeiros (inputs), como 
esses recursos estão a ser utilizados (outputs), bem como o que está a 
ser feito com esses recursos (outcomes) (Mwita, 2000; webber, 2004; 
Bouckaert, 2013; wouter Van Dooren, Bouckaert, & Halligan, 2015). 
Deverão ser utilizadas ferramentas de apoio à decisão, não apenas numa 
perspetiva económica, mas também numa perspetiva social, comportamental 
e dentro do contexto organizacional.

Tal como Julnes & Holzer (2001), Poister (2003) verificou que os outputs 
são essenciais para alcançar os outcomes (último critério ao nível do ciclo 
da gestão), sendo as medidas de output mais utilizadas que as medidas 
de eficiência dos inputs e de outcomes. São fundamentais na alocação de 
recursos, na gestão e monitorização de programas e, ainda, na divulgação 
de informação para a gestão.

A medição e avaliação de desempenho ao nível das entradas (inputs) e 
as saídas (outputs), são fundamentais para se atingirem e melhorarem 
os resultados organizacionais (outcomes) (Meynhardt, 2009, p. 212), 
constituindo-se, atualmente, o principal interesse da gestão de desempenho 
das organizações públicas (Bouckaert, 2013; oECD, 2009; Dooren, 2006).

Diversos investigadores, demonstraram já que os cidadãos têm sido bastante 
úteis e confiáveis para avaliar os serviços públicos, permitindo otimizar 
os outputs e consequentemente os respetivos outcomes, e identificar o que 
é pretendido e valorizado (Blaug, Horner, & Lekhi, 2006; James, 2009; 
Mcnamara, 2012; Carvalho & Brito, 2012; Bouckaert, 2013).

3.2. a Common Assessment FrAmework coMo Modelo de deseMpenho 
organizacional pÚblico

Para comparar inputs, atividades, outputs e outcomes, existe já um 
modelo de gestão desenvolvido e mais vocacionado para organizações 
do setor público, no sentido de melhorar a qualidade do serviço público, 
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como sendo a Common Assessment Framework (CAF) (oECD, 2009; 
Bouckaert, 2013). A sua criação foi inspirada no Modelo de Excelência 
da Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade (European Foundation 
for Quality Management – EFQM), consistindo numa ferramenta de apoio 
à implementação dos conceitos de Gestão da Qualidade na Administração 
Pública, com vista à introdução da qualidade nas organizações públicas.

A CAF resulta da cooperação desenvolvida entre os Ministros da União 
Europeia responsáveis pela Administração Pública e da cooperação de 
sucessivas Presidências da União Europeia, nomeadamente, do Reino 
Unido e da Áustria em 1998; da Alemanha e da Finlândia em 1999 e de 
Portugal em 2000. A CAF resultou ainda da colaboração conjunta entre 
a EFQM, a Academia Speyer, e o EIPA4.

De acordo com a organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OECD, 2009), a CAF é utilizado em toda a Europa como 
estrutura comum para a avaliação da qualidade das Administrações Públicas 
e para as assistir na busca da excelência. “Common” (“Comum”) significa 
que as mesmas estruturas e sistemas são empregues pelas organizações 
de serviço público dos diferentes países, que se encontram em situações 
socioeconómicas diferentes e têm culturas administrativas diferentes. 
“Framework” (“Estrutura”) indica que esta consiste num conjunto de 
princípios de qualidade agrupados de uma maneira lógica e coerente, 
englobando todas as características de funcionamento de uma organização, 
no sentido de se confrontar com a realidade de uma organização eficaz 
e de poder estabelecer um diagnóstico preciso do seu estado de saúde. 
O “Assessment” (“Avaliação”) diz respeito às diligências a efetuar nos 
domínios identificados como tendo necessidade de melhorias.

Em Portugal, a aplicação da CAF integra-se no âmbito da Reforma da 
Administração Pública, designadamente através do Sistema Integrado de 
Avaliação do Desempenho (SIADAP)5, o qual prevê para além da avaliação 
das pessoas (funcionários), a avaliação dos serviços e organismos públicos.

A CAF surge assim como um modelo de gestão para a administração pública 
de diagnóstico organizacional, “subscrevendo os conceitos fundamentais 
da excelência” (European Institute of Public Administration, 2012, p. 10). 
Sendo oito, os conceitos da excelência preconizados para a CAf, os dois 
primeiros dizem logo respeito Princípio 1: orientação para os resultados 
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A organização focaliza-se nos resultados. os resultados são atingidos de forma 
a satisfazer todas as Partes Interessadas da organização (tutela, cidadãos/
clientes, parceiros e colaboradores), em linha com os objetivos definidos. 

Princípio 2: Focalização no cidadão/cliente. A organização focaliza-se nas 
necessidades dos cidadãos/clientes, quer dos atuais quer dos potenciais. 
Envolve-os no desenvolvimento de produtos e serviços e na melhoria 
do seu desempenho.

Procura acima de tudo, “apoiar o setor público em benefício de todas 
as partes interessadas em geral e dos cidadãos em particular” (European 
Institute of Public Administration, 2013, p. 7).

A ilustração abaixo evidencia a estrutura da CAF:

Ilustração 2: Estrutura da CAf

Fonte: Manual da CAf 2013 (http://www.caf.dgaep.gov.pt)

As nove caixas identificam os principais aspetos a ter em conta numa 
análise organizacional. Dentro de cada uma delas existe um critério. 
os critérios representam as dimensões da organização que devem ser 
consideradas durante a avaliação que, por sua vez, são constituídos por 
subcritérios6.
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4. o PAPEL DoS CIDADÃoS

4.1. o papel dos cidadãos no deseMpenho organizacional

Ao nível da nova administração pública, têm-se assistido assim, a novas 
formas de incrementar as relações entre os cidadãos e as organizações 
públicas. A “administração pública voltada para o cidadão (citizen-centred 
service) é diferente da administração centrada no cliente (customer-centred 
service). os cidadãos podem ser ou não usuários de serviços públicos 
específicos, mas são parte de toda uma comunidade e, portanto, contribuem 
e recebem benefícios da administração pública. os cidadãos são também 
portadores de direitos e deveres e, ao contrário dos clientes do setor privado, 
frequentemente não podem escolher um serviço alternativo, caso estejam 
insatisfeitos com o serviço prestado pelo setor público” (Coutinho, 2000).

Perante esta evolução, responder às preferências dos cidadãos é um 
dos grandes objetivos, de modo a que os mesmos sejam parte ativa na 
melhoria da qualidade dos serviços (o’Flynn, 2007, p. 361). o foco da 
gestão pública devem ser os cidadãos, a comunidade e a sociedade civil, 
devendo haver assim uma abordagem mais humanista e políticas públicas 
favoráveis à democracia. Estabelece-se assim, uma nova relação entre o 
Estado e a sociedade (Robinson, 2015).

Aponta-se assim para um novo serviço público, em que a administração 
pública deverá observar aspetos que estão além da racionalidade do 
mercado e da produtividade. o cidadão deverá ser valorizado, devendo 
este, ser distinguido como um simples consumidor de bens e serviços 
públicos. (Denhardt & Denhardt, 2000; Bryson & Crosby, 2014).

No âmbito da nova administração pública, evidenciam-se basicamente 
dois movimentos teóricos que dão grande ênfase ao papel do cidadão, 
nomeadamente:

– Public Value Management (PVM); 
– New Public Service (NPS).

Um dos principais dinamizadores do movimento PVM foi Mark Moore 
(2003, 2004, 2012), referindo que os cidadãos querem dos seus governos 
uma combinação de valores, nomeadamente, organizações públicas que 
criem valor e que tenham desempenho na consecução dos resultados 
sociais, sendo fundamental o seu posicionamento perante a sociedade. 
Prestar serviços só por si à sociedade não basta.
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As políticas a seguir pelas organizações públicas deverão levar os cidadãos 
a cooperar e a ser parte interveniente nas escolhas e opções sociais, 
para que exista um processo de produção social de modo a se atingirem 
interesses comuns dos cidadãos (Stoker, 2006, p. 47).

Para que haja valor público, a política deverá ser valorizada como um 
mecanismo de coordenação social, de modo a permitir que as pessoas 
cooperem e façam escolhas para além do simples dever social de “votar 
nas urnas”. o consentimento social pode ser obtido através de vários 
métodos de consulta e deliberação públicas, por forma a obter-se a 
confiança do cidadão e para que este seja ativo nas políticas e práticas 
das organizações públicas (Stoker, 2006, p. 48).

Para se criar valor público, Moore (2004) releva as seguintes perspetivas, 
a ter em consideração ao nível do desempenho das organizações públicas:

– Qual o valor público que a organização produz?
– Quais as fontes de suporte e que legitimam a atuação?
– Quais as capacidades operacionais que permitem criarem valor?

Essas perspetivas encontram-se relacionadas entre si, sendo esquematizados 
por Moore como um “triângulo estratégico”.

Ilustração 3: O triângulo estratégico para criar valor público.
Fonte: Adaptado de Moore (2004).
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As perspetivas da legitimidade e suporte, bem como das capacidades 
operacionais, compreendem os seguintes aspetos (Moore, 2012):

Ilustração 4: Aspetos a considerar nas perspetivas para criar valor público
Fonte: adaptado de Moore (2012).

É neste contexto, que se constata que os cidadãos desempenham um 
papel fundamental na melhoria e otimização do setor público, querendo 
ter uma participação mais ativa na consecução dos interesses sociais. A 
Administração Pública tem que procurar ser eficiente e eficaz, ou seja, 
deverá ter um elevado desempenho organizacional. 

Bouckaert (2013, p.59) salienta ainda que a confiança das organizações do 
setor público nos seus cidadãos (e vice-versa) é um mecanismo crucial da 
sociedade em que os níveis de confiança deverão ter um impacto nos outcomes.

Esta ênfase no papel dos cidadãos, através das suas perceções e opiniões, 
permite ir ao encontro do que se pretende atualmente no âmbito da nova 
administração pública (Andrews & Van de walle, 2012; Hjortskov Larsen, 
2016). “A perceção é um processo pelo qual os indivíduos organizam e 
interpretam as suas impressões sensoriais, a fim de dar sentido ao seu 
ambiente” (Robbins, 2013, p. 166).

A satisfação dos cidadãos é cada vez mais relevante no setor público, 
por forma a melhorar a eficiência e eficácia das mesmas, bem como para 
demonstrar que o desempenho das mesmas está de acordo com as suas 
expetativas e experiências do serviço prestado. Diversos autores têm 
procurado demonstrar que a gestão do desempenho das organizações 
públicas, permitem influenciar positivamente, e não negativamente, a 
perceção dos cidadãos sobre os serviços públicos à comunidade. (Ryzin, 
2004; Andrews & Van de walle, 2012; Mcnamara, 2012). Para além 

Políticas públicas de suporte

Envolvimento dos cidadãos

Perspetiva da legitimidade e suporte

Missão orientada para os valores sociais

Qualidade dos programas e procedimentos

Qualidade dos outputs

Quantidade de outputs

Perspetiva das capacidades operacionais

Propostas de suporte à atuação Medição do desempenho
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disso, é muito usada em organizações onde os resultados organizacionais 
(outcomes) são difíceis de medir (Andersen & Hjortskov, 2014).

Numa publicação efetuada pelo Canadian Centre for Management 
Development (CCMD), Blythe & Marson (1999), apresentaram diversos 
estudos de caso. Procuraram mostrar como melhorar os serviços públicos, 
tendo sido apresentados diversos contributos e regras, que as organizações 
públicas deverão ter em conta por forma a melhorarem o seu desempenho 
perante o cidadão. Verificaram ainda que, para implementar essas, é 
fundamental verificar a forma com estas estão implementadas e efetuar 
a medição do desempenho da organização perante o cidadão.

4.2. UM Modelo para a nova adMinisTração pÚblica volTada para 
o cidadão

Tendo por base os diversos estudos sobre a administração pública voltada 
para o cidadão, Coutinho (2000), vem apresentar um modelo baseado em 
15 passos, para que uma organização pública melhore o seu desempenho 
perante o cidadão:

1) Incentivar a formação de uma cultura administrativa centrada no cidadão;
2) Promover mais liberdade de escolha aos cidadãos, aumentando as 

opções de serviços disponibilizados;
3) Procurar apoio do estado e sustentação política nas atividades 

desenvolvidas;
4) Dispor de lideranças, formais ou informais, em todos os níveis 

(estratégico, tático e operacional); 
5) Planear os projetos a curto, médio e longo prazo, realizando um 

projeto piloto para experiência e eventuais ajustes;
6) Consultar os indivíduos ou os grupos que tenham interesse no 

desempenho do sistema ou organização, procurando perceber o que 
pretendem da organização;

7) Investir na formação do pessoal e em recursos tecnológicos e logísticos 
da organização;

8) Criar parcerias baseadas na unificação de objetivos, trabalho desenvolvido 
e no nivelamento das políticas de recursos humanos;

9) Divulgar e explicar as inovações planeadas, esclarecendo exaustivamente 
como os cidadãos podem utilizar o novo serviço e como poderão 
contribuir para o seu aperfeiçoamento;
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10) Demonstrar os resultados dos objetivos pretendidos e das respetivas 
iniciativa (através de medição de desempenho), ajuda à mudança de 
mentalidades, quer internas, quer externas;

11) Segmentar a população alvo (cidadãos-usuários) em grupos para 
identificar suas expectativas quanto a formas e modelos de atendimento;

12) Estabelecer padrões de qualidade no atendimento com base nas 
expectativas dos cidadãos, e compará-los com a eficiência e eficácia 
dos serviços já oferecidos;

13) Medir a satisfação e perceções dos cidadãos, promovendo feedbacks 
por meio de uma maior variedade de instrumentos de consulta, e 
tendo alguém responsável e com formação na análise desses dados, 
por forma a apoiar a tomada de decisão;

14) Monitorizar constantemente a implementação do projeto, fazendo os 
ajustes necessários;

15) Comunicar os resultados obtidos à comunidade envolvente, uncluindo 
o poder político.

Verifica assim que, qualquer modelo voltado para o cidadão deverá dar 
preferência por uma abordagem top-down na definição e comunicação 
dos resultados desejados, por uma relação de cooperação e colaboração 
e uma implementação gradual, refletindo também as preocupações dos 
cidadãos em relação ao desmpenho das organizações públicas (Gomes 
et al., 2016).

5. CoNCLuSÕES

As atuais expetativas da sociedade, fruto dos atuais desafios resultantes 
das atuais restrições orçamentais, a rápida mudança tecnológica e a 
necessidade de sobrevivência das organizações, impõem que as mesmas 
se virem cada vez mais para o exterior.

o mesmo se aplica às organizações públicas que, cada vez mais, deverão 
produzir um serviço público com maior qualidade junto da sociedade e 
dos seus cidadãos, otimizando o seus índices de eficiência e eficácia. 
Procura-se assim ir ao encontro dos princípios orientadores de uma nova 
administração pública.
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Esses princípios são implementados pelas organizações públicas, através 
de um adequado processo de desempenho.

Uma nova administração pública voltada para o cidadão e com elevado 
desempenho, tem vindo a ser estudada, procurando envolver o cidadão 
na melhoria do desempenho da administração pública.

Diversos estudos procuram apresentar contributos e regras que as 
organizações públicas deverão implementar, por forma a que o seu foco 
seja no cidadão.

Assim, em resposta à pergunta de  investigação, o cidadão assume 
um papel fundamental na melhoria do desempenho das organizações 
públicas, permitindo que as mesmas estabeleçam os seus padrões de 
qualidade, eficiência e eficácia, com base nas expetativas e opiniões dos 
cidadãos. Para isso, torna-se importante, medir a satisfação dos cidadãos, 
promovendo feedbacks e recorrendo a instrumentos de consulta como por 
exemplo, os questionários e entrevistas. Para além disto, monitorizar a 
implementação das medidas e proceder aos ajustes necessários (medidas 
corretivas), é fulcral, mostrando depois os resultados obtidos, junto da 
sociedade (cidadãos, governo, outras organizações, etc).
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