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GUERRA MUNDIAL
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[RESUMO]
PALAVRAS-CHAVE: Organização Científica do Trabalho; Modernização; Estado
Novo

As preocupações com a introdução de melhorias na eficiência do trabalho e do
trabalhador têm, desde sempre, estado presentes no mundo do trabalho. Porém, a
utilização de métodos científicos no seu estudo, planificação e organização surge apenas
nos anos iniciais do século XX tendo como objectivo o aumento do rendimento
mediante a supressão de desperdícios de tempo, esforço e materiais.
Por norma, habituámo-nos a conotar de imediato o tema com as realidades de
países como os Estados Unidos da América, a França, a Alemanha ou o Japão. No
entanto, na verdade, estes princípios difundiram-se praticamente por todo o mundo
industrializado ou em vias de industrialização, tendo sido desenvolvidas experiências
interessantes também na América do Sul, na Europa Oriental ou nos países periféricos
da Europa do Sul, entre os quais Portugal.
De facto, em Portugal, os primeiros indícios de reflexão em torno destes
princípios surgem ainda no período da I República, por via de pequenos artigos
publicados em alguns periódicos da época. No entanto, é após a II Guerra Mundial que
o aprofundamento dos estudos e da aplicação dos métodos de organização científica do
trabalho tem a sua época de maior desenvolvimento. É, de facto, neste período que se dá
início ao que podemos considerar como a «época de ouro» da organização científica do
trabalho no País, durante a qual são criados organismos privados e estatais que têm por
objectivo difundir estes princípios não só a nível industrial, mas também agrícola e
administrativo.
As lógicas da época não são alheias a esta realidade, encontrando-se a mesma
enredada nas dinâmicas da assistência técnica norte-americana, da inserção de Portugal
nos organismos de cooperação económica e sendo influenciada por outros impactos
internacionais, bem como pela forma como todos estes elementos se relacionam com os
desafios que Portugal enfrentava na época, com a procura da produtividade e com a

tomada de consciência sobre a necessidade de ultrapassar as debilidades que haviam
sido reveladas pela II Guerra Mundial e pelos estudos preparatórios dos Planos de
Fomento.
Na verdade, traçar a história da organização científica do trabalho em Portugal é
traçar uma narrativa em dois planos, nos quais os impulsos externos são evidentes mas
cujas dinâmicas são assumidas por uma plataforma de apoio que, no País, apostou na
importância da melhoria da eficácia da indústria e da Administração Pública através da
aplicação destes princípios.
Encontramo-nos, assim, perante um Estado que, também por esta via, se
internacionaliza e moderniza, que cresce em funções e funcionários; que é impelido a
enfrentar novos desafios; que se envolve e recebe impactos de movimentos, correntes e
organismos internacionais, num mundo que se torna cada vez mais interligado. São os
ventos da época que sopram em Portugal pela porta deixada aberta pela decisão de «não
ficar de fora».
O estudo que seguidamente se apresenta irá, assim, identificar os veículos que
conduziram à introdução da organização científica do trabalho no País e as dinâmicas
que os enredaram e definiram a nível nacional e internacional, sem esquecer os actores,
objectivos e resistências em presença.

[DISSERTATION TITLE]
SCIENTIFIC MANAGEMENT IN PORTUGAL AFTER SECOND WORLD
WAR
1945-1974

ANA CARINA GERARDO DA SILVA AZEVEDO

[ABSTRACT]
KEYWORDS: Scientific Management; Innovation; “Estado Novo”
Since the beginning that the concerns with the introduction of improvements in
work efficiency are present in the working world. Although, the use of scientific
methods in its study, planning and organization emerged only in the early years of the
20th century with the aim of increasing the income by eliminating the waste of time,
effort and materials.
As a rule, we got used to immediately connotate the subject with the realities of
countries such as United States of America, France, Germany or Japan. However, in
fact, these principles have spread practically throughout the industrialized or
industrializing world, having been developed interesting experiences also in South
America, Oriental Europe or in peripheral countries of South Europe, among which,
Portugal.
In fact, in Portugal, the first indications of reflection around these principles
arise still during the period of the First Republic, in small articles published in some
periodicals of the time. However, it is after the World War II that further studies and the
application of scientific methods of work organization has its time of greatest
development. It is, in fact, in this period that begins what we might call as the "golden
age" of scientific management in the country, in which are created private and state
organisms which aim to disseminate these principles not only industrially, but also
agricultural and administratively.
The logic of the time is not oblivious to this reality, being entangled in the
dynamics of the North-American technical assistance, the inclusion of Portugal in the
bodies of economical cooperation and being influenced by other international impacts,
as well as by how all these elements relate to the challenges that Portugal faced at the
time, with the pursuit of productivity and with the awareness of the need to overcome
the weaknesses that have been revealed during the World War II and by the preparatory
studies of Development Plans.
In fact, trace the history of scientific management in Portugal is to trace a
narrative in two planes, in which the external impulses are evident, but whose dynamics
are assumed by a support platform that, in this country, was bet in the importance of

improving the efficiency in the industry and in Public Administration by applying these
principles.
Therefore, we are before a State that, also through this via, industrializes and
modernizes, that grows in functions and staff; that is driven to meet new challenges; that
engages and receives impacts from movements and international organisms in a world
that is increasingly interconnected. The winds of time are blowing in Portugal through
the door that was left open by the decision of «not be left out».
The study that is here presented will, in this way, identify the vehicles that led to
the introduction of scientific management in the country and the dynamics that netted
and defined them at the national and international level, without forgetting the actors,
goals and resistances involved.
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Introdução
Considerações iniciais e fundamentação do objecto de estudo
Partindo das obras e das experiências de Taylor, Ford e Fayol, entre tantos
outros, a organização científica do trabalho - a partir de agora referida como OCT constituiu uma das marcas do século XX. De facto, apesar das preocupações com a
melhoria da eficiência do trabalho e do trabalhador terem desde sempre estado presentes
no mundo do trabalho, a utilização de métodos científicos no seu estudo, planificação e
organização surge apenas nos anos iniciais do século XX tendo como objectivo o
aumento do rendimento mediante a supressão de desperdícios de tempo, esforço e
materiais. Porém, por norma - e muito devido à vitalidade que a OCT apresentou nestes
países -, habituámo-nos a conotar de imediato o tema com as realidades dos Estados
Unidos da América, França, Alemanha ou Japão. No entanto, na verdade, estes
princípios difundiram-se praticamente por todo o mundo industrializado ou em vias de
industrialização, tendo sido desenvolvidas experiências interessantes também na
América do Sul, na Europa Oriental ou nos países periféricos da Europa do Sul, entre os
quais Portugal.
Apesar da historiografia, nacional e estrangeira, ser relativamente omissa no que
diz respeito à introdução da OCT em Portugal, investigações anteriores revelaram-nos
que os primeiros indícios de reflexão em torno destes princípios surgiram ainda no
período da I República, por via de pequenos artigos publicados em alguns periódicos da
época. Estes, não obstante não fazerem, nos primeiros anos, referências concretas à
OCT, apresentam algumas questões que podemos considerar serem precursoras dos
estudos sobre estes métodos, evidenciando sobretudo um certo reconhecimento de que a
indústria portuguesa se encontrava refém de esquemas de fabrico incorrectos e
rotineiros. Somente após a I Guerra Mundial começariam a surgir as primeiras
referências concretas a estes princípios, quase todas inseridas em publicações de cariz
técnico dirigidas a círculos bem definidos, entre os quais contamos os médicos, os
engenheiros e os industriais. Neste âmbito, a primeira referência à OCT encontrada num
texto português data de 1917 e é da autoria de Mendes Correia, centrando-se na relação
entre o taylorismo e a reeducação profissional dos mutilados de guerra. 1 Muitos outros
se seguiriam até ao final dos anos 30. Aos artigos presentes em publicações de carácter
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Mendes Correia, «Taylorismo e reeducação profissional», separata do Portugal Médico, Porto, 1917.
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técnico ou em periódicos operários, dos quais se destacam as revistas O Trabalho
Nacional, da Associação Industrial Portuense e A Batalha, da Organização Operária
Portuguesa, juntam-se, também no período anterior à II Guerra Mundial, algumas obras
que realizam já uma análise mais aprofundada sobre a temática, destacando-se os
contributos de João Camoesas, com as obras O taylorismo e a organização cientifica do
trabalho, de 1925 e O Trabalho Humano, de 1927, ou de Cunha Leal com a obra A
Técnica e as transformações sociais contemporâneas, de 1933.2
Apesar desta primeira fase de desenvolvimento da organização científica do
trabalho ser caracterizada por uma grande componente teórica, surgiram também nos
mesmos anos, as primeiras - e tímidas - aplicações práticas. Além de certas tentativas de
racionalização do trabalho aplicadas em algumas oficinas e fábricas ainda durante os
primeiros anos do século XX, das quais se destacam a fábrica Ouizille de Sesimbra, a
Campos Mello & Irmão, Limitada e o Arsenal da Marinha, apenas a partir da década de
1920 podemos afirmar estar em presença de um mais concreto processo de
desenvolvimento destes princípios em Portugal. A participação portuguesa no IV
Congresso Internacional de Organização Científica do Trabalho, em 1929, e a criação
da Comissão Portuguesa de Organização Científica do Trabalho Agrícola, em 1930, são
marcos desse desenvolvimento, bem como o surgimento de referências à introdução de
métodos científicos de organização do trabalho em alguns estabelecimentos industriais,
tudo isto aliado às menções que apontam para uma crescente influência de algumas
firmas de consultoria em organização no País, que tinham nas Associações Industriais
Portuguesa e Portuense grandes agentes de divulgação.
Porém, o aprofundamento dos estudos e da aplicação dos métodos de OCT em
Portugal tem, após a II Guerra Mundial, a sua época de maior desenvolvimento. É, de
facto, neste período que se dá início ao que podemos considerar como a «época de
ouro» da OCT no País, durante a qual são criados organismos privados e estatais que
têm por objectivo difundir estes princípios não só a nível industrial, mas também
agrícola e administrativo. A nova conjuntura do pós-guerra é responsável por esta
aceleração, sendo que, a partir 1945, os métodos de OCT começam a ser mencionados
na legislação como um meio para que a indústria nacional pudesse ultrapassar as suas
limitações e enfrentar os desafios do tempo. Não cessaram, porém, as resistências de um
2
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as transformações sociais contemporâneas, Lisboa, Sociedade Nacional de Tipografia, Abril de 1933.
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regime e de alguns círculos industriais que tentavam gerir a necessidade do crescimento
económico com a manutenção do equilíbrio e da paz social, bem como das crenças
vigentes sobre a industrialização necessária para o país. No entanto, as transformações
da guerra e do pós-guerra obrigaram ao repensar da economia e à assimilação do
conceito de produtividade, largamente difundido na esteira do Plano Marshall, numa
época de maior internacionalização e abertura ao exterior que coincidiu com a tomada
de consciência acerca da necessidade de desenvolvimento do sector industrial, cujos
limites foram largamente revelados pela conjuntura da II Guerra Mundial. Todas estas
questões revelaram a necessidade de melhorar o desempenho geral do sector produtivo
português e explicam, em grande medida, a maior afirmação da OCT entre as décadas
de 1950 e 1970, durante as quais foram criados um conjunto de organismos que, entre
as suas atribuições, tinham como missão o estudo e difusão destes princípios.
Os impactos do Plano Marshall e da paulatina internacionalização da economia
portuguesa não são, como anteriormente referimos, alheios a esta situação. Os seus
propósitos de compelir o País ao melhoramento das técnicas agrícolas e dos métodos de
trabalho industrial de forma a aumentar a produção e diminuir o seu custo foram
responsáveis pela afirmação em Portugal de uma série de conceitos - entre os quais o de
produtividade - e de uma outra visão em relação à industrialização e ao
desenvolvimento económico, que se tornaram fulcrais para o rumo apresentado. Mas
outros impulsos internacionais seriam visíveis. Também fruto de um movimento
europeu, o de reforma e reestruturação do sector administrativo - englobado num outro
ainda mais disseminado ligado à reforma da Administração Pública - foi criado o
Secretariado da Reforma Administrativa (1967), organismo responsável pela difusão
dos princípios de organização científica do trabalho na Administração do Estado.
Além do sector industrial e da administração, também ao nível da agricultura foi
criado um organismo que desenvolveu importantes estudos no sentido da organização
científica do trabalho agrícola. Trata-se do Centro de Estudos de Economia Agrária da
Fundação Calouste Gulbenkian (1957), entidade responsável pela realização de uma
série de estudos tendentes à melhoria da produtividade agrícola através da utilização de
métodos de racionalização do trabalho. Quanto ao ensino, os desenvolvimentos são
também diminutos, apesar de merecerem destaque quer a criação da Escola Superior de
Organização Científica do Trabalho e das Relações Humanas nas Empresas (1962), no
Instituto Superior de Línguas e Administração - ISLA, dirigida cientificamente por
3

Mário Soares Madureira, quer as experiências realizadas ao nível da Formação
Profissional Acelerada (1962).
A importância e a difusão da OCT no pós Segunda Guerra português são
bastante perceptíveis e exigem o aprofundamento do estudo dos seus impactos,
limitações e características. O período do seu maior desenvolvimento carece ainda de
uma investigação mais aprofundada, permanecendo várias perguntas sem resposta,
organismos apenas superficialmente estudados e, no fundo, parcelas da história
económica, social e política portuguesa da segunda metade do século XX ainda por
desvendar, visto a temática tocar não somente as questões da industrialização e do
desenvolvimento económico e científico, mas também as problemáticas relacionadas
com o mundo do trabalho e com os crescentes contactos técnicos estabelecidos com o
exterior, envolvendo-se, em suma, com alguns dos aspectos mais relevantes da
conjuntura do pós Segunda Guerra em Portugal.

Objecto e objectivos de estudo
As questões apresentadas explicam a escolha do nosso objecto de estudo e a
definição do âmbito cronológico de análise. Esta é, assim, uma tese em História, cujo
objecto de estudo é a organização científica do trabalho em Portugal após a II Guerra
Mundial (1945-1974) e que pretende analisar o processo de difusão destes princípios no
País durante o período da sua maior afirmação, terminando em 1974, ano no qual se dão
as enormes transformações que a Revolução de Abril produziria na política, sociedade e
economia portuguesas e, particularmente, no mundo do trabalho. Esta análise
materializa-se em cinco objectivos concretos, a saber: a compreensão das lógicas que
envolveram o estudo e difusão da OCT no período; a referenciação dos veículos e das
dinâmicas que conduziram à sua introdução no País; a percepção da forma como a OCT
era entendida ao nível do Estado; o conhecimento dos principais actores responsáveis
pelo seu desenvolvimento; e, por fim, a análise da acção dos principais organismos que
apostaram na sua implementação.
É ainda de referir que, por opção, não nos deteremos em duas problemáticas que
poderiam surgir como óbvias para quem nos lê. Por um lado, não incidiremos sobre as
reacções operárias à introdução de novos métodos de trabalho, tema de difícil apreensão
dadas as restrições à liberdade de imprensa e associação características do período. Por
outro lado, não reflectiremos, igualmente, sobre os exemplos de aplicação concreta da
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OCT. Esta escolha prende-se com o facto de não existir homogeneidade na forma de
aplicação da organização científica do trabalho, o que torna essencial o recurso a
estudos de caso que não poderiam ser desenvolvidos no âmbito deste Doutoramento.
Parece-nos, assim, mais relevante a apresentação das lógicas que envolveram o processo
de introdução e difusão destes métodos no País, compreendendo as apostas feitas, as
resistências manifestadas e os veículos, actores e prioridades em presença, tentando
traçar um «mapa» que, esperamos, possa clarificar e servir de base a estudos de caso a
realizar futuramente.
Por fim, paralelamente à análise dos objectivos enunciados e por eles suscitados,
surgem ainda as seguintes questões de trabalho às quais tencionamos dar resposta: foi
visível uma submissão das lógicas nacionais e das prioridades do regime aos impulsos
internacionais da época? Até que ponto esta história é exemplo do voluntarismo de
alguns actores que, tendo a sua própria agenda, para a qual a OCT constituía um
instrumento, entram no aparelho de Estado e vão criando condições à difusão destes
métodos mediante a passividade do regime? A OCT constituiu um factor de
internacionalização do País?
Apresentados que estão os objectivos deste estudo, é necessário alertar para as
dificuldades que se encontram inerentes à temática. O facto de não se tratar de um tema
linear é, talvez, o principal obstáculo, sendo o processo de introdução e
desenvolvimento da OCT em Portugal de muito difícil apreensão. O desenvolvimento
da investigação pressupôs, assim, a consulta de vários arquivos, nos quais a
identificação dos fundos a examinar foi dificultada pela subtileza com que a OCT se
introduziu em cada um dos organismos que contribuiu para o seu desenvolvimento. Por
seu lado, a identificação desses organismos pressupôs a realização de uma análise
exaustiva de todas as obras que, entre 1945 e 1974, se dedicaram, de forma mais ou
menos directa, à temática. Em anexo apresentamos a listagem das obras referentes ao
tema publicadas em Portugal, porém, o arrolamento de todas aquelas que lhe fizeram
referência é bastante superior. A metodologia usada para tentar ultrapassar estes
obstáculos baseou-se tanto na análise de bibliografia nacional e internacional sobre o
tema, como no estudo de algumas publicações oficiais e na pesquisa em arquivo, ambos
pautados pelas características e desafios que de seguida apresentaremos.
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Bibliografia
A vastíssima bibliografia internacional sobre a temática da OCT é aquela que
melhor pode servir de auxílio à nossa análise, dada a limitada existência de estudos
nacionais sobre o assunto. Explorando os temas fundamentais tratados pela bibliografia,
reflectiremos sobre a mesma enfatizando as grandes temáticas nas quais esta se
subdivide e que nos auxiliam na tarefa de compreensão do tema de uma forma mais
global e completa. Além das obras que se centram especificamente na descrição e
problematização da evolução da OCT, conta-se um importante conjunto de trabalhos
relativos às questões da transferência de conhecimentos técnicos e científicos, à
internacionalização dos países periféricos e à análise do desenvolvimento económico
europeu no período em estudo, tentando captar as principais características desta
evolução e a forma como esta se articula com as transformações e inovações que têm
lugar no mundo do trabalho. Também as problemáticas da construção europeia e da
reconstrução económica do pós-guerra não podem ser colocadas de parte desta análise
devido à enorme importância que apresentam no período em estudo, sendo um dos
factores explicativos da aposta em novos métodos organizativos tendentes à melhoria da
produtividade. Além disso, duas outras temáticas adquirem extrema importância neste
contexto. Por um lado, as questões ligadas à industrialização entre as décadas de 1940 e
1970; por outro, as problemáticas do trabalho e do operariado industriais, incluindo as
questões relativas à luta de classes, às consequências humanas da mecanização e da
alteração dos processos de trabalho, passando, como não podia deixar de ser, pelas
repercussões da evolução dos princípios de OCT a nível salarial e do quotidiano fabril.
Um último conjunto de obras merece a nossa atenção: aquele que compreende os
estudos relativos ao desenvolvimento do sector da consultoria nos Estados Unidos e na
Europa Ocidental, na sua relação com a difusão dos métodos de organização do
trabalho.
Iniciando a nossa análise pelo primeiro conjunto de obras anteriormente
indicado, relativo às questões da transferência de conhecimentos técnicos e científicos e
à internacionalização dos países periféricos, verificamos que os estudos que maior
impacto apresentam são posteriores à década de 1990 e apostam na análise de temas
relacionados com os impactos da evolução da globalização numa perspectiva histórica,
estudando as questões relacionadas com a permeabilidade das fronteiras relativamente a
transferências de conhecimentos científicos e organizativos e ao papel das
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multinacionais na evolução do capitalismo global desde o século XIX. Através destas
obras é possível compreender um pouco do que foi o processo de difusão de técnicas
organizativas e de administração - entre as quais se contam os princípios da OCT -,
desde os EUA até aos países periféricos europeus, passando pelas grandes zonas
industriais da Ásia e da Europa Central e do Norte. A crescente internacionalização da
economia no período após a Segunda Guerra Mundial deu, de facto, um impulso
importante

à

permuta

de

conhecimentos

entre

países,

à

medida

que

a

internacionalização de empresas conduzia, igualmente, à transferência de técnicos e
saberes. Além disso, a reconhecida supremacia norte-americana no ramo industrial e os
resultados das suas empresas no que à produtividade dizia respeito, aliado ao novo
papel que este país passou a ter na Europa do período, fez com que as técnicas
americanas fossem transportadas para além das suas fronteiras e o «american way»
vingasse como padrão a imitar.
Entre os autores que mais se dedicaram ao estudo destas questões podemos
destacar quatro nomes importantes: Geoffrey Jones, Behlül Üsdiken, Lars Engwall e
Matthias Kipping, curiosamente, todos eles apresentando no seu percurso académico
um claro interesse pelo estudo das questões relativas à organização e administração.
Geoffrey Jones, responsável pela obra Multinationals and global capitalism: from the
nineteenth to the twenty-first century, publicada em 2005, é professor de Business
History na Harvard Business School e um interessado pelo estudo das questões
relacionadas com Economia e Administração. As suas obras têm-se centrado na
evolução do empresariado internacional e das corporações multinacionais especializadas
em bens de consumo e serviços e na forma como estas apresentam um papel
interessante na transferência de conhecimentos entre as suas várias filiais. Quanto a
Behlül Üsdiken, as suas áreas de interesse centram-se no estudo das teorias da
organização e na história da administração. Tendo feito o doutoramento em Business
Administration na Universidade de Istambul no final dos anos 70, Üsdiken é membro do
Grupo Europeu de Estudos Organizacionais da British Academy of Management e da
sua bibliografia fazem parte uma série de estudos sobre o ensino de técnicas
administrativas, o advento das «management teams», a exportação de conhecimentos
administrativos e a «americanização» dos métodos administrativos europeus. Sendo, na
sua maioria, bastante recentes, posteriores ao ano 2000, as suas obras têm a mais-valia
de nos proporcionar uma visão actual sobre a evolução do ensino e da difusão das
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práticas administrativas, bem como sobre o papel dos técnicos americanos no processo.
Dos seus trabalhos destacamos o artigo intitulado «Between Contending Perspectives
and Logics: Organizational Studies in Europe», publicado em 2010 na revista
Organization Studies e o estudo «The transfer of management knowledge to peripheral
countries», publicado na revista International Studies of Management and
Organization3, no qual é apresentado o processo de transferência dos princípios de
organização do trabalho em alguns países periféricos, tendo em consideração as
especificidades decorrentes do seu grau de desenvolvimento. Também Lars Engwall se
interessou pelo estudo das mesmas temáticas. Membro do departamento de Business
Studies na Universidade de Uppsala, Suécia, e antigo professor de organização
científica no European Institute for Advanced Studies in Management, em Bruxelas,
Engwall tem vindo a dar o seu contributo em vários organismos responsáveis pelo
estudo das questões relacionadas com a organização científica, entre os quais se contam
o ESF Research Programme “European Management and Organisations in Transition”
e o TSER Programme CEMP: “the Creation of European Management Practice”. Além
de várias publicações sobre administração e a consultoria em organização, é ainda autor
de estudos sobre a estrutura industrial e o ensino administrativo sob perspectiva
histórica. Quanto a Matthias Kipping, os seus estudos abarcam várias temáticas
relevantes para a nossa investigação, nomeadamente as problemáticas relacionadas com
a transferência de conhecimentos de organização científica entre países e a influência do
modelo americano na Europa e no Japão. No entanto, as questões relacionadas com o
papel desempenhado pelas firmas de consultoria na evolução do taylorismo têm sido,
nos últimos tempos, a sua principal temática de estudo. O contributo desde autor tem talvez em maior medida do que os restantes devido ao âmbito da sua análise -,
apresentado uma visão mais global sobre os factores que vêm influenciando a difusão e
desenvolvimento dos princípios de OCT na Europa.
Estes estudos são, como podemos verificar, de extrema importância para a
compreensão do nosso tema, visto possibilitarem um melhor entendimento sobre o
processo de difusão destes princípios em Portugal, na medida em que elucidam acerca
da internacionalização dos métodos de organização científica e do papel que a
consultoria, as multinacionais e, no fundo, a internacionalização da economia, têm no
3

Matthias Kipping; Lars Engwall e Behlül Üsdiken, “Preface: the transfer of management knowledge to
peripheral countries”, International Studies of Management and Organization, vol. 38, 4, 2008., pp.3-16.
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processo em estudo. Neste âmbito, torna-se essencial não esquecer as lógicas do
desenvolvimento económico europeu no período compreendido entre 1945 e 1974, visto
serem fundamentais para a compreensão do tema, bem como para o entendimento das
dinâmicas internacionais que têm repercussões no caso português.
De um modo geral, os autores dedicados à análise destas temáticas apresentam a
mais variada proveniência no que diz respeito às suas áreas de conhecimento e, quanto à
datação dos trabalhos, estes variam desde as obras coetâneas dos acontecimentos
estudados até às análises mais recentes que fazem uma mais completa problematização
das questões em presença. Como não podia deixar de ser, muitas das obras mais antigas,
algumas delas escritas por volta da década de 70, são bastante marcadas
ideologicamente, sendo que as suas análises reflectem, muitas das vezes, as tendências e
opiniões políticas dos seus autores. No entanto, mesmo estas são uma fonte importante
para a compreensão do articulado da época, das realidades e dos factores em presença e
em confronto. Dos estudos mais recentes conseguimos retirar, igualmente, grandes
mais-valias para a nossa investigação, nomeadamente no que diz respeito à
problematização apresentada e à reflexão que as mesmas deixam transparecer,
baseando-se nas mais recentes conclusões da historiografia internacional. As obras
dedicadas ao desenvolvimento económico têm ainda a característica de serem baseadas
em diferentes metodologias. De facto, desde os estudos sectoriais até ao uso da história
comparada, passando pelo âmbito da história local e regional, a bibliografia referente a
esta temática abarca um conjunto bastante variado de realidades que em muito auxiliam
a nossa investigação.
Como é notório, muitas das questões abordadas pela categoria de estudos
anteriormente referida cruzam-se com a história da construção europeia, temática de
grande importância para a compreensão do nosso objecto de estudo. Tal como
mencionámos na introdução a este capítulo, o estudo da construção europeia tem uma
importância fulcral para a compreensão da forma como a OCT é difundida em Portugal,
bem como nos restantes países da Europa Ocidental. Vários são os estudos que vêm
sendo feitos ao longo do tempo sobre a temática, centrando-se uns numa análise mais
global do processo de construção europeia e focando-se outros nos mais diversos
aspectos desse mesmo processo. Entre as obras que fazem uma análise mais abrangente
da questão, destacamos o livro de Dominique Hamon e Ivan Serge Keller intitulado
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Fondements et étapes de la construction européenne.4 Apesar de datar do final da
década de 1990, esta obra faz uma análise bastante estruturada e precisa dos vários
passos dados em direcção à Europa que hoje conhecemos, explicando de forma clara os
avanços e recuos que foram tendo lugar ao longo do tempo e que apresentam, também,
impacto em Portugal. Como tal, um outro conjunto de bibliografia torna-se de extrema
importância: aquele que se centra especificamente no caso português e na forma como o
País se associou ao processo de construção europeia. No entanto, daremos maior
importância a este conjunto quando referirmos a bibliografia portuguesa, cujos artigos
apresentam maior interesse para os nossos objectivos.
Passando para as questões da industrialização europeia e do trabalho industrial
após a Segunda Grande Guerra, o rol de artigos e livros publicados aumenta
consideravelmente. Vários são os autores que se centraram no estudo desta temática,
quer durante as décadas em análise, quer mais recentemente. Como é natural, a temática
da industrialização e do trabalho industrial é, talvez, aquela que maior influência
apresenta das várias correntes ideológicas que, ao longo do tempo, foram marcando a
historiografia. Uma grande parte destas obras data das décadas de 1960 e 1970 e foca,
principalmente, a sua atenção nas relações entre o trabalho e o operariado fabril,
particularmente, nas consequências do primeiro sobre o segundo e nas formas de
melhorar essa relação atingindo o maior benefício possível para os trabalhadores. São
exemplo as obras Problèmes humains du machinisme industriel, de George Friedmann5
e Hombres y máquinas, de Lilley6. Das décadas de 1980 e 1990 começam a surgir obras
que analisam a temática do ponto de vista sociológico, fazendo uma retrospectiva acerca
do trabalho industrial ao longo do período, recuando, por vezes, até épocas bastante
anteriores. Como exemplo, podemos contar a obra The Sociology of Industry7e o artigo
de Alain Touraine intitulado «O Trabalho Operário e a Empresa Industrial» 8. Dentro da
mesma lógica inserem-se as obras referentes ao operariado industrial. Manifestando,
igualmente, grandes influências ideológicas, estes trabalhos apresentam importantes
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Dominique Hamon e Ivan Serge Keller, Fondements et étapes de la construction européenne, Paris,
Presses Universitaires de France, 1997.
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George Friedmann, Problèmes humains du machinisme industriel, Paris, Gallimard, 1963.
6
S. Lilley, Hombres y máquinas, Ciencia Nueva, Madrid, 1965.
7
S. R. Parker, R. K. Brown, J. Chied e M. A. Smith, The Sociology of Industry, (ed.) W. M. Williams,
Studies in Sociology: I, 4.ª edição, Londres, George Allen & Unwin Ltd., 1981.
8
Alain Touraine, «O Trabalho Operário e a Empresa Industrial» in Sociologia do Trabalho –
Organização do Trabalho Industrial, (coord.) Duarte Pimenta, Lisboa, Edições A Regra do Jogo, 1985,
pp.185-225.
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dados relativos às transformações que iam tendo lugar na época e à forma como os
vários autores as entendiam e analisavam. Das décadas de 1970 e 1980 surgem-nos,
portanto, vários textos referentes a temáticas como a evolução da classe operária, os
operários como personagens de uma nova ordem produtiva, a organização humana do
trabalho, o advento do profissionalismo e a participação dos trabalhadores nos lucros e
no desempenho das empresas, para citar apenas alguns temas mais sonantes entre os
muitos títulos existentes. Entre as obras mais recentes, contamos a de Duncan Gallie,
Employment regimes and the quality of work9e, principalmente, como é tendência na
historiografia actual, uma série de artigos publicados em revistas científicas que fazem
uma análise da evolução do operariado e dos desafios e conflitos que o mesmo foi
obrigado a enfrentar nas décadas em questão, tendo o benefício de não se apresentarem
tão ideologicamente marcados como os anteriores.
Após esta incursão pelas mais importantes questões relacionadas com a OCT,
passamos para uma descrição que se pretende um pouco mais pormenorizada acerca das
obras que se referem ao tema propriamente dito. Os textos relativos à OCT começam a
ser publicados logo no início do século XX, na época em que estes princípios começam
a ser difundidos. No entanto, dada a cronologia do nosso trabalho, apenas daremos
atenção àqueles que se situam entre a segunda metade dos anos 40 e os nossos dias e
que apresentam especial relevância para a abordagem que nos propomos fazer.
De uma forma geral, na época em causa, os textos relativos à temática não têm já
como móbil principal a preocupação em dar a conhecer a OCT e as suas possibilidades
de aplicação - embora alguns ainda o façam -, como verificamos acontecer no período
anterior à Segunda Guerra Mundial. Pelo contrário, centram-se na reflexão sobre os
vários princípios e técnicas utilizados, bem como nas mudanças que os mesmos vão
sofrendo ao longo do tempo. Desta forma, encontramos títulos datados das décadas de
1960 e 1970 que tocam assuntos como o aperfeiçoamento dos métodos de trabalho 10, a
cronometragem e o trabalho em série11, entre outros. Surgem, igualmente, as primeiras
tentativas relevantes de fazer o historial do processo de implementação destes princípios
na Europa e em alguns países em particular, como é visível no artigo «Apuntes para una
9
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Masse, Paris, Christian Bourgois, 1979.
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historia de la organización del trabajo en Espana, 1900-1936», de Jordi Estivili e Josep
Tomàs12 ou no texto de Zdzislaw P. Wesolowski intitulado “The Polish Contribution to
the Development of Scientific management”13. Pelo contrário, as décadas de 1980 e
1990 demonstram já uma certa evolução no sentido da avaliação dos impactos e
consequências da OCT. Isso torna-se notório em obras como Le taylorisme, une folie
rationnelle?, de Bernard Doray ou no artigo de Benjamin Coriat intitulado «O
Taylorismo e a expropriação do saber operário»14. Uma outra preocupação revelada
pelas obras deste período prende-se com a tentativa de compreender qual o futuro destes
princípios. Assim, a análise sobre a emergência de novos modelos produtivos, de novas
estratégias administrativas e de novas formas de organização do trabalho encontra-se
patente nas obras da maioria dos estudiosos da temática, como Jean-Pierre Durand, Friar
e Horwitch15 ou, de uma forma ainda mais marcada, nos textos de Ulrich Jurgens, Hans
Pruijt e Stephen Waring 16, entre outros. A década de 1990 inicia, igualmente, uma
preocupação com o estudo das tentativas de expurgo dos aspectos mais negativos para o
trabalhador apresentados pela OCT, tentando, também, compreender as transformações
que estes princípios vinham sofrendo desde 1945, tal como podemos verificar a partir
das obras acima indicadas. No que diz respeito aos estudos mais recentes, estes abarcam
assuntos variados desde a evolução do taylorismo ao longo do século XX, passando
pela sua aplicação no sector administrativo 17 e por alguns estudos de caso18, até
12
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abordagens bastante distintas das habituais que incluem considerações sobre o impacto
destes princípios na arquitectura, como é visível no artigo “The Taylorized Beauty of
the Mechanical: Scientific management and the Rise of Modernist Architecture»19.
Os autores que se vêm dedicando ao estudo desta temática apresentam diferentes
percursos académicos, desde a História, a Economia, a Sociologia ou a Ciência Política.
Ulrich Jurgens, por exemplo, iniciou a sua carreira com a realização de estudos de
Economia e Ciência Política, passando depois, a partir da década de 1990, a interessarse pela História Comparada no âmbito das políticas industriais e da organização do
trabalho, quando se torna membro do Social Science Research Center de Berlim, mais
concretamente da unidade de investigação dedicada ao tema "Regulation of Work". Do
campo da Sociologia vem Federico Butera, um dos principais estudiosos das questões
da organização em Itália, responsável por vários cursos e publicações sobre o impacto e
a importância da OCT. Por seu lado, Zdzislaw P. Wesolowski representa um outro
conjunto de autores que se encontrou desde cedo muito ligado às temáticas da
organização. No seu historial encontramos quatro graus académicos nas áreas da
organização científica e da economia e administração e várias publicações sobre o tema,
encontrando-se o mesmo, actualmente, a prestar serviços de consultoria a empresas
polacas e americanas.
Para finalizar a análise da componente internacional da bibliografia consultada,
faremos referência às publicações que se centram sobre a temática da consultoria e no
seu papel no processo de desenvolvimento e difusão da OCT na Europa, bem como às
obras que abordam a evolução internacional das preocupações com a reforma
administrativa do Estado e o impacto das concepções cristãs sobre o trabalho na
reflexão sobre a OCT. De uma maneira geral, as publicações pertencentes à primeira
destas categorias, muitas delas da autoria de Mathias Kipping, abordam o papel das
firmas de consultoria no processo de transferência de «know-how» dos EUA para a
Europa e, posteriormente, da Europa Central e do Norte para os países periféricos do
velho continente, bem como o seu próprio processo de expansão e crescimento. O papel
dos EUA como impulsionador deste processo e as formas específicas como o mesmo
Relations, volume 42, 3, 2003, pp.513-520 e Gary Herrigel, «Manufacturing ideology: Scientific
Management in Twentieth-Century Japan», The American Journal of Sociology, volume 105, n.º 4, 2000,
pp.1213-1215.
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«The Taylorized Beauty of the Mechanical: Scientific Management and the Rise of Modernist
Architecture», Civil Engineering, volume 80, n.º 8, 2010, pp.90-91.
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ganha forma nos diferentes países são, também, alvos de análise 20, procurando o autor
uma abordagem tendencialmente problematizante sobre as questões que envolvem o
desenvolvimento deste novo sector e que por ele são dinamizadas. Quanto às obras
referentes à evolução internacional das acções tendentes à reforma administrativa, o seu
carácter é bastante variável, tal como as abordagens efectuadas. Dados os objectivos do
nosso estudo, demos primazia às obras que explicitassem as características e as fases de
evolução da reforma administrativa dos Estados, principalmente no que diz respeito à
sua relação com os métodos de organização científica do trabalho administrativo que
vêm a ser colocados em prática também em Portugal. Destacamos, assim, as obras
Administrative Reform Comes of Age de Gerald E. Caiden21 e Administrative Reform in
Developing Nations22, editado por Ali Farazmand. Quanto à bibliografia que se refere
ao impacto das concepções cristão sobre a OCT, destacamos Le nouveau management:
critiques et réponses chrétiennes23 de Jean-Pierre Audoyer e La bénédiction de
Prométhée. Religion et technologie (XIXe-XXe siècles)24 de Michel Lagrée.
Desta forma chegámos à muito menos extensa bibliografia portuguesa que
tentaremos, contudo, analisar subdividindo-a nas mesmas temáticas apreciadas
anteriormente, considerando, no entanto, algumas especificidades importantes para a
compreensão do tema.
Iniciando esta exposição pela temática referente à Economia e Sociedade,
verificamos que os estudos dedicados ao tema são relativamente abundantes e tentam,
de uma forma geral, explicar o crescimento económico que Portugal apresenta nas
décadas em análise. De facto, desde a década de 1970 até ao presente, vários autores
focaram a sua atenção nas dinâmicas económicas e sociais das décadas posteriores à
Segunda Grande Guerra. As questões do emprego, das relações e desigualdades sociais,
do relativo desenvolvimento económico da época e da articulação entre a conjuntura
política e a economia, foram alvo de análise por autores tão variados como Fernando
20

Matthias Kipping, «American Management consulting companies in Western Europe, 1920 to 1990:
products, reputation, and relationships», The Business History Review, volume 73, n.º 2, 1999., pp.190220 e Idem, «Consultancies, Institutions and the Diffusion of Taylorism in Britain, Germany and France,
1920s to 1950s», Business History, volume 39, n.º 4, 1997., pp.67-83.
21
Gerald E. Caiden, Administrative Reform Comes of Age, N.º 28, Walter de Gruyter, 1991.
22
Ali Farazmand (ed.), Administrative Reform in Developing Nations, Greenwood Publishing Group,
2002.
23
Jean-Pierre Audoyer, Le nouveau management: critiques et réponses chrétiennes, Editions de
l'Emmanuel, 1998.
24
Michel Lagrée, La bénédiction de Prométhée. Religion et technologie (XIX e-XXe siècles), Paris, Fayard,
1999.
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Rosas, Pedro Lains ou Álvaro Garrido, para mencionar apenas alguns. 25 De facto, estas
problemáticas são de extrema importância para a compreensão da conjuntura económica
e social do período em estudo, principalmente quando nos referimos a uma temática que
tanto se articula com estes factores. E quando nos referimos à estrutura económica e
social da época não podemos esquecer a importância do corporativismo e, como tal, as
obras dedicadas ao tema têm, igualmente, um lugar de destaque nesta análise. Neste
ponto, é necessário chamar a atenção para dois tipos de textos: por um lado, aqueles
que, datados do Estado Novo, apresentam o corporativismo tal como o regime o
entendia, tornando-se importantes na medida em que permitem uma familiarização com
os conceitos em presença e com a visão da época; por outro, os estudos mais recentes
que acabam por apresentar um maior interesse na medida em que problematizam as
origens, desenvolvimento e consequências do corporativismo em Portugal nos vários
momentos da sua história, permitindo-nos compreender o seu impacto no processo de
desenvolvimento dos princípios da organização científica do trabalho no País.
Além disso, tendo em vista a conjuntura da época em causa, não podemos
ignorar o papel decisivo de algumas instâncias internacionais no processo de
desenvolvimento da OCT em Portugal e, como tal, o estudo da participação portuguesa
no Plano Marshall e a integração nacional em organismos internacionais torna-se de
extrema importância. No que a esta temática diz respeito, os estudos disponíveis datam,
na sua maioria, dos anos 90 em diante, tratando-se, principalmente, de artigos
publicados em revistas científicas como a Ler História, Penélope ou Análise Social. As
visões relativas à integração europeia expressas por Salazar e Caetano 26 são duas das
questões que mais chamaram a atenção dos investigadores, no entanto, outros assuntos,
como o processo de adesão de Portugal à EFTA, foram também considerados.27 Porém,
o grande avanço no estudo da questão foi dado por Maria Fernanda Rollo na obra
Portugal e a reconstrução económica do pós-guerra. O Plano Marshall e a economia
25

Fernando Rosas, «Portugal depois da guerra: Estado velho, mundo novo (1950-1974). As “mudanças
invisíveis do pós-guerra”» in História de Portugal, (dir.) José Mattoso, Volume 7 – O Estado Novo
(coord. Fernando Rosas), Editorial Estampa, 1994, pp.419-501; Pedro Lains; E. G da Silva e J. Guilera,
«Economic growth and wage inequality during Portugal’s Estado Novo, 1945-1974», draft paper, 2007. e
Álvaro Garrido, «Conjunturas políticas e economia», in História Económica de Portugal (1700-2000),
(org.) Pedro Lains e Álvaro Ferreira da Silva, Vol. III, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, Fevereiro de
2005.
26
José Manuel Tavares Castilho, «O Marcelismo e a Construção Europeia», Penélope, n.º 18, 1998,
pp.77-122 e Maria Fernanda Rollo, «Salazar e a construção europeia», Penélope, n.º 18, 1998, pp.51-76.
27
Elsa Santos Alípio, «O processo negocial da adesão de Portugal à EFTA (1956-1960)», Ler História,
42 (2002), pp.29-59 e N. Andresen-Leitão, «O convidado inesperado: Portugal e a fundação da EFTA,
1956-1960», Análise Social, vol. XXXIX (171), 2004, pp.285-312.
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portuguesa dos anos 5028, fruto da sua tese de Doutoramento, que faz uma completa
explanação e problematização acerca das relações entre a ajuda Marshall e o
desenvolvimento económico dos anos 50, apontando variados indicadores que nos
permitem compreender a articulação desta conjuntura específica com a implementação e
difusão de algumas práticas de organização do trabalho, em muito devedoras dos
modelos e padrões de gestão e organização norte-americanos trazidos para o País ao
abrigo do Plano Marshall.
As temáticas acima mencionadas apresentam-nos o pano de fundo da
industrialização portuguesa e da evolução tecnológica na indústria entre 1945 e 1974,
questões centrais no nosso estudo. A análise destas temáticas parece ter tido um impulso
importante a partir da década de 1970, sendo o decénio seguinte aquele que maior vigor
iria testemunhar na sua produção, com as obras de José Maria Brandão de Brito no
âmbito da industrialização e condicionamento industrial 29 e de João Adolfo Loureiro 30,
entre outros. A partir da década de 1990, o interesse de vários autores pela história da
industrialização mantém-se, acentuando-se a atenção atribuída ao período do pós
Segunda Guerra Mundial, mas também ao impacto das Guerras Coloniais na indústria
nacional.
Por fim, os estudos referentes à OCT em Portugal, apesar de mais importantes
para a nossa investigação são, também, os mais raros. Além da investigação por nós
desenvolvida no âmbito da dissertação de Mestrado31, dispomos de poucos estudos com
algum impacto e interesse para o nosso objecto de estudo, sendo os principais da autoria
de Marinús Pires de Lima, Fátima Patriarca, Álvaro Ferreira da Silva e Albérico Alho.
Marinús Pires de Lima, investigador interessado na história do mundo do trabalho,
nomeadamente no que diz respeito ao operariado, às relações laborais, à transformação
dos métodos de trabalho e ao sindicalismo, é autor de alguns estudos sectoriais que se
centram na OCT que muito podem auxiliar o nosso estudo. Além do artigo intitulado

28

Maria Fernanda Rollo, Portugal e a reconstrução económica do pós-guerra. O Plano Marshall e a
economia portuguesa dos anos 50, Colecção Biblioteca Diplomática do MNE - Serie D, Lisboa, 2007.
29
José Maria Brandão de Brito, Industrialização portuguesa no pós-guerra (1948-1965): o
condicionamento industrial, Publicações Dom Quixote, 1989.
30
João Adolfo Loureiro, O quadro da vida empresarial na indústria do após-guerra – anos 50 e 60.
Análise de um conjunto de entrevistas, Memória de Mestrado em Sociologia e Economia Históricas,
Departamento de Sociologia da FCSH-UNL, Lisboa, 1987.
31
Ana Carina Azevedo, A Organização Científica do Trabalho em Portugal, dissertação apresentada para
cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em História, realizada sob a
orientação científica da Professora Doutora Maria Fernanda Rollo, FCSH-UNL, 2009.
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«Notas para uma história da organização racional do trabalho em Portugal (1900-80):
alguns resultados preliminares de uma investigação em curso», publicado na revista
Análise Social32, o autor é ainda responsável por outros estudos de caso muito centrados
nos sectores da construção naval e metalurgia, tendo sido um dos primeiros
investigadores que apostou na análise da introdução da organização científica do
trabalho em algumas grandes fábricas portuguesas.33 Também Fátima Patriarca segue o
mesmo rumo traçado por Pires de Lima, dedicando-se aos estudos sobre o
corporativismo e a luta social e sindical como temas de dissertação das provas de
carreira realizadas no ICS, desde as quais tem vindo a desempenhar um importante
papel a nível da investigação da história social e industrial. O seu artigo intitulado
“Taylor no Purgatório: o trabalho operário na metalomecânica pesada”34 é, tal como os
trabalhos de Pires de Lima, um estudo de caso bastante relevante sobre a implementação
e as consequências do taylorismo num ramo específico do sector industrial português.
Os objectos de estudo destes dois investigadores, centrando-se em estudos de caso e não
numa análise global deste processo, não só evidenciam uma clara necessidade de um
outro tipo de abordagem assente numa investigação mais abrangente, mas também a
dificuldade que se coloca à compreensão dos aspectos mais práticos do processo, muito
porque a forma como a OCT foi implementada não apresenta uma homogeneidade que
permita a sua análise em termos nacionais, tendo sido, pelo contrário, adaptada a cada
uma das realidades em presença. Esta mesma necessidade parece comprovar Álvaro
Ferreira da Silva ao estudar a reorganização da CUF, apresentando esta investigação a
intenção de analisar o processo de transferência de «know-how» e práticas de
organização que esta pressupõe, num estudo que evidencia a importância dos
consultores em organização como agentes de difusão da OCT no sector secundário
português35.

32

Marin s Pires de Lima, “Notas para uma história da organização racional do trabalho em Portugal
(1900-80): alguns resultados preliminares de uma investigação em curso”, Análise Social, vol. volume
XVIII, (72-73-74), 1982., pp.1299-1366.
33
Marinús Pires de Lima, Maria Leonor Pires, Eugénia Rodrigues e Teresa Duarte, «A organização da
indústria automóvel na península de Setúbal», Análise Social, Volume XXXI (139), 1996, pp.1117-1182.
34
Fátima Patriarca, «Taylor no Purgatório: o trabalho operário na metalomecânica pesada», Análise
Social, Vol. XVIII (71), 1982., pp.435-530.
35
Álvaro Ferreira da Silva, «The transfer of Management knowledge and practices: the reorganization of
CUF by McKinsey (1969-1974)»., comunicação apresentada na 12.ª Conferência Anual da EBHA, sob o
tema Transactions and interactions - The flow of goods, services and information, Bergen, 21-23 de
Agosto de 2008.
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Por último, mencionamos um livro que nos apresenta uma visão bastante
interessante sobre um outro aspecto da temática e que se prende com a utilização dos
princípios de racionalização do trabalho como método de ensino rápido de novos
operários. Albérico Costa revela-nos, assim, as lógicas que pautam a Formação
Profissional Acelerada, bem como o papel que os chamados «tecnocatólicos»
apresentaram no seu processo de desenvolvimento.36

Fontes e arquivos
Após o estudo sistemático da bibliografia, daremos início à análise de fontes,
começando pela legislação e pelos debates parlamentares que à temática se referem e
que nos apresentam a visão estatal sobre o nosso objecto de estudo e as problemáticas
em presença, bem como a produção legislativa que, entre 1945 e 1974, incluiu ou
permitiu estimular a colocação em prática destes métodos no País. Através da análise
das obras anteriormente referidas, bem como dos debates da Assembleia Nacional, dos
pareceres da Câmara Corporativa e da legislação, foi possível identificar os principais
organismos que apostaram no estudo e difusão da OCT em Portugal. Porém, deparamonos nesta fase com uma dificuldade que se prende com o estado e a acessibilidade dos
arquivos. De facto, não tivemos acesso a alguns dos fundos necessários à nossa
investigação, tal como o fundo do Ministério das Corporações, da COPRAI e do
CEGOC, sendo que este último, segundo as informações dadas, não possui já à sua
guarda a documentação referente à época em estudo. Também o arquivo do Ministério
das Obras Públicas, actualmente ligado ao Ministério da Economia, não apresenta no
seu inventário documentação relativa ao seu núcleo de Organização e Métodos, sendo
que o próprio Ministério da Economia impõe, também, restrições à consulta da
documentação do período anterior à Revolução de 1974. Apesar destas limitações que,
de certa forma, foram delimitando o rumo traçado para a tese, foi possível consultar os
arquivos dos organismos que, segundo as fontes disponíveis, se apresentaram como
aqueles que mais se destacaram no estudo e difusão da OCT no País.

36

Albérico Afonso Costa Alho, Sob o cronómetro de Taylor adestrar a mão e corrigir o olhar. As
aventuras dos tecnocatólicos no Ministério das Corporações. Origens, percursos, mitos e ritmos de uma
formação quase desconhecida – A FPA, Dissertação de Doutoramento em História, especialidade de
História Cultural e das Mentalidades, Orientação do Professor Doutor Fernando Rosas, Lisboa, FCSHUNL, Outubro de 2006.
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Assim, recorremos à consulta do arquivo do Instituto Nacional de Investigação
Industrial, do arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças, do arquivo
Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do arquivo do
Departamento de Prospectiva e Planeamento e Relações Internacionais do Ministério do
Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e do arquivo
do Instituto Camões - Instituto da Cooperação e da Língua Portuguesa, bem como do
Espólio Sedas Nunes, à guarda do ICS e do fundo da OECE/OCDE presente na
documentação online dos Historical Archives of the European Union. Enquanto os
primeiros nos permitem compreender a forma como cada um destes organismos utilizou
a OCT e contribuiu para a sua difusão, a documentação do Arquivo HistóricoDiplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Departamento de
Prospectiva e Planeamento e Relações Internacionais do Ministério do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional permitem conhecer as redes
nacionais e internacionais de troca de conhecimentos, a forma como o know-how
relativo a estas questões se difundiu internacionalmente e quais os veículos dessa
difusão.
No que diz respeito à documentação do Instituto Nacional de Investigação
Industrial, esta apresenta a forma como o Instituto - em especial o seu Segundo Serviço,
responsável pela produtividade, organização científica do trabalho e da produção -, se
destacou como um dos grandes pólos de desenvolvimento e divulgação da OCT,
apresentando todo o historial da acção do organismo nesta matéria, principalmente em
termos da sua aposta na edição de publicações, na realização de acções de formação, no
auxílio à indústria e no estabelecimento de contactos com organismos nacionais e
internacionais que se dedicavam ao estudo destas temáticas. O espólio do INII encontrase, porém, muito limitado, tendo sofrido, segundo informações da Dr.ª Anabela Escobar
- uma das primeiras investigadores que trabalhou sobre o mesmo há cerca de dez anos -,
uma forte redução na última década. Esta situação limita, como é óbvio, a nossa
investigação e os resultados do nosso estudo, sendo que a própria obra da Dr.ª
Margarida Magalhães Ramalho referente à figura do pai, António Magalhães Ramalho,
o primeiro director do INII - editada já numa fase avançada da escrita da presente tese parece ter sido, também, vítima desta situação, não apresentando no que à temática diz
respeito, dados relevantes que não se encontrassem presentes no espólio que ainda é
mantido à consulta.
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Por seu lado, no Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças interessounos, sobretudo, a documentação referente ao Gabinete de Estudos António José
Malheiro, permitindo-nos esta verificar a forma como alguns métodos de OCT foram
estudados e colocados em prática nos serviços dependentes do Ministério. De facto,
segundo a documentação encontrada, estes princípios foram implementados de forma
bastante relevante no Ministério das Finanças, tendo sido utilizados no seu processo de
reorganização administrativa, incidindo principalmente nos circuitos de documentação,
na correcta utilização de formulários e nos métodos de verificação e introdução de
dados. É, sobretudo, a este nível que a documentação deste fundo se revela importante,
contendo alguns dos estudos desenvolvidos pelo Gabinete com o propósito claro de
serem efectivamente colocados em prática no Ministério.
O Departamento de Prospectiva e Planeamento e Relações Internacionais do
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento
Regional, guardando toda a documentação respeitante ao planeamento económico da
época, permite-nos entender a forma como a OCT foi utilizada no contexto das
tentativas de modernização administrativa e de desenvolvimento económico do País.
Interessando-nos particularmente os fundos relativos aos Planos de Fomento, os
relatórios sectoriais anuais, trimestrais e mensais correspondentes à indústria e
administração pública e a documentação da Comissão Técnica de Cooperação
Económica Europeia/Externa e do Secretariado da Reforma Administrativa,
principalmente no que se refere aos estudos e programas de desenvolvimento, podemos
neste arquivo encontrar toda a informação relativa a cursos de formação, assistência
técnica, estágios e bolsas oferecidos por vários organismos nacionais e internacionais
aos técnicos portugueses, bem como informações sobre as conferências, colóquios e
congressos que incidiam sobre temas relativos à OCT e à produtividade. Nesta
documentação são enumerados e apresentados os programas de formação realizados
sobre questões de produtividade e organização científica do trabalho, dando primazia ao
sector da Administração Pública e à formação dos respectivos técnicos, bem como aos
métodos que apresentassem impacto nas questões da reforma administrativa e na
formação de quadros de empresas e de serviços do Estado. É, igualmente, apresentada a
importância dos contactos com organismos internacionais no âmbito dos programas de
assistência técnica levados a efeito no período posterior à Segunda Guerra Mundial em
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prol da transferência de conhecimentos científicos nestas áreas de estudo, enfatizando o
seu impacto na formação de técnicos nacionais.
Quanto ao Arquivo Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, este permite-nos compreender as relações entre Portugal e alguns dos
organismos internacionais que apostaram no estudo da OCT, nomeadamente, a
Organização Internacional do Trabalho e a Agência Europeia de Produtividade. A
documentação incide, sobretudo, nas questões relacionadas com a formação
profissional, os acordos internacionais de troca de estagiários e as missões de estudo,
destacando-se os assuntos ligados à produtividade no âmbito das relações entre a
CTCEE - Comissão Técnica de Cooperação Económica Europeia/Externa e organismos
europeus e norte-americanos.
Destacamos ainda documentação presente no Fundo Oliveira Salazar e no Fundo
da Presidência do Conselho à guarda do Arquivo Nacional da Torre do Tombo,
compreendendo sobretudo correspondência de Oliveira Salazar sobre

temas

relacionados com o Instituto Nacional de Investigação Industrial, a Reforma
Administrativa, o Gabinete de Estudos António José Malheiro e variados serviços de
Organização e Métodos, bem como a posição da indústria e de outros sectores perante
os desafios do mercado comum, sem esquecer a correspondência trocada entre o
Presidente do Conselho e António Magalhães Ramalho.
São ainda de referir o Fundo OEEC - Organisation for European Economic
Cooperation inserido nos Historical Archives of the European Union37, principalmente
no que diz respeito à documentação referente aos contactos estabelecidos com Portugal
durante o período em estudo, bem como o Espólio Sedas Nunes, à guarda do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, detentor de interessante documentação
sobre o papel dos católicos sociais na tentativa de utilização da organização científica
do trabalho como forma de melhorar a produtividade em Portugal, adequando os
métodos de trabalho às concepções cristãs e às directrizes da Igreja, perspectiva muito
relacionada com as lógicas de humanização do trabalho em voga após a Segunda Guerra
Mundial. Por último, o Instituto Camões - Instituto da Cooperação e da Língua
Portuguesa que detém, igualmente, documentação de interesse para o nosso estudo,
nomeadamente no que diz respeito aos processos de bolseiros no País e no estrangeiro.
37

http://archives.eui.eu/en/fonds/173448?item=OEEC. Consultado entre 26 e 28 de Março de 2014.
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Uma última palavra é ainda necessária no que diz respeito ao recurso a
entrevistas. Embora tenha sido nosso objectivo entrevistar alguns dos antigos
funcionários do Instituto Nacional de Investigação Industrial, bem como um antigo
orientador das acções de formação desenvolvidas pelo INII e pela COPRAI e antigo
professor de matérias relacionadas com a gestão de empresas no Instituto Superior
Técnico, apenas nos foi possível entrevistar José Torres Campos, pelo facto dos
restantes terem recusado ou não terem mostrado disponibilidade para tal.

Plano de redacção
Tendo em conta os obstáculos e limitações expostos, a documentação
disponível, os objectivos em presença e as questões apresentadas, optámos pela seguinte
estrutura de redacção.
A tese será dividida em duas partes, sendo que a primeira apresentará as lógicas
internacionais que pautaram o período e que influenciaram a realidade portuguesa e a
segunda se centrará no caso português. No primeiro capítulo faremos uma breve
exposição sobre as várias fases de transformação da OCT ao longo do século XX, de
forma a compreendermos o porquê das características que esta apresenta após a II
Grande Guerra, nomeadamente a sua relação com a produtividade e a importância
atribuída ao factor humano, interessando-nos, sobretudo, situar historicamente estas
mesmas fases, bem como as preocupações presentes em cada uma delas. No segundo
capítulo iremos centrar-nos - devido à sua importância para a compreensão do caso
português - na apresentação da forma como a OCT se enreda nas questões da
produtividade e os seus métodos passam a ser difundidos de forma camuflada, sob a
designação genérica de «métodos de produtividade», sendo utilizados como instrumento
para a obtenção das desejadas melhorias de produtividade que conduziriam à aceleração
do desenvolvimento económico.
Na segunda parte da tese incidiremos a nossa atenção sobre Portugal, iniciando
com uma apresentação da conjuntura das décadas que mediaram 1945 e 1974,
enfatizando os elementos mais relacionados com o processo de desenvolvimento da
OCT. De facto, não é possível delinear a história da OCT sem manter sempre em
presença de que País falamos ao longo das três décadas nas quais incide o nosso estudo,
sendo neste(s) contexto(s) que a OCT abre caminho em Portugal, alargando o seu raio
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de acção a vários sectores. Esse processo é apresentado no capítulo 2, no qual são
referidos os principais desenvolvimentos da OCT e, também, as principais resistências
que esta teria de enfrentar, em muito derivadas das idiossincrasias do País. No capítulo
3 iremos dedicar-nos à análise do(s) discurso(s) referentes à OCT, incidindo no estudo
dos debates da Assembleia Nacional e dos pareceres da Câmara Corporativa que se
referem à industrialização e à OCT - devido à óbvia relação entre os temas - análise que
se torna importante pelo facto de nos apresentar as principais visões e problemáticas em
presença. Também no articulado de alguns diplomas legais a OCT surge referida pelo
que nos iremos deter, igualmente, na sua observação. Por fim, vamos concentrar-nos no
discurso católico relativo à temática - talvez o único que possa ser considerado como tal
-, uma visão impregnada das premissas do catolicismo social cujos agentes se tornaram,
também, actores no processo de desenvolvimento destes métodos. No capítulo 4
passamos do discurso para a prática, detendo-nos na actuação do Instituto Nacional de
Investigação Industrial e do Secretariado da Reforma Administrativa - ambos contando
com o apoio da Comissão Técnica de Cooperação Económica Europeia/Externa - no
estudo e difusão da OCT a nível industrial e administrativo, respectivamente. Por fim, o
último capítulo irá centrar-se na apresentação da importância dos estudos de OCT
desenvolvidos no Gabinete de Estudos António José Malheiro e das preocupações que,
a este nível, pautavam um dos Ministérios centrais no Estado Novo.
Desta forma, após estas considerações iniciais e a apresentação do nosso objecto
de estudo, com as suas limitações e características, bem como do plano de redacção,
passaremos de imediato à tentativa de concretização dos objectivos a que nos
propusemos.
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Parte I - A evolução da organização científica do trabalho e as experiências
internacionais
Capítulo 1. A evolução da arte do como fazer melhor
Ao falarmos de OCT debruçamo-nos sobre um conjunto de princípios que,
apesar de manterem ao longo do tempo o mesmo objectivo principal, apresentam um
progresso constante, adaptando-se às lógicas que pautam cada época. É, por isso,
importante compreender a sua evolução histórica ao longo do século XX, em termos
nacionais e internacionais, de forma a podermos situar a realidade das décadas que
medeiam o final da II Guerra Mundial e a Revolução portuguesa de 1974, no que à
temática diz respeito. De facto, os principais objectivos da OCT não mudam
substancialmente ao longo do tempo, continuando a ser, efectivamente, a obtenção do
máximo rendimento do trabalho e do trabalhador através do combate contra os
desperdícios de tempo, materiais e energia. Estes esforços, porém, progrediram
constantemente ao longo do tempo, tendo aumentado o seu raio de acção para além do
sector secundário e aliado a si outros objectivos e problemáticas decorrentes das lógicas
de cada época. Trata-se, com toda a justiça, de uma evolução da arte do como fazer
melhor que se inicia ainda antes das experiências de Taylor e que, progressivamente, vai
adquirindo - ou chamando a si - um cunho científico que acaba, também, por funcionar
como catalisador da sua difusão.
George Kanawaty38 apresenta de forma esquemática esta evolução, incidindo
sobre os aspectos que, ao longo do século XX, dão a tónica à OCT. O autor apresentanos cinco fases de evolução, sendo a primeira ainda anterior aos estudos de Taylor,
denominando-se Fase da Divisão do Trabalho, seguindo-se a Fase da Ênfase nas
Tarefas, que engloba quer o Taylorismo e a sua Administração Científica (Scientific
Management), quer o Fordismo, com os avanços introduzidos na linha de montagem e
na produção em série. Segue-se a Fase da Ênfase na Estrutura Organizacional na qual
se englobam os estudos de Henry Fayol; a Fase da Ênfase nas Pessoas, incidindo sobre
o movimento das Relações Humanas, em voga a partir de meados do século XX e a
Fase da Ênfase Sócio-Técnica que caracteriza as últimas décadas do século e que
enfatiza o chamado Job Enrichment, a utilização de grupos semi-autónomos e o maior
envolvimento do trabalhador nas decisões da empresa. Apesar desta ser apenas uma das
38

George Kanawaty, Introduction to Work Study, International Labour Organization, 1992.
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esquematizações possíveis sobre a evolução da OCT, iremos utilizá-la com carácter
operativo como forma de exemplificação das transformações que esta vai
testemunhando ao longo do século, não pretendendo fazer uma abordagem aprofundada
dos elementos técnicos que constituem cada uma das fases, mas apenas realçar os mais
importantes aspectos a ter em consideração em cada uma delas para a compreensão do
tema em estudo. A escolha desta abordagem é, assim, justificada pela sua adequação à
realidade que apresentaremos de seguida, ajudando-nos a compreender as alterações
pelas quais a OCT vai passando ao longo do século XX e, por conseguinte, as
características do caso português e da realidade internacional que o influencia, no que à
temática diz respeito.
Assim sendo, iniciaremos a nossa análise pelo trabalho desenvolvido por
Frederick Winslow Taylor, o precursor dos estudos sobre OCT, devendo-se a ele quer a
expressão “scientific management”, quer o próprio interesse por estas questões. Na
verdade, os fundamentos do taylorismo permaneceram até à actualidade presentes na
OCT, visto, não obstante as várias transformações de que foi alvo, esta continuar a
basear-se, em grande medida, nos seus princípios basilares. Porém, é necessário também para entender as formas através das quais a OCT é introduzida em Portugal ter em conta que o taylorismo se apresenta, somente, como uma «versão particular da
OCT»39 centrada sobretudo na organização do chamado “chão-de-fábrica”, ou
shopfloor. Na realidade, o taylorismo constituiu-se como um conjunto de princípios que
obteve um resultado positivo no desempenho fabril em conjunturas históricas
específicas, tais como os EUA das primeiras décadas do século XX ou a Europa do pós
I Guerra Mundial. 40 Surgiu como sequência lógica de um historial de tentativas de
racionalização que, embora sem um cunho científico, são características do trabalho
humano e, também, segundo alguns autores41, de um período de crise frente ao qual foi
necessário diminuir os custos de produção na indústria. Para Taylor, a causa do baixo
rendimento dos operários encontrava-se na inexistência de um método que assegurasse
o aumento do rendimento, método este que deveria ser baseado em algumas premissas
de carácter científico. Em primeiro lugar, num conjunto de métodos de racionalização
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que são por ele aperfeiçoados e estruturados, como a decomposição do trabalho em
tarefas, o estudo dos tempos e movimentos de trabalho, a selecção dos trabalhadores, a
estandardização das ferramentas e o estudo da disposição dos maquinismos, seguindo-se
a separação entre a concepção e a execução do trabalho e a criação de sistemas de
controlo da produção. Por último, o estudo e implementação de prémios de trabalho e
sistemas de remuneração baseados no rendimento e a cronometragem das tarefas. A
cronometragem apresenta-se, de facto, como uma das principais novidades do
taylorismo, tendo levado à divisão do trabalho em tarefas elementares, à preocupação
com a eliminação de movimentos inúteis e ao estabelecimento dos tempos óptimos de
execução de cada tarefa, bem como dos tempos necessários para repouso.
No entanto, tal como é sobejamente conhecido, estes princípios sofreram forte
oposição ao longo da sua história, sendo criticados pelos malefícios causados aos
operários, quer em termos físicos e psicológicos, quer no que diz respeito às relações
laborais, bem como pelas dúvidas levantadas sobre o seu carácter científico e pelo facto
de se encontrar submetido aos objectivos do patronato. Estas críticas são ainda visíveis
em Portugal após a II Guerra Mundial, como veremos posteriormente, sendo bastante
referidas em algumas publicações da época. Taylor pretendia, de facto, diminuir a
capacidade de decisão do operário, atribuindo-a totalmente à administração que
estudava cuidadosamente o processo produtivo de forma a estabelecer um ritmo rápido
e eficaz, no qual não existia lugar para o amadorismo, diminuindo assim os custos de
produção. O poder derivado do “saber-fazer” é, assim, retirado ao operário e atribuído
unicamente à administração, conduzindo a uma separação entre a concepção e a
execução do trabalho que apresenta claras consequências para os trabalhadores e para a
própria estrutura organizativa do organismo empregador. Este sistema acaba por levar
ao desaparecimento do antigo trabalhador-tipo, conhecedor dos segredos de fabrico que
garantiam a sua indispensabilidade e ao surgimento do chamado «homem-ferramenta»
que apenas cumpre uma tarefa específica, muitas das vezes sem compreender a forma
como a mesma se integra na globalidade do processo produtivo. Passa, pois, a existir
uma especialização do trabalhador num posto de trabalho fixo, no qual este se encontra
limitado a movimentos e tempos de trabalho impostos pela direcção. Como foi já
referido anteriormente, a evolução da OCT tem uma profunda relação com as várias
conjunturas históricas nas quais se integra. Tal é visível já nesta primeira fase, pois o
facto do Taylorismo centrar a sua atenção na produtividade do trabalhador encontra-se
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relacionado com a realidade da época, na qual a mão-de-obra se apresentava como o
factor de produção mais dispendioso, equivalendo, em média, a mais de 50% do custo
total. Também a opção do taylorismo pela divisão do trabalho em tarefas repetitivas se
relaciona com as caraterísticas e o nível de formação dos trabalhadores no período no
qual os seus estudos são feitos, durante o qual a indústria norte-americana era
constituída por um número considerável de operários não qualificados.42 Na verdade,
também no Portugal das primeiras décadas do século XX se tornam visíveis, apesar da
sua incipiência, algumas tentativas de racionalização do trabalho que tinham como
objectivo a melhoria da sua eficácia, contando estas, igualmente, com alguma oposição
manifesta em periódicos operários. Porém, a realidade portuguesa no que ao tecido
industrial dizia respeito era, também, bastante diferente daquela que encontramos nos
países mais industrializados da época, pelo que o (des)interesse pelos métodos de
organização do trabalho acompanhava a realidade do País.
Ao longo do século XX os métodos de OCT vão sofrendo alterações que se
prendem não apenas com o desenvolvimento dos estudos ligados à temática mas
também com as críticas que, de forma mais ou menos acesa, se levantaram contra a
chamada “desumanização” dos métodos tayloristas. De facto, como bem analisaram
Vargas e Zanetti43, os métodos tayloristas conheceram uma grande oposição dentro e
fora dos EUA, não obstante o grande número dos seus seguidores, o que conduziu a
variadas adaptações e ajustes, alguns deles feitos pelo próprio Taylor, e a um divórcio
entre a teoria e a prática. A mesma realidade é explicitada por Eduardo Oliveira quando
afirma que
«este sistema conduzia fatalmente a uma maior mecanização do esforço humano
e portanto as associações operárias começaram a atacá-lo por o acharem
causador de neurastenia do operário, tirando-lhe a iniciativa e o gosto pelo
trabalho, incitando-o a entrar na fadiga para obter o prémio que lhe ofereciam,
prémio que era tanto maior quanto maior era a actividade do operário. Foi
para evitar estes inconvenientes que alguns discípulos de Taylor como Gantt,
Emerson, Gilberth, etc., tentaram criar sistemas de organização industrial que,
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aproveitando tudo o que o taylorismo tinha de bom, e que era muito, evitasse
esses inconvenientes». 44
De facto, as divergências em torno do taylorismo começaram logo após a morte de
Taylor, tendo como palco principal as reuniões da Society to Promote the Science of
Management, opondo os tayloristas «revisionistas», como Morris Cooke, Louis
Brandeis, Robert Valentine e Clarence Thompson e os «ortodoxos», como Barth e
Hathaway, como afirma Michel Pouget.45 Os seus seguidores desenvolveram elementos
que enriqueceram a OCT, sendo possível destacar Carl Georg Barth que desenvolveu as
técnicas matemáticas que tornaram possível colocar em prática as ideias de Taylor;
Henry L. Gantt que enfatizou a importância do tempo e do custo no planeamento e
controlo do trabalho e Frank e Lillian Gilbreth que, com o recurso à Psicologia,
enfatizaram a importância do interesse manifestado pelo trabalhador em relação ao
trabalho.46 Além disso, embora nesta primeira fase o termo OCT se funda com o
taylorismo - até pelo facto de derivar da expressão scientific management utilizada por
Taylor para o descrever -, com o passar do tempo, a expressão passa a designar práticas
de racionalização do trabalho que ultrapassam os estudos de Taylor. Porém, o facto dos
métodos tayloristas originais não serem diferenciados dos contributos de Ford e de
outros agentes, nem serem levadas em consideração as adaptações de que é alvo,
conduz à criação de uma imagem monolítica sobre o mesmo e à ideia de uma enorme
expansão destes métodos dentro e fora dos EUA. 47 Vargas e Zanetti48 chegam a referirse a uma construção imaginária que colocaria o taylorismo «em todo o lado e em lugar
nenhum», tal como o poder em Foucault, encobrindo quer o seu percurso histórico quer
as adaptações que vai testemunhando. Como já referimos, o taylorismo é fruto de uma
época. As características da conjuntura deram azo ao seu nascimento e também a
conjuntura conduzirá à sua progressiva transformação. Na realidade, as alterações das
condições de mercado ao longo do século fazem com que o taylorismo deixe de se
constituir como uma resposta eficaz à procura de um maior rendimento do trabalho. De
facto, a partir do momento em que a produção tem de adaptar-se a um mercado cada vez
44

Eduardo Baptista de Oliveira, «Organização industrial. A eficiência do trabalho», Indústria
Portuguesa, Revista da Associação Industrial Portuguesa, Ano XXI, n.º 248, Outubro de 1948, p.548.
45
Michel Pouget, Taylor et le taylorisme, Que sais-je?, PUF, 1998, pp.112-113.
46
Oscar Ortsman, Mudar o trabalho. As experiências, os métodos, as condições de experimentação
social, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1978, pp.42-43.
47
Augusto Zanetti e João Tristan Vargas, op. cit, 2007, p.23.
48
Idem, ibidem, p.23.
28

mais instável e evolutivo, no qual a produção em massa já nem sempre é adequada, as
premissas sobre as quais assentava este sistema tornam-se, em certa medida, obsoletas.
Porém, o taylorismo não desaparece, mantendo-se até à actualidade em algumas das
suas premissas, como já referimos. De facto, o estudo dos tempos de trabalho e dos
movimentos, as preocupações com as pausas intercaladas, a selecção científica dos
trabalhadores - no fundo, a sua vertente operativa -, não cessa, tendo sido utilizada por
outras formas de organização do trabalho, assumindo novas características face a
diferentes paradigmas.
É, de facto, necessário, não esquecer que outras contribuições foram
enriquecendo e transformando a OCT. Nesta linha e ainda colocando a principal ênfase
nas tarefas, surgem os estudos de Henry Ford. O fordismo, na sua vertente produtiva,
como refere Alain Lipietz49, apresenta-se como a incorporação das premissas do
taylorismo no sistema automático de máquinas, tendo sido Ford o primeiro a mecanizar
a linha de montagem em cadeia permitindo, assim, juntamente com a estandardização
de peças, ferramentas e componentes, a produção em série. Apesar de tal ser amiúde
conotado com o taylorismo, é com o fordismo que o gesto operário, previamente
estabelecido após estudo, é submetido à cadência da linha de montagem. A redução dos
tempos operatórios através da mecanização permite, assim, a produção em série, o
aumento salarial e, consequentemente, o aumento do consumo de massas. Mas o
fordismo tem, também, o seu tempo, integrando-se na lógica de produção em massa das
primeiras décadas do século XX, lógica esta que vem a estar na origem de uma crise de
superprodução. Não obstante, no pós II Guerra Mundial - época que mais nos interessa , o fordismo toma ainda terreno na Europa, pois à importação de maquinismo norteamericano encontrava-se aliada a importação de regras fordistas. O fordismo mantémse, assim, em algumas das suas premissas, adaptando-se, porém, às novas lógicas de
produção do período, tal como refere Alain Lipietz quando atenta naquilo que ele
apelida de “conceito actual de fordismo”, um regime de acumulação intensiva, baseado
num consumo de massas que é possibilitado pelo crescimento do poder de compra
derivado das repercussões salariais das melhorias de produtividade. 50 No entanto, não só
ao nível da fábrica a OCT abria caminho nestas primeiras décadas do século XX.
Entrando na Fase da Ênfase na Estrutura Organizacional referida por Kanawaty,
49
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referimos Henri Fayol que se destaca por ter estendido a OCT ao campo administrativo,
sector no qual estes princípios muito serão utilizados após a II Guerra Mundial,
nomeadamente em Portugal. O fayolismo utiliza, nos seus cinco imperativos - prever,
organizar, comandar, coordenar e controlar -, métodos comparáveis aos do taylorismo,
tais como a divisão do trabalho, a disciplina e as políticas de remuneração com base na
produção. A partir de meados da década de 1920, o controlo do trabalho operário
sistematizado pelo taylorismo alarga-se a um conceito mais amplo de empresa,
passando a ocupar-se do controlo dos custos mais gerais do processo produtivo e do
lucro das empresas. 51 Também ao observarmos o caso português, veremos como a
organização científica do trabalho administrativo apresentou uma relevância importante,
tendo conhecido um grande desenvolvimento após a II Guerra Mundial, altura em que
estes princípios são, de forma mais consistente, desenvolvidos no País.
Nestas primeiras décadas do século XX, torna-se notória a expansão da OCT,
quer em termos de sectores - desde a indústria até à administração, sendo que nos anos
30 já o sector primário se debruçava, também, sobre o seu estudo 52 -, quer em termos
geográficos, propagando-se desde os EUA até ao Velho Continente, como veremos no
capítulo 2. Porém, em meados do século, surgem novas preocupações que vêm
contribuir para a transformação da OCT e que se prendem com a contestação contra os
aspectos mais desumanos do taylorismo. Estas conduzem ao aparecimento,
principalmente a partir da década de 1940, do movimento das relações humanas,
iniciador da Fase da Ênfase nas Pessoas, seguindo a argumentação de Kanawaty, que
privilegia o desenvolvimento dos sentimentos de pertença ao grupo em detrimento de
uma visão puramente económica das relações laborais.
A também apelidada Escola das Relações Humanas surge ligada à Experiência
de Hawthorne, realizada numa fábrica em Chicago, na qual o médico e sociólogo Elton
Mayo realizou uma série de testes procurando variáveis que influenciassem a produção
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e durante os quais descobriu a importância do factor psicológico dos trabalhadores.
Analisando as suas reacções no decurso do trabalho, Mayo concluiu sobre a importância
da integração social como determinante da produção, bem como do comportamento dos
grupos, formais ou informais, no comportamento individual e sobre a importância das
necessidades psicológicas, sociais e emocionais, bem como do conteúdo das tarefas, na
elevação da moral. Estas conclusões levaram à tomada de consciência de que, ao invés
de ser encarado como Homo economicus, o trabalhador deveria ser tratado como Homo
social, não sendo o seu comportamento mecânico, mas sim influenciado pelo sistema
biológico e social que o rodeia, sem esquecer as suas necessidades de segurança, afecto,
aprovação social, prestígio e autorrealização. A maior integração do trabalhador na
empresa, por via do desenvolvimento de um espírito de família, pela sua participação
nas decisões e por um maior conhecimento da vida empresarial derivam desta tomada
de consciência, que tem, igualmente, repercussões em Portugal: «Presentemente, e
conquanto nos continuem logicamente a preocupar os factores trabalho e
administração, o elemento dominante é o homem: a organização é a ciência da
formação de dirigentes e dirigidos; das relações humanas e da utilização óptima dos
recursos do indivíduo e do grupo», afirmava em 1959 a Indústria Portuguesa. 53 Na
verdade, sobretudo nas décadas de 1950 e 1960 começam a ser bastante visíveis em
Portugal as preocupações com o impacto das formas de organização do trabalho no
trabalhador e com as questões relativas às Relações Humanas, surgindo especialmente
pela voz do catolicismo social e de um conjunto de engenheiros que, não partilhando
das suas crenças religiosas, compartilhavam as concepções cristãs acerca da dignidade
do trabalhador no mundo do trabalho.
Destas correntes começam a surgir as novas formas de organização do trabalho
em voga nas últimas décadas do século XX - por conseguinte, fora do nosso âmbito
cronológico de análise -, na chamada Fase da Ênfase Sócio-Técnica, que, mantendo na
sua base os princípios tayloristas, se adaptam às contingências históricas do seu tempo e
se afastam das componentes mais criticadas deste sistema. De facto, como foi referido
anteriormente, o taylorismo, enquanto sistema, entra em crise fora da conjuntura
histórica específica que o viu desenvolver-se, sendo que o mesmo sucede à vertente
fordista da OCT em meados dos anos 70, à medida que o mercado dos produtos em
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série começou a diminuir, a resistência operária a aumentar e a rigidez do sistema não
foi capaz de se adaptar às lógicas da recessão. As novas formas de organização do
trabalho baseadas na flexibilização da produção, adaptando-se às oscilações do mercado
- como o sistema just-in-time, nascido no Japão -, ou na flexibilização do trabalho, com
a emergência de grupos de trabalho, rotação de tarefas ou postos, alargamento de
funções e aumento da responsabilização dos operários, job enlargement ou job
enrichment,54 entre outros -, passam a substituir a rigidez dos modelos anteriores sem
que tal signifique uma diminuição da produção55, apesar de, na sua essência, não
romperem completamente com os métodos de trabalho tayloristas e fordistas. 56 Como
afirma José Cardim57, estes modelos de recomposição produtiva não afectam a lógica da
divisão do trabalho, diminuindo apenas os seus aspectos negativos e aumentando a sua
polivalência. Esta realidade, nomeadamente a ascensão do toyotismo 58 sobre o
taylorismo - isto é, a opção por um sistema baseado em trabalhadores capacitados em
diferentes tarefas e organizados em equipas de trabalho num sistema just-in-time, ao
invés de um sistema centrado numa compartimentação total das tarefas, no isolamento
dos operários num posto de trabalho e numa tarefa concreta -, relaciona-se com a
transformação da procura à qual as indústrias são obrigadas a reagir e relembra-nos que
a organização do trabalho depende de um conjunto de factores externos entre os quais
contamos a tecnologia, as características da procura e o nível de formação dos
trabalhadores.59
Como é possível verificar, a utilização da esquematização feita por George
Kanawaty prende-se com o facto desta permitir compreender as características que a
OCT apresenta no País e que derivam, como veremos, da sua evolução a nível
internacional. Esta evolução será referida em capítulos posteriores, porém, torna-se
importante que seja compreendida como um todo e entendida numa grelha evolutiva de
carácter operativo, que nos auxilia no processo de compreensão da relação entre estes
métodos e os contextos que lhes deram forma.
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É, na verdade, imprescindível que a OCT seja entendida na sua relação com a
conjuntura, tal como é enfatizado por vários autores, entre os quais Joseph L. Tropea. 60
De facto, a OCT não é universal nem inerte, adaptando-se ao contexto laboral, político,
económico e social com os quais se depara e apresenta um carácter eminentemente
prático. No fundo, a OCT sistematizou ao longo do tempo - logo abarcando as
transformações que foram tendo lugar -, os esforços destinados à melhoria do
rendimento do trabalho pela utilização de métodos que conduziram à sua rentabilização,
sendo que estes, apesar de terem no taylorismo o seu elemento precursor, seguiram os
seus próprios caminhos, inspirando-se em diferentes concepções sobre a forma como
estes melhoramentos poderiam ser conseguidos. Pelo mesmo motivo, o termo OCT é,
por vezes, empregue erradamente sendo que, em alguns casos, não passa da «aplicação
“empírica” de “receitas” que alguns especialistas aprenderam e aplicam
precipitadamente».61
Permanece, no entanto, para alguns autores62 uma outra questão: poderemos
actualmente considerar científicos os métodos de estudo e planificação do trabalho
utilizados no âmbito do scientific management? Ou melhor, terá sido em algum
momento a organização científica do trabalho de facto científica? Na realidade, tal
como afirma Catherwood63, o método científico assenta sobre a premissa da
permanência de um conjunto de regras-base que se mantêm constantes num
determinado tipo de situação e que permitem generalizar tipologias de reacção. Ora,
sendo a organização do trabalho baseada em indivíduos, poderá ser considerada uma
ciência exacta ou ser orientada de acordo com os princípios que a estas dizem respeito?
Talvez não. Autores como Philip Carney e Russell Williams parecem mesmo dar como
certo o carácter não científico da OCT, apelidando-a de “cientismo”:
«If science is the critical application of methods and formalistic language to the
domain under investigation then it can be concluded, unfortunately, that all too
much of what in our business arena has come to be known as a management
60
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science is instead “scientism”: The term coined by Hayek (1952) to denote the
practice of the slavish imitation of the methods of a science in the field for which
they are not appropriate».64
Lyndall Urwick, por seu lado, justifica o conceito pela sua utilização na
linguagem anglo-saxónica:
«Alegam os contraditores que governar, administrar, não é nem poderá ser,
talvez por muitos séculos ainda, uma ciência exacta (...) obriga sempre a lidar
com seres humanos. (…) Mas ninguém, e F. W. Taylor muito menos que
qualquer outro, alguma vez sugeriu que os termos ciência e científico podiam
ser aplicados à administração, nêsse sentido. Essas palavras são vulgarmente
usadas nos países anglo-saxões com dois sentidos. Assim, o dicionário mais
consultado nos Estados-Unidos define “científico” como “conduzido,
preparado ou de acôrdo com estrictos princípios e prática de ciência exacta”.
Mas também: “conduzido ou sistematizado segundo os métodos da ciência;
aplicando conhecimentos especializados ou habilidade técnica (...) e, como
exemplo dêste segundo significado, cita “Administração Científica”».65
Porém, a nosso ver, tal não significa a completa desadequação de um conjunto de
métodos de estudo e rentabilização do trabalho que podem, com êxito, ser aplicados.
Tentaremos, como tal, ver para além do termo e das problemáticas que ao mesmo são
colocadas por forma a entender como a OCT foi pensada e colocada em prática na
realidade portuguesa do pós II Guerra Mundial.

1.1. A nova lógica do pós II Guerra Mundial: em busca da produtividade
A evolução da OCT que foi acima apresentada nas suas grandes linhas entra
numa nova fase após a II Guerra Mundial, pois, além das transformações que foram
evidenciadas anteriormente, esta passa a estar profundamente relacionada com as
lógicas da época, marcadas pelas questões da produtividade.
De facto, as décadas que se seguiram à II Guerra Mundial testemunharam um
crescimento económico impressionante, ao ponto de serem apelidadas de «Anos de
64
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Ouro» do desenvolvimento económico. Este crescimento foi sentido praticamente em
todas as economias da Europa Ocidental, inclusivamente nos países com regimes
autoritários, como era o caso de Portugal que, juntamente com Espanha, apresentou uma
das mais rápidas taxas de crescimento - em boa medida por ter partido de um patamar
inferior ao dos restantes países da Europa Ocidental -, embora os condicionalismos que
limitaram o seu desempenho.66 É nesta conjuntura que se abrem novos caminhos para a
OCT, bastante ligados às lógicas do período. A procura da produtividade, conceito que
paulatinamente começa a ser conhecido e difundido na Europa, muito na esteira da
ajuda norte-americana feita ao abrigo do Plano Marshall e das lógicas da reconstrução e
recuperação europeias, passa a ser a pedra-de-toque da OCT.
Os métodos de organização do trabalho - no pós II Guerra Mundial, como
vimos, já conotados com um taylorismo transformado pelo contacto com os princípios
fordistas, fayolistas e de relações humanas e adaptados, também, às realidades em
presença em cada país -, continuam a responder a um objectivo de melhoria da eficácia
do trabalho e diminuição dos custos, pela supressão de tarefas e movimentos
desnecessários, mas são agora pautados pelas lógicas das campanhas de produtividade
que os EUA lançam na Europa em reconstrução. De facto, tal como analisou Maria
Fernanda Rollo 67, o Plano Marshall apresentava-se como um programa de estímulo aos
países da Europa Ocidental que nele participavam para que se lançassem num caminho
sustentado de desenvolvimento económico que auxiliasse a sua reconstrução e
reconversão económicas, sendo gerido internacionalmente entre os EUA e os países que
recebiam o auxílio americano. Mas o Plano Marshall significava, também, a abertura a
uma nova forma de entender e pensar o desenvolvimento económico, introduzindo as
lógicas do planeamento, da internacionalização, da aprendizagem de mecanismos
económicos e financeiros e, sobretudo, oferecendo uma oportunidade para que as
técnicas industriais e agrícolas dos EUA fossem conhecidas e apreendidas pelos países
europeus. A procura da produtividade torna-se, assim, fulcral neste movimento, tendo a
campanha de produtividade promovida pela ECA - Economic Cooperation
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Administration - ao abrigo do Plano Marshall, marcado de forma clara as visões
modernizantes e desenvolvimentistas dos países europeus.
Ora, ao analisar as fontes da época, torna-se clara a forma como a OCT se
enreda nas lógicas da procura de uma melhor produtividade. Assim, nesta secção
pretendemos apresentar as alterações que as lógicas que pautaram o pós II Guerra
Mundial causaram na OCT. De facto, além das transformações que estes métodos
sofreram mercê da sua própria evolução, não podemos, igualmente, esquecer o seu
enquadramento nos organismos e projectos tendentes a melhorar a produtividade a nível
internacional. Verificaremos, assim, a forma como a preocupação com a produtividade
afectou as lógicas relativas à OCT e como este conceito foi sendo, progressivamente,
fundido com o primeiro.
*
No final da II Guerra Mundial, a evolução da OCT na Europa enreda-se de
forma bastante profunda nas questões da produtividade, entendida como a «relação
entre produção dum determinado produto (output), medida em unidades físicas, e um
ou mais dos correspondentes factores de produção (input) também medido em unidades
físicas»68, numa lógica que permanece ainda durante o início da década de 1970, como
lamentam Joaquim Antunes e Luís Nunes. 69 De facto, se antes do segundo conflito
mundial, a evolução e desenvolvimento destes princípios se desenrolavam na esteira das
teorias norte-americanas e europeias de procura de uma maior rentabilização do
trabalho com diminuição dos custos, sempre ligadas e alteradas pelas lógicas nacionais
em presença, como veremos no capítulo 2, no pós II Guerra dá-se a entrada de uma
nova parcela na equação: a preocupação com a melhoria da produtividade, um conceito
recente introduzido, em grande medida, pelas lógicas da ajuda norte-americana à
Europa. Como bem analisaram Nicholas Crafts e Gianni Toniolo 70, a preocupação com
a produtividade era universal encontrando-se bastante ligada à nova ordem internacional
68
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do segundo pós-guerra, sendo que, nesta época, serão, de facto, os organismos ligados
ao Plano Marshall, bem como as premissas nas quais este auxílio se encontrava assente,
os principais motores que sustentaram o desenvolvimento e a ampla e convicta difusão
da OCT na Europa Ocidental.
Um dos programas oriundos do Plano Marshall - e que mais interessa ao nosso
estudo - foi o Programa de Assistência Técnica e Produtividade (United States
Technical Assistance & Productivity Programme - USTA&P) lançado pelo AngloAmerican Council on Productivity em 1948 e que tinha por missão a introdução nos
países da Europa Ocidental dos métodos de produção e gestão norte-americanos.71 Este
programa acabou por sobreviver ao próprio Plano Marshall, sendo responsável por uma
«corrida pela produtividade» na Europa Ocidental, à qual Portugal não escapará,
estando a ele ligadas as missões de estudo, conferências, cursos e projectos técnicos,
incidindo sobre a produtividade industrial e a melhoria da Administração Pública, que
serão uma das rampas de lançamento do crescimento acentuado dos métodos de OCT na
Europa Ocidental durante o período. A este programa competia incentivar a cooperação
entre as indústrias europeias e americanas de forma a melhorar a produtividade através
de uma política de transferência de know-how. A partir de 1949, a reorientação do
Programa de Assistência Técnica e Produtividade leva-o a incidir sobre a transferência
para a Europa de práticas de gestão americanas através dos meios anteriormente
referidos, sendo, também, as missões de estudo reorientadas de forma a incluírem
iniciativas de formação destinadas a gestores e técnicos e tendo início a deslocação de
técnicos norte-americanos à Europa com o intuito de auxiliar os gestores europeus na
colocação em prática dos métodos aprendidos nos EUA. 72 Este intercâmbio
proporcionou, assim, a transferência de conhecimentos em termos de OCT dos EUA
para os países sob auxílio norte-americano. Além disso, no início dos anos 50, os
governos dos países europeus ligados ao programa de Assistência Técnica e
Produtividade são desafiados à organização de campanhas pela produtividade e à
constituição de Centros Nacionais de Produtividade, desafios estes também lançados a
Portugal, como veremos posteriormente.73
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De uma forma geral, as campanhas pela produtividade tinham como principal
objectivo a implantação de um «espírito de produtividade» entre o patronato e os
trabalhadores, única forma de interessar ambas as partes na introdução das mudanças
necessárias ao melhorar da produtividade. Era, assim, necessário estabelecer um clima
de confiança entre as partes para o qual concorreria a distribuição dos lucros oriundos
da introdução dos novos métodos de gestão e uma atitude patronal positiva e
entusiástica em relação à OCT de forma a contagiar os trabalhadores com a euforia da
produtividade, sem esquecer a atenção ao bem-estar dos operários.74 A formação em
gestão de empresas, nomeadamente no que diz respeitos aos novos modelos de gestão
tendentes a melhorar a produtividade, era escassa ou mesmo nula em alguns países
europeus, entre os quais Portugal. O caso nacional não era, porém, único. Um relatório
de técnicos norte-americanos em França é claro quanto à situação daquele país no que a
estas questões diz respeito:
"The Americans were quite surprised to note the complete absence of any
university training for industrial management." In particular, there was no
business administration training. Training of new managers and the creation of
business administration schools, as well as "perfecting the skills of current
managers," thus constituted "fundamental duties." "Meetings, conferences and
study sessions" should be developed, "more works concerning industrial
business administration, books, handbooks and journals should be published in
the native language"; "study groups, conferences, evening and weekend classes"
should be multiplied; "regular visits of lecturers and animators" should be
organized, particularly "American experts in Europe to participate in that type
of project"; "French teams" should be sent "to the United States to follow study
courses of about a year"; "a program should be elaborated in order to
encourage the creation of specialized associations" capable of "spurring
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progress in know-how in the many fields of scientific work organization,"
etc.”.75
As missões e outras acções de produtividade, tais como seminários, cursos e
programas de formação em gestão de empresas, relações humanas e OCT, organizadas
na Europa Ocidental, tinham como objectivo o ultrapassar destas dificuldades. Da
mesma forma, a criação da Agência Europeia de Produtividade - AEP em 1953, sob o
auspício dos EUA, tinha como missão a criação de condições para a implementação do
«espírito de produtividade» e das técnicas de management na Europa, garantindo as
condições e a articulação necessária para a sua colocação em prática. A AEP funcionava
em união com a norte-americana Mutual Security Agency, com a Fundação Ford e o
Conseil National du Management no estímulo e acompanhamento dos países da Europa
Ocidental em matéria de management76, na transferência de know-how americano para a
Europa Ocidental e na institucionalização da campanha de produtividade a nível
europeu, não obstante as resistências que a mesma foi obrigada a defrontar em vários
países. 77
É com este pano de fundo e profundamente condicionados por esta nova
realidade que passamos a encontrar os principais desenvolvimentos no que diz respeito
à OCT e à sua difusão. A OCT servirá os objectivos dos interessados na melhoria da
produtividade

industrial,

agrícola

e

administrativa

europeia

e,

assim,

será

principalmente em torno dos organismos ligados de forma mais ou menos directa ao
auxílio à Europa, nomeadamente a Agência Europeia de Produtividade, a OECE e as
entidades nacionais que com eles correspondem, no caso português a Comissão Técnica
de Cooperação Económica Europeia/Externa - sobre a qual adiante nos debruçaremos -,
que irão surgir as principais iniciativas de estudo, divulgação e aplicação destes
princípios, sem esquecer a formação de quadros técnicos.
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*
Em jeito de preâmbulo, este primeiro capítulo pretendeu situar historicamente a
evolução da OCT e as lógicas com as quais esta se articula. De facto, esta realidade é de
extrema importância para a compreensão quer das características da OCT após a II
Guerra Mundial, quer da forma como é introduzida em Portugal, dos veículos que
utiliza e da instrumentalização que dela é feita.
Ao chegarmos à segunda metade da década de 1940, início do nosso âmbito
cronológico de estudo, deparamo-nos com um conjunto de princípios e métodos de
organização do trabalho que haviam já sofrido uma profunda transformação ao longo da
primeira metade do século. Desde os primeiros estudos de Taylor, a OCT assimilou
contributos de entusiastas e opositores; alargou o seu raio de acção ao sector agrícola e
administrativo; afastou-se de algumas das premissas do taylorismo mantendo, no
entanto, alguns dos seus fundamentos; adaptou-se a novas correntes, a novas
preocupações e a novos tempos. No final do segundo conflito mundial, acaba, também,
por ser assimilada pelo conceito de produtividade, caminhando a par da sua expansão,
difundindo-se através dos mesmos mecanismos e acabando por ser motor e
consequência do seu desenvolvimento.
Mas outros factores iriam ter influência na forma como a OCT se apresenta neste
segundo pós-guerra em Portugal. A sua multiplicidade, a multiplicidade do “one best
way» - conceito quase paradoxal - é, talvez, um dos elementos que então mais o
caracteriza. Múltiplos são os métodos de OCT existentes, à partida, nos EUA e na
Europa. Múltiplas, também, as técnicas que provêm do seu confronto e da adaptação às
realidades nacionais após a Segunda Grande Guerra. Por fim, múltiplos os métodos
difundidos por cada uma das firmas de consultoria que vão surgindo ao longo do século.
É a esta realidade que daremos voz de seguida.
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Capítulo 2. Entre americanos e europeus. Os intercâmbios, a «hibridização» e a
difusão dos métodos de organização científica do trabalho 78
«Hablamos mucho de los métodos norteamericanos y
de los métodos alemanes, por ejemplo. Están bien, son notables. Pero cada país tiene sus
propios métodos; los métodos de conducta o las normas de conducta de los pueblos obedecen a su
idiosincrasia, a su disposición temperamental; obedecen a circunstancias ambientales,
son de difícil trasplante. Desde luego, ninguna de estas reglas, ninguno de estos modelos,
puede considerarse que tiene un valor de utilidad universal.»79

Os princípios de OCT são um marco importante na história dos países industriais
ou em processo de industrialização. No entanto, torna-se evidente que, ao falar de OCT,
não nos referimos a um conjunto perfeitamente delimitado de princípios e métodos de
organização do trabalho aplicados em bloco nas várias realidades nacionais. De facto,
apesar do preconceito que muitas vezes associa a OCT a uma lógica de imposição de
um modelo produtivo rígido a realidades diferentes, a verdade é que tal premissa não é
necessariamente correcta. Como afirma Jean-Pierre Durand, o próprio termo “modelo”,
muitas vezes usado para definir um conjunto específico de métodos de OCT, é
responsável por esta premissa, pelo facto de ser interpretado como uma espécie de pretà-porter. Porém, como refere o autor, «un modèle est bien sûr doté d’historicité, il est
produit et reproduit par des acteurs sociaux», sendo que após a sua estruturação, «il
s’impose en général aux acteurs comme un cadre, souvent plus implicite qu’explicite,
de définition et d’évaluation des rationalités d’action».80 Da mesma forma, «firms and
organizational communities do not blindly imitate the managerial practices of other
countries. Instead, they interpret them in light of their own theories of effective action
and implement them in ways that reflect power relations within the firm».81 Além disso,
tal como referem David Strang e Young-Mi Kim, «[…] as scientific management
became fashionable, a horde of "upstart" efficiency experts appeared on the scene»82,
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cada um apresentando a sua própria versão de OCT. Trata-se, de facto, de uma realidade
complexa, heterogénea e devedora de fortes influências nacionais e intercâmbios
internacionais que é necessário compreender, devido ao forte impacto que apresentam
no caso português ao qual nos dedicaremos na segunda parte da tese.
Tendo isto em consideração, não nos interessa, neste ponto, fazer um exercício
de história comparada, ao qual toda uma metodologia própria se encontra associada,
como bem explanaram Marc Bloch83, Charles Ragin84 ou Charles Tilly85 e que foi
anteriormente tratado noutros trabalhos. 86 Nem tão pouco fazer um estudo aprofundado,
digno de várias outras teses, sobre a introdução da OCT em cada país. Interessa-nos,
sobretudo, compreender a forma como uma multiplicidade de métodos de OCT
surgiram e foram difundidos na Europa a partir das vésperas da II Guerra Mundial,
concluindo acerca dos impactos destes intercâmbios internacionais na realidade
portuguesa.
*
A historiografia tem vindo a confirmar a imprecisão das teses que afirmam que a
Europa do pós II Guerra foi impelida à imitação cega dos métodos de OCT norteamericanos, difundidos quer na esteira do Plano Marshall, quer pelas consultorias
americanas ou pelas missões de estudo realizadas ainda anteriormente ao Programa de
Assistência Técnica e Produtividade, ao qual nos referimos no capítulo 1. De facto, o
«modelo americano» é difícil de encontrar em estado puro, como refere José Luis
García Ruiz87, quer na Europa, quer noutras zonas que entram em contacto com os
métodos de organização do trabalho dos EUA, entre os quais o Japão. De facto, o
contacto entre os métodos norte-americanos de OCT que são difundidos na Europa e
aqueles que surgem no Velho Continente ao longo do século XX leva à constituição de
técnicas híbridas, pois o «modelo americano» dificilmente poderia ser transportado em
bloco para a Europa, dadas as idiossincrasias de cada país, sendo, assim, necessário
adaptar os métodos importados dos EUA às várias realidades nacionais e objectivos em
83
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presença. Na verdade, como verificámos no capítulo 1, a evolução da OCT apresenta
uma profunda relação com as conjunturas históricas nas quais se integra. Assim sendo, e
se a sua própria evolução dependeu da transformação das condicionantes que a
rodeavam, é fácil compreender que não se torna possível a aplicação de métodos de
OCT numa realidade diferente daquela na qual eles surgiram, sem recorrer à introdução
de alterações e de algum carácter de inovação.
Ao conceito de «americanização» dos métodos de trabalho na Europa,
principalmente na realidade industrial - num processo também apelidado de Taylor
Tourism88 -, contrapuseram, assim, alguns autores, o de «europeização» dos métodos
americanos, pelo facto do processo de transferência de know-how acabar por evoluir nos
dois sentidos. Porém, a historiografia mais recente enfatiza, em nosso entender
correctamente, a imprecisão destas premissas. Em primeiro lugar porque - e por isso
colocámos a expressão entre aspas - a concepção da existência de um «modelo
americano» deriva de uma errada interpretação da realidade. De facto, nos EUA de
meados do século XX é possível encontrar vários métodos de OCT em utilização nos
diversos sectores produtivos, respondendo às características e necessidades de cada um
e escapando, assim, à visão que afirma a existência de um conjunto rígido de métodos
utilizados nacionalmente, não obstante a preocupação com a OCT se encontrar
globalmente enraizada na economia norte-americana, sendo, em parte, responsável
pelos seus níveis de produtividade. Também no que diz respeito à transposição destes
métodos para a Europa, autores como Jonathan Zeitlin referem que os técnicos norteamericanos não estariam interessados na difusão de um modelo homogéneo, mas sim de
um conjunto de técnicas dispersas que os industriais poderiam selecionar de acordo com
as suas necessidades, tal como sucedia nos EUA. 89
O processo de transferência dos métodos de OCT dos EUA para a Europa
conheceu vários agentes ao longo do tempo, sendo o mais reconhecido, no que ao pós II
Guerra diz respeito, o Programa de Assistência Técnica e Produtividade que aliou a
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OCT às lógicas da produtividade, como vimos anteriormente. Porém, este veículo de
difusão não é único nem mantém a mesma importância ao longo do tempo, sendo a
influência dos EUA na Europa mais forte no imediato pós-guerra, começando depois a
declinar à medida que o programa de ajuda diminui de vigor e os organismos europeus
como a OECE e a AEP aumentam o seu papel. 90 A própria importância do Plano
Marshall no processo não é corroborada por alguns autores que afirmam que o mais
importante papel deve ser atribuído às políticas e organismos nacionais europeus e não à
ajuda Marshall91, como também defende o engenheiro Torres Campos relativamente ao
caso português.92 Mas outros agentes tornam-se presentes no processo, sendo de
destacar quer as missões de estudo com destino aos EUA levadas a cabo fora do âmbito
do Plano Marshall, quer a expansão das firmas de consultoria na Europa, à qual nos
dedicaremos em maior extensão dada a sua importância para a compreensão do caso
português. De facto, era comum que empresas privadas de grande dimensão, como a
Renault, Peugeot, Thomson, Fiat, Alfa Romeo, Finsider, Continental, Phoenix,
Toyota93, bem como a portuguesa CUF, organizassem missões de estudo aos EUA, por
vezes ao longo de vários anos, com o objectivo de tomar contacto com gestores e
engenheiros norte-americanos e com as formas de organização do trabalho aplicadas no
País. Aliada a esta realidade, encontramos ainda a transferência de know-how
possibilitada pela colocação em prática de métodos científicos de organização do
trabalho nas subsidiárias de empresas multinacionais, como também sucedeu em
Portugal como veremos mais à frente, bem como o papel das firmas privadas de
consultoria no processo. De facto, principalmente nos trabalhos de Mathias Kipping e
Celeste Amorim94, deparamo-nos com uma série de estudos que enfatizam as questões
do desenvolvimento da consultoria em organização e a relacionam com a difusão da
OCT, parecendo ser claro para alguns autores que o mercado da consultoria e os
princípios da OCT se difundiram paralelamente.

90

Idem, ibidem, p.21.
Idem, ibidem, p.3.
92
Em entrevista que nos foi concedida a 9 de Junho de 2014 afirma: «[…] nós da ajuda Marshall não
aproveitámos aquilo que eles facilitavam, que era precisamente a ida de gente para os Estados Unidos,
entre outras coisas, para fazerem cursos de gestão empresarial. Efetivamente, isso não foi aproveitado
[…]».
93
Jonathan Zeitlin e Gary Herrigel (eds.), op. cit., 2000, p.30.
94
Celeste Amorim e Mathias Kipping, Selling Consultancy Services: The Portuguese Case in Historical
and Comparative Perspective, Reading, The University of Reading, 1999, pp.55-56;
Mathias Kipping, op. cit., 1997, pp. 67-83.
44
91

Um dos grandes estudiosos destas temáticas é, de facto, Matthias Kipping, autor
de variados estudos sobre as origens e o desenvolvimento das empresas de consultoria,
também elas responsáveis pela difusão da OCT.95 Segundo ele, as origens das
actividades de consultoria não são ainda completamente compreendidas. 96 Os primeiros
consultores independentes terão começado a oferecer aconselhamento às empresas no
final do século XIX. No entanto, as firmas de consultoria apenas conheceram um maior
desenvolvimento com a difusão da OCT nas primeiras décadas do século XX. Nesta
época, um número cada vez maior de «efficiency engineers» contribuiu para a expansão
da implementação destes novos métodos nos EUA e um pouco por todo o mundo. No
entanto, apesar das firmas de consultoria em organização terem tido um papel fulcral na
difusão da OCT, alguns autores apontam para o facto destas não terem emergido
directamente do taylorismo.97 De facto, Christopher D. McKenna 98 defende que os
primeiros consultores americanos em organização derivaram, na realidade, de
engenheiros, contabilistas e advogados, muitas vezes supervisionados por bancários que
prestavam auxílio a empresas dos mais diversos ramos. Porém, McKenna é, também,
claro ao afirmar que o desenvolvimento da OCT foi o factor que maior impacto teve no
crescimento da consultoria em organização, apesar da expansão deste sector apenas ter
atingido um nível relevante na década de 30, parecendo ter sido inicialmente atribuído
às consequências da Grande Depressão e à necessidade de diminuir os custos de
exploração das empresas. Mas esta teoria não é consensual, pois certos autores afirmam
ser extremamente improvável que o patronato decidisse cobrir as despesas inerentes à
contratação de consultores numa época de incerteza a nível económico.99 Não obstante,
é certo que, desde os anos 30, as firmas de consultoria americanas reorganizaram as
mais importantes empresas nacionais, tendo também levado a cabo uma expansão para a
Europa durante a qual venderam o know-how americano aos consultores europeus.100
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Mas ao analisarmos a história das firmas europeias, verificamos que algumas
delas são anteriores a esta expansão americana. As origens da consultoria europeia não
podem, assim, ser directamente dependentes desta viragem para o velho continente. De
facto, verificamos que desde os finais da I Guerra Mundial começaram a surgir em
vários países da Europa Ocidental, como a França, o Reino Unido e a Alemanha, uma
série de técnicos que passaram a divulgar os princípios da OCT entre o patronato. Estes
eram na sua maioria tayloristas fervorosos que viam nos novos métodos científicos de
organização do trabalho a grande possibilidade de obter melhorias consideráveis na
produtividade, com redução dos custos. A ascendência norte-americana não é, porém,
completamente despropositada. De facto, a maior parte dos consultores havia tomado
contacto com estes princípios nos EUA onde tinham estudado ou trabalhado em
empresas cientificamente organizadas, sendo que, ao voltarem aos seus países de
origem, estes técnicos apostaram na difusão dos princípios tayloristas junto de
organizações patronais e empresas. Foram, também, elementos importantes para a
criação de organismos estatais e privados dedicados ao estudo e divulgação dos
princípios de OCT e, com o passar do tempo, alguns destes homens acabaram mesmo
por criar as suas próprias empresas de consultoria, prestando serviços privados de
organização e estudo do trabalho.
Como podemos verificar, quando os consultores americanos expandem os seus
serviços para a Europa a partir dos anos 30 encontram já formadas algumas firmas de
consultoria, cobrindo uma procura ainda não muito estruturada e tendo a seu favor uma
relação de proximidade com o patronato, uma reputação já criada e a inexistência de
barreiras linguísticas e culturais em relação aos países onde operam. É com este pano de
fundo que a consultoria norte-americana tenta abrir caminho, paralelamente ao
desenvolvimento do sector a nível europeu. Tentaremos, de seguida, identificar as
principais características deste processo devido ao seu impacto na estruturação de uma
das redes de difusão da OCT que, após a II Guerra Mundial, se encontra em perfeita
expansão e consolidação, inclusivamente em Portugal.

A expansão da consultoria na Europa
As formas de implantação das firmas americanas de consultoria na Europa
ocidental, e o sucesso que tiveram, diferiram consideravelmente de país para país, sendo
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marcadas, numa primeira fase, pelo grau de receptividade ao taylorismo presente em
cada um dos Estados. Um dos países que maior interesse demonstrou pela OCT e pelos
serviços das firmas de consultoria foi a França. De facto, muitos dos engenheiros
franceses revelaram desde muito cedo um grande interesse pelo taylorismo e a
confiança nos seus benefícios para a economia do País fez com que muitos deles
apostassem na sua difusão tornando-se consultores independentes. Por outro lado, os
consultores que já se haviam estabelecido antes da emergência dos princípios tayloristas
viram neles uma oportunidade para estender as suas actividades. 101 No entanto,
podemos afirmar que a maioria dos desenvolvimentos na consultoria em França foi
iniciada por americanos, muitos dos quais haviam já trabalhado nas grandes firmas
norte-americanas do ramo, transferindo-se, posteriormente, para a Europa, onde
estabeleceram os seus próprios escritórios. Foi o caso de Paul Planus, um dos
consultores que operou em Portugal, tendo reorganizado, por exemplo, a Fábrica-Escola
Irmãos Stephens na década de 1960. Planus havia trabalhado na firma de Bertrand
Thomson102 logo após o final da I Guerra Mundial, tendo-a abandonado para estabelecer
o seu próprio negócio em 1929. Também o Reino Unido contou com consultores para
reorganizar as suas empresas com o objectivo de reduzir e controlar os custos de
produção, especialmente no período da Grande Depressão. O grande beneficiário desta
aposta foi Charles Bedaux, um emigrante francês que se havia estabelecido nos EUA
em 1916, sendo o seu trabalho bastante reconhecido nesse País, bem como na Europa
onde prestava consultoria, principalmente às sucursais dos seus clientes americanos,
acabando por tornar-se no único consultor cuja firma operava simultaneamente em
França, no Reino Unido e na Alemanha, sem contar com alguns países periféricos como
Portugal. 103 Da Bedaux nasce, em 1934, uma outra firma de consultoria que vem a
operar em Portugal: a Urwick Orr, formada por Leslie Orr - gerente de vendas da
Bedaux - e Lyndall Urwick - antigo director do International Management Institute em
Genebra. 104
Como é possível verificar, a partir da década de 1930 deu-se um grande
desenvolvimento do sector da consultoria quer nos EUA quer na Europa ocidental, uma
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situação que se deveu não só à proliferação de firmas europeias, como ao
estabelecimento de consultores americanos no continente. Desta forma chegamos à II
Guerra Mundial, cujos efeitos para as economias europeias e a posterior necessidade de
reconstrução e recuperação levaram os países da Europa ocidental a apostarem com
maior ênfase na implementação dos princípios da OCT nos seus sectores produtivos. O
período que se inicia após II Guerra Mundial torna-se, assim, numa época de ouro que
os consultores - europeus e americanos - souberam aproveitar, apesar da sua
importância ter variado de país para país. No Reino Unido, as firmas de consultoria
estiveram bastante associadas aos esforços para melhorar a produtividade 105,
encontrando-se presentes no British Institute of Management (BIM), organismo que
geria o mercado nacional de consultoria e onde representantes dos negócios e dos
sectores produtivos se reuniam para discutir formas de melhorar os métodos de
organização do trabalho. No entanto, apesar deste aparente controlo, no pós II Guerra
Mundial o mercado da consultoria cresce no Reino Unido de uma forma sem
precedentes, sendo dominado por grandes firmas como a Urwick, Orr and Partners e a
Production Engeneering and Personnel Administration, que acabam por formar a
Management Consultancies Association em 1956.106 Também na Alemanha o número
de consultorias duplicou entre 1950 e 1960. No entanto, o mercado permaneceu
subdesenvolvido pelo facto de organismos estatais pré-existentes como a REFA Comité Nacional para a Determinação dos Tempos de Trabalho (Reichsausschuβ für
Arbeitszeitermittlung) continuarem a dominar a implementação do estudo do trabalho
no País. Em França, por seu lado, os organismos estatais similares saíram da guerra
mais enfraquecidos dada a influência das firmas privadas de consultoria. Desta forma, o
mercado desenvolveu-se consideravelmente durante o pós-guerra, dando-se a expansão
das firmas existentes, como a Paul Planus e a emergência de novas entidades que
incluíam as firmas de André Vidal, Pierre Michel e Yves Bossard, ainda firmemente
apoiados na tradição taylorista.107
Como podemos, nesta lógica de crescimento das firmas europeias, compreender
que a transferência de consultores americanos para a Europa tenha sofrido uma
aceleração? Mais ainda se tivermos em conta que os próprios consultores americanos
apostavam, neste segundo pós-guerra, de forma reticente no mercado europeu pois não
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acreditavam que os países europeus estivessem dispostos a pagar os seus serviços numa
época em que a ajuda Marshall os cedia. A resposta encontra-se nas características da
Europa do pós II Guerra. Os desafios que os países europeus enfrentavam e a ânsia pela
obtenção de melhorias significativas na produtividade possibilitaram um crescimento da
procura do qual cedo as empresas americanas se aperceberam. De facto, a sua primeira
aposta foi a manutenção do apoio prestado a firmas oriundas dos EUA que nesta época
se internacionalizaram, porém, cedo os consultores se aperceberam que as próprias
empresas europeias solicitavam os seus serviços, vendo na OCT a resposta para a sua
expansão económica.108 Apesar de tudo, as firmas norte-americanas apresentam um
papel relativamente tímido até aos anos 60, altura em que passam a atribuir uma maior
importância às suas operações no velho continente, como sucede com a McKinsey &
Co, responsável pela reorganização da CUF. 109 Não obstante, a Europa Ocidental passou
a dispor, no pós II Guerra, de um mercado de consultoria que crescia continuamente
quer no que diz respeito à oferta, americana ou europeia, quer à procura, sendo esta
orientada por várias motivações. Se para uns o recurso aos consultores se prendia com
uma clara falta de know-how interno, para outros estas firmas funcionavam sobretudo
como um elemento externo que poderia ser culpabilizado por decisões difíceis mas
essenciais protegendo, desta forma, o patronato de possíveis agitações operárias. 110
Apesar de tudo, a análise do impacto das consultorias na difusão da OCT na
maioria dos países da Europa ocidental torna-se difícil, visto neles operarem também
importantes organismos governamentais e privados que tinham a seu cargo o estudo e
aplicação de novos métodos de organização do trabalho na malha produtiva nacional.
Além disso, a OCT encontrava-se neles difundida num grau que não tem paralelo na
realidade portuguesa, sendo difícil entender qual o impacto real da expansão das firmas
de consultoria no processo. Portugal, pelo contrário, pelo facto de se encontrar, neste
segundo pós-guerra, no início da fase de maior desenvolvimento destes princípios,
torna-se um campo de análise mais profícuo, permitindo-nos compreender qual o real
impacto da consultoria organizacional no desenvolvimento da OCT no País.
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O desenvolvimento da consultoria em Portugal
As actividades de consultoria apresentaram uma importância bastante relevante
no desenvolvimento da OCT em Portugal. Não nos referimos, neste ponto, apenas às
iniciativas de firmas de consultoria propriamente ditas, mas à consultoria em
organização entendida de forma mais abrangente, integrando também funcionários de
empresas e/ou serviços com experiência em termos de OCT que se deslocam ao País,
bem como técnicos de outros organismos que concorreram para a introdução destes
métodos em Portugal.
Segundo Matthias Kipping e Celeste Amorim111, a aposta de algumas empresas
portuguesas na contratação de firmas de consultoria foi tardia devido às características
da estrutura económica nacional. Os primeiros consultores terão, assim, chegado a
Portugal por volta da década de 1940, na mesma época em que são criados centros
dedicados ao estudo do trabalho em alguns organismos. No entanto, a primeira grande
vaga só terá tido lugar durante a década de 1960, sendo resposta a alguns esforços de
desenvolvimento económico, quando grandes e médias companhias mostram interesse
na OCT, contratando maioritariamente firmas como a Paul Planus, CEGOS, CEGOC,
McKinsey, Price Waterhouse e Arthur Andersen. 112
A difusão das firmas de consultoria em Portugal apresenta, no entanto,
características próprias que derivam do grau de desenvolvimento económico nacional,
aliado ao seu perfil científico, técnico e industrial. Em primeiro lugar, Kipping e
Amorim defendem que as multinacionais funcionaram como pontes para empresas de
consultoria, proporcionando-lhes trabalhos iniciais que lhes possibilitaram construir
uma reputação no meio. Estes autores parecem concordar que as filiais portuguesas de
empresas estrangeiras e as grandes firmas nacionais com contactos com o exterior terão
sido as primeiras a dispor do auxílio de consultores em organização e, sendo clientes de
renome com negócios lucrativos e boas relações políticas e sociais, estas empresas eram
ideais para que as firmas de consultoria pudessem construir reputação e estender a sua
clientela. 113 Segundo a análise feita pelos autores, as firmas que operaram em Portugal
nos anos 60, entre as quais Corte, Paul Planus, CEGOC e McKinsey trabalhavam com
subsidiárias de multinacionais estrangeiras e com grandes grupos internacionais
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portugueses, como o grupo Champallimaud e a CUF, sendo que apenas num segundo
estádio, os consultores estenderam a sua base de clientes com a ajuda de redes sociais,
corporativas e políticas. Estas eram construídas com base no recrutamento de indivíduos
com bons contactos com a elite social, económica e política do País, que tinham como
objectivo introduzir as firmas de consultoria no meio. Porém, uma outra característica
identificada pelos autores no processo de expansão da consultoria em Portugal
relaciona-se com a forma cautelosa como os consultores se estabeleceram no País,
preferindo fazer alianças com organismos locais e só depois instalar escritórios em
território nacional, tal como fez a CEGOS ao fazer parceria com a Associação
Comercial de Lisboa.114
Desde as primeiras experiências de racionalização em solo português realizadas
no início do século XX foi identificada a presença de impulsos estrangeiros. Estes eram
oriundos principalmente de mestres e contramestres franceses ou alemães que
implementavam melhorias nos métodos de organização das empresas onde trabalhavam.
Porém é, de facto, a partir da II Guerra Mundial que a OCT adquire um novo fôlego e se
expande, atingindo várias empresas e sectores, num desenvolvimento que acompanha a
difusão do papel dos consultores em organização no País, cuja presença em Portugal
pode ser reconhecida a partir do final da década de 1930 e cuja listagem pode ser
consultada no anexo 1. A listagem apresentada, e já referida na dissertação de Mestrado,
não é exaustiva e apresenta algumas limitações que cabe esclarecer à partida. Por um
lado, poderíamos colocar a hipótese deste arrolamento não conter apenas consultores,
mas também funcionários de multinacionais em deslocação às suas subsidiárias em
Portugal. Porém, se atentarmos aos seus locais de destino, verificamos que se trata, na
sua maioria, de empresas nacionais, não corroborando esta possibilidade. Além disso,
baseando-se nas autorizações de entrada no País, este arrolamento não nos possibilita o
acesso a informações adicionais sobre os técnicos que chegam ao País, nomeadamente
aquelas que se referem às suas firmas e/ou serviços de origem, podendo estes ser,
também, oriundos de fábricas ou de serviços com experiência em OCT com os quais as
empresas portuguesas tenham entrado em contacto. Desta forma, e como referimos
anteriormente, o conceito de consultor que usamos neste ponto é bastante amplo, não
incluindo apenas técnicos oriundos de firmas de consultoria, mas também funcionários
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ligados à aplicação de técnicas de OCT nos seus locais de trabalho, que se deslocam a
Portugal para introduzir esses métodos em determinadas empresas. Da mesma forma, no
que diz respeito aos objectivos da sua estada no País, optámos por uma escolha também
ela abrangente, abarcando igualmente as questões de organização científica do trabalho
administrativo, que muito impacto terão na realidade portuguesa e na evolução da OCT
na época este estudo.
Após estas considerações, passemos à análise do arrolamento. Em primeiro lugar
podemos verificar que o recurso a consultores em Portugal remonta à década de 1940,
correspondendo à cronologia proposta por Kipping e Amorim quanto ao recurso a
firmas de consultoria e correspondendo, também, no que diz respeito à maior vitalidade
do processo no período posterior à II Guerra Mundial. Não obstante as considerações
feitas, esta calendarização vai de encontro às etapas de difusão das firmas de
consultoria, quer americanas quer europeias. As primeiras apostaram com maior vigor
na sua internacionalização durante a década de 1930. As segundas iniciam também no
mesmo decénio um grande processo de desenvolvimento, como verificámos
anteriormente. Uma outra característica que é possível retirar da informação apresentada
prende-se com a percentagem de firmas estrangeiras presentes no arrolamento. Esta
conclusão poderá ir ao encontro das teses dos autores acima mencionados, quando os
mesmos afirmam que a expansão das firmas de consultoria esteve primeiramente
baseada na internacionalização de empresas que recorriam a estes serviços antes de
terem sido instaladas em Portugal. Mesmo colocando a hipótese de não se tratarem de
consultores ligados a firmas especializadas, a premissa de Kipping e Amorim mantémse verdadeira pois o conhecimento prévio sobre os benefícios da introdução de métodos
de OCT que as empresas estrageiras teriam nos seus países de origem facilitaria a sua
introdução no País. Se atentarmos no quadro, empresas estrangeiras como a Sociedade
Portuguesa Neyret – Beylier & Piccard – Pictet, a Socony-Vacuum Oil Company, a
Societé Anonyme de Produits et Engrais Chimiques du Portugal e a Burmeister & Wain
adequam-se a esta tese.
Numa segunda fase, os consultores acabariam por estender a sua base de clientes
com a ajuda de redes sociais, corporativas e políticas, criadas com o auxílio da
reputação construída pelos seus primeiros trabalhos nas empresas estrangeiras suas
conhecidas. Apesar de não dispormos de dados suficientes que nos permitam defender
tal possibilidade, o quadro demonstra-nos que alguns consultores voltaram
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repetidamente a Portugal com o objectivo de auxiliar diferentes empresas no seu
processo de introdução da OCT. O caso mais emblemático é o de Jersy Wojciech
Slewinski. Surge pela primeira vez neste arrolamento como consultor da Companhia
Nacional de Fiação e Tecidos de Torres Novas, em 1952, passando depois pela J. P.
Rasteiro – Fábrica de Papel de Matrena, Tomar, em 1954 e pela Companhia Portuguesa
de Electricidade, Lisboa, em 1956, firmas não só geograficamente dispersas, como
pertencentes a diferentes sectores.
Seguindo a análise do arrolamento, também a origem destes técnicos se torna
interessante, abarcando vários países como a França, os EUA e a Polónia, que na altura
se encontrava sob a égide do comunismo. A variada proveniência destes técnicos e a
análise de alguns casos concretos, como o da CUF, poderá demonstrar que as empresas
nacionais não apostavam somente nas firmas de consultoria já suas conhecidas. Como
exemplo, o caso da CUF apresentado no quadro indica-nos que as várias fábricas do
grupo contrataram ao longo do tempo consultores diferentes e oriundos de diferentes
países. No entanto, se atentarmos no motivo da vinda desses técnicos a Portugal
verificamos que estes não se ocupavam do mesmo tipo de organização. Georges
Slewinski, polaco, contratado pela CUF Lisboa em 1949, iria ocupar-se especificamente
da racionalização do trabalho na secção de fiação e tecidos. Por outro lado, o estudo da
reorganização administrativa da mesma empresa foi entregue a Marcel Georges Mouget
e a Auguste Bechet, ambos franceses, em 1953 e 1954, respectivamente. De facto, estes
dados parecem indicar que os consultores eram escolhidos consoante os ramos
organizacionais para os quais mais se orientavam. O que nos leva que crer que as
empresas escolhiam de forma relativamente cuidada os consultores com os quais
operavam, interessando-se por aqueles que mais poderiam auxiliar no seu processo
concreto de racionalização.
A fraca presença de consultores norte-americanos no arrolamento é, também, um
factor a reter, apesar de não podermos esquecer que alguns dos consultores
mencionados poderiam encontrar-se ao serviço de firmas ou empresas americanas. É o
caso de Marcel Mouget que, além de pertencer ao Centre d’Études et d’Organisation,
era também membro da Tropenas C.ª, empresa americana especialista em consultoria no
âmbito da engenharia, bem como à Fundação TWI (Training Within Industry), serviço
desenvolvido pelo United States Department of War durante a II Guerra Mundial, com
o objectivo de proporcionar serviços de consultoria às indústrias necessárias ao esforço
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de guerra. A ajuda Marshall recebida por Portugal na época, que incluía serviços de
apoio à implementação de técnicas conducentes a uma melhoria da produtividade do
trabalho, poderá estar também relacionada com este factor. Dispondo o País de
consultoria no âmbito da ajuda norte-americana, algumas empresas poderiam preferir
contar com o apoio de consultores europeus que lhes possibilitavam o acesso a
metodologias híbridas de organização do trabalho, mais adaptadas à realidade nacional,
ou seja, poderiam preferir incorporar técnicas que se haviam afastado do modelo
americano pela adaptação às variadas realidades europeias. De facto, a realidade
demonstra que além do recurso à consultoria disponibilizada no âmbito do Programa de
Assistência Técnica à Europa, a procura de consultores europeus não cessou na época,
tendo sido mantido o rumo iniciado anteriormente.
Por outro lado, o quadro transparece um aparente cessar das actividades dos
consultores no início da década de 1960 que não nos parece corresponder à realidade.
Isto porque os anos 60 são apontados por alguns autores, entre os quais Celeste Amorim
como verificámos anteriormente, como um marco na expansão da consultoria em
Portugal. Esta aparente diminuição parece, na realidade, encontrar-se mais relacionada
com a criação de organismos nacionais dedicados ao estudo, difusão e implementação
dos métodos de OCT. Podemos referir os núcleos de Organização e Métodos - O&M estabelecidos em grandes empresas nacionais, as comissões de produtividade criadas
junto de organismos privados como a Associação Comercial de Lisboa, as Associações
Industriais Portuguesa e Portuense e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil,
apenas para citar alguns, bem como um dos grandes responsáveis - talvez o principal pela difusão da OCT em Portugal, o Instituto Nacional de Investigação Industrial, aos
quais nos dedicaremos com pormenor na segunda parte do texto.
Não podemos, também, esquecer o estabelecimento de filiais de firmas de
consultoria estrangeiras em Portugal. De facto, é possível verificar no arrolamento
apresentado que, a partir de 1956, alguns consultores são contratados por empresas de
consultoria estrangeiras, como a Bedaux e a Paul Planus, o que pode corresponder ao
estabelecimento dos seus escritórios no País. Assim, não existem motivos que apontem
para o facto do recurso a consultores ter cessado ou mesmo diminuído a partir dos anos
60. Pelo contrário, este decénio é, juntamente com a década de 1980, principalmente
após a adesão portuguesa à CEE, considerado como uma «época de ouro» no recurso a
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estes técnicos.115 No entanto, dadas as características do tecido produtivo português, a
oferta havia-se, porventura, tornado excessiva. Entre organismos nacionais e firmas já
estabelecidas em território nacional, o mercado da consultoria em organização
apresentaria já uma menor procura.
Apesar de bastante extenso, sabemos, através de fontes de outra natureza, que o
arrolamento anteriormente analisado não é exaustivo. O periódico Indústria Portuguesa
revela-nos a existência de outros contactos de empresas nacionais com consultores
estrangeiros que não se encontram referidos nesta lista. Marcel Mouget, por exemplo,
fez várias visitas a Portugal inseridas no apoio técnico prestado pela sua empresa, a
norte-americana Tropenas Engineering C.º, a nível internacional. A primeira indicação
que temos sobre uma visita desta natureza feita por Mouget a Portugal data de 1938 na
115

Em 1970, encontravam-se sediadas em Portugal as seguintes firmas de consultoria:
CORTE - Companhia de Organização Racional do Trabalho, especializada em gestão comercial,
financeira e de stocks, estudos de motivação e organização fabril.
CORI - Centro de Organização Racional da Indústria, especializado em projectos, assistência técnica em
geral, estudos técnicos e implantação de unidades, sendo, também, intermediário no fornecimento de
equipamentos.
GABINETE DE ESTUDOS ECONÓMICO-SOCIAIS, especializado em estudos de concentração
económico-industrial, estudos económicos, estudos de mercado, estudos de organização e produtividade,
estudos de planeamento e desenvolvimento económico e social.
GABINETE NUNO MONTEIRO - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS, especializado em
organização administrativa, designadamente em contabilidade geral e industrial e gestão de stocks,
orçamental e encomendas.
GEFO - GABINETE DE ESTUDOS DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORGANIZAÇÃO, LDA.,
especializado em diagnósticos de empresas, gestão geral, gestão de pessoal, gestão de produção, de stocks
e de vendas e em organização de empresas, principalmente ao nível da indústria metalomecânica e têxtil.
GESCOR - GABINETE DE ESTUDOS CONTABILÍSTICOS, GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE
EMPRESAS, LDA. - especializado em assistência contabilístico-fiscal, auditoria contabilística, estudo e
prospecção de mercados, estudos sobre métodos de gestão financeira e comercial e organização de
empresas.
INGECO - GOMBERT PORTUGUESA, LDA., especializado em problemas gerais de organização, com
actuação em todos os ramos e sectores da indústria.
INTEGRAL - GABINETE DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS, LDA., especializado em
anteprojectos, assistência técnica em geral, estudos económicos, estudos técnicos e implantação de
unidades, organização geral e projectos.
NORMA - SOCIEDADE DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS, SARL,
especializada em gestão de pessoal, organização comercial, organização de serviços administrativos,
serviços de contabilidade, verificação de contas e escrituração comercial.
Luís Palma Féria, Guia dos consultores nacionais, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação
Tecnológica, 1970.
Contam-se ainda as seguintes firmas com presença em Portugal ao longo do âmbito cronológico de
análise: Bedaux, Ldª; Centre d’Études et d’Organisation (CEO); Consortium d’Organisateurs Conseils
(COC); Centro de Normalização (CUF); Centro de Estudos Técnico-Económicos (CETEL); Euroconseils
S.A.; Gabinete de Estudos e Trabalhos de Gestão, Ld.ª (GESTA); Gabinete de Organização e
Produtividade (COP); Hyllyer Associates (International Management Consultants); Eng. João António
Fonseca Ferreira de Almeida; Dr. João Luis da Costa André; Gabinete de Estudos Técnicos de
Organização (ORGATEC); Paul Planus (OPP) e Eng. Pierre Postel, Progetec Portuguesa.
Arquivo do Instituto Nacional de Investigação Industrial, «Gabinetes de Organização com sede ou filial
em Portugal», Dossier «Assistência Técnica. Pareceres e consultas sobre assuntos técnicos de entidades
particulares».
55

firma Barreira & Irmãos, um estabelecimento transformador de cortiça da zona
industrial de Lisboa. Revela-nos a Indústria Portuguesa que Marcel Mouget, na altura
também membro do Conselho Administrativo das fábricas Renault - a primeira a
introduzir o taylorismo em França - visitou esta empresa com o propósito de estudar a
sua organização. Passados cinco meses desta visita, o mesmo periódico é usado para dar
a conhecer ao patronato a possibilidade de alguns técnicos e empresas franceses e
americanos prestarem auxílio às fábricas portuguesas para a organização e
racionalização do trabalho.116 Neste artigo é, também, referido que Mouget fez outras
visitas a importantes estabelecimentos industriais portugueses. Enviou, aliás, uma carta
à Associação Industrial Portuguesa na qual desenvolvia os seus pontos de vista em
relação à racionalização do trabalho nas fábricas nacionais, opiniões estas que solicitava
que a Associação transmitisse aos industriais. Para as empresas que assim o
entendessem, Mouget, em representação da firma americana anteriormente mencionada,
propunha-se desempenhar uma acção «comercial e organizadora, estudando e
promovendo uma melhor organização da sua produção». A metodologia proposta pelo
técnico consistiria na delegação de um engenheiro francês especializado para uma
determinada fábrica. Este deveria orientar o estudo da organização do trabalho e instruir
um técnico qualificado para assegurar a continuação da sua obra. Desse modo, a
presença de técnicos estrangeiros seria apenas temporária, durante o tempo necessário
ao arranque e ao assegurar da continuação dos trabalhos. Mas Marcel Mouget vai,
também, ser responsável pelo estabelecimento em Portugal de uma empresa especialista
em organização, o Centro de Estudos e Organização, Lda. - CEO117, cuja gerência foi
116

“Marcel Mouget”, Indústria Portuguesa, Revista da Associação Industrial Portuguesa, n.º 129, 1938,
p.129.
117
“CEO. O que é e como exerce a sua actividade o Centro de Estudos e Organização, L.da”, Indústria
Portuguesa, Revista da Associação Industrial Portuguesa, Lisboa, Associação Industrial Portuguesa, n.º
149, 1940, pp.35-36.
O Centre d’Études et d’Organisation era uma sociedade de engenheiros especialistas em organização cuja
actividade consistia no desenvolvimento dos modernos métodos de estudo do trabalho e de organização
de empresas nas áreas de venda, produção, gestão e problemas humanos. Este atribuía uma elevada
importância à formação, nomeadamente ao aperfeiçoamento de quadros através dos métodos de Training
Within Industry (TWI), à formação individual de especialistas em produtividade e em simplificação do
trabalho e à aplicação de métodos de medida do trabalho.
Uma sucursal seria estabelecida em Portugal em 1956 «[…] para melhor poder prestar às empresas
portuguesas, oficiais e particulares, a sua colaboração no campo da organização industrial, comercial e
administrativa. Há três anos que trabalhamos para empresas portuguesas; para complemento do nosso
quadro de engenheiros franceses e belgas, admitimos ao nosso serviço dois engenheiros portugueses que
se estão especializando por nossa conta em França e na Bélgica, e é nossa intenção evolucionar no
sentido de formar uma direcção portuguesa». Instituto Camões - Instituto da Cooperação e da Língua
Portuguesa, Instituto de Alta Cultura, livro n.º 4, processo n.º 7071, Centre d’Études et d’Organisation CEO. Conferências do Professor Louis Salleron, 8 de Agosto de 1956, fl. 66.
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entregue a um engenheiro português. O seu pessoal técnico era constituído por
engenheiros saídos das grandes escolas nacionais e estrangeiras especializadas na
aplicação dos métodos de organização de oficinas e serviços auxiliares e dispunha de
apoio técnico do Centre d’Études et d’Organisation e da Tropenas C.ª. O seu método de
trabalho era idêntico ao anteriormente mencionado. Consistia numa visita prévia de um
engenheiro à fábrica ou empresa que pretendia ser racionalizada, na qual seria feito um
estudo preliminar e gratuito às suas possibilidades de organização, indagando acerca das
economias realizáveis e da duração do trabalho e seu custo. A actividade deste
engenheiro seria controlada por um engenheiro-inspector que visitaria periodicamente o
estabelecimento. No entanto, todas as decisões finais seriam submetidas à direcção da
empresa sendo que apenas ela poderia decidir sobre a sua implementação. Como vemos,
a detalhada pormenorização da descrição do trabalho do consultor tinha o cuidado de
ressalvar a manutenção do poder da direcção das empresas. Insere-se numa clara
estratégia de publicidade tendente a eliminar os receios sentidos por parte do
patronato118 e a viabilizar a contratação de consultores por empresas nacionais. Seria
mais um impulso importante num processo que já vimos ter tido um impacto
considerável na difusão dos princípios e técnicas de OCT em Portugal.
*
Compreender a forma como a OCT se difunde e transforma na Europa através de
contactos internacionais, intercâmbios e agendas particulares - neste caso, as do sector
da consultoria que se desenvolve paralelamente, numa relação de reciprocidade - é
essencial para o entendimento do caso português, visto ser na lógica da expansão
internacional da OCT que esta é introduzida no País, sendo pautada pelos mesmos
factores de ordem externa que podemos encontrar na maioria dos países da Europa
Ocidental e que articularão com os agentes internos com os quais entraremos em
contacto na segunda parte deste trabalho. De facto, os principais agentes de difusão da
OCT na Europa são, igualmente, aqueles que maior relevância apresentam em Portugal:
118

Os receios e desconfianças quanto à actuação de consultores e outros especialistas em organização
encontram-se bem patentes em alguns dos textos da época. Como exemplo, em 1970, no Colóquio de
Política Industrial, Manuel Fonseca afirma: «Na verdade, são frequentemente pouco eficientes as críticas
e as recomendações de especialistas que nos visitam durante algum tempo e se retiram depois de
apresentar um relatório que todos aprovam porque está escrito em inglês mas ninguém pensa pôr em
prática pois infelizmente muitas das recomendações são, na verdade, impraticáveis por inadequadas às
nossas realidades». Manuel Dinis da Fonseca, «Aumento da produtividade pela redução, selecção e
melhoria da qualidade da actividade dos gestores», Colóquio de Política Industrial, comunicação n.º 11.1,
Lisboa, Associação Industrial Portuguesa, Fevereiro de 1970, pp.4-5.
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o Programa de Assistência Técnica e Produtividade, organismos internacionais como a
OECE e a AEP e os organismos nacionais que com eles contactam e os consultores em
organização que estendem a sua rede de influência no Velho Continente.
Detemo-nos mais detalhadamente no papel do sector da consultoria nesta fase
pelo facto de apenas regressarmos a ele de forma superficial em capítulos posteriores, o
que não acontecerá com os restantes factores que, pelo seu maior peso, irão ocupar-nos
na segunda parte da tese. Desta forma, é possível afirmar que o sector da consultoria
apresenta um importante papel no processo de difusão da OCT na Europa, ao qual
Portugal não escapa. Apesar de não ser possível nem correcto atribuir primazia a este
elemento, sendo necessário introduzir outros factores na equação, entre os quais a
conjuntura nacional e internacional da época; as características dos sectores produtivos
e a sua importância estratégica, bem como os conhecimentos técnicos e científicos dos
seus funcionários; as particularidades da produção e as características das
administrações e do patronato, torna-se evidente que os impulsos produzidos pelo
crescimento do mercado da consultoria em organização tiveram um papel importante na
difusão da OCT em Portugal. Na verdade, a própria lógica de expansão do sector alertou
o patronato para a necessidade dos métodos de OCT, criou uma reputação de bons
resultados de que outros quereriam usufruir e, principalmente, constituiu-se como uma
reserva de know-how que não existia no País. Na realidade, seguindo a lógica exposta
no texto, a partir da década de 1930 o mercado da consultoria desenvolve-se a um ritmo
bastante acelerado. Dá-se a internacionalização de firmas norte-americanas, a sua
viragem para a Europa e o desenvolvimento e multiplicação das firmas europeias. A
Europa acaba, assim, por tornar-se um terreno fértil mas paulatinamente insuficiente
para este sector que, neste contexto, não cessava de procurar novos mercados. O pós II
Guerra Mundial tornou-se um período de ouro que os consultores, europeus e
americanos, souberam aproveitar. Os desafios que os países europeus enfrentavam e a
“campanha” pela produtividade que se afirma auxiliam o crescimento da procura dos
serviços de consultoria.
Portugal, País que, apesar dos condicionalismos vários decorrentes não só da sua
estrutura económica mas também do seu perfil político e das suas características sociais
e técnicas, havia entrado numa época de crescimento, foi entendido pelo sector como
um mercado possível. A propaganda de Marcel Mouget na Indústria Portuguesa
referida anteriormente é disso um exemplo marcante. A procura de novos clientes junto
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do patronato, o esclarecimento de dúvidas quanto aos métodos utilizados e o dissipar de
certos receios eram imprescindíveis. Ao observarmos a cronologia das contratações de
consultores verificamos, ainda, que esta vai ao encontro das etapas da difusão das
firmas de consultoria na Europa. Os primeiros consultores chegam a Portugal nos anos
40, pouco tempo após o período no qual tem inicio não só a internacionalização das
firmas americanas mas também o crescimento do sector na Europa. Juntamente com os
impulsos da ajuda Marshall e de organismos nacionais e internacionais que começam a
interessar-se de forma mais convicta nestes métodos, também destes consultores surgiu
parte do know-how que se começa a formar no País e que se traduz, por exemplo, na
constituição de núcleos de O&M e de comissões de produtividade em algumas
empresas e organismos públicos e privados.
Este know-how é constituído por uma multiplicidade de métodos de OCT
difundidos e escolhidos de acordo com as necessidades e objectivos de cada empresa ou
serviço o que, como vimos, se coaduna com a evolução internacional da OCT durante a
qual esta é transformada de acordo com as necessidades presentes em cada país.
Também a Portugal chega uma panóplia de técnicas que são aplicadas consoante as
necessidades e não, na maioria dos casos119, um conjunto de métodos rigidamente
estabelecido e preparado para uma aplicação em bloco. As empresas de maior dimensão
foram as primeiras a aplicar em Portugal métodos de OCT, nomeadamente a CUF e a
CP e, segundo os estudos de Kipping e Amorim e, também, segundo o arrolamento
apresentado, aquelas que mais utilizaram os serviços de consultoria, ao contrário do que
sucederá na primeira fase de actividade do INII, na qual as fábricas de menor dimensão
são aquelas que mais cedo solicitam o apoio do organismo, como veremos no capítulo
3. A identificação dos sectores aos quais pertencem é, igualmente, um bom indicador a
reter para conclusões posteriores, sendo que, no arrolamento analisado, é visível a
predominância das químicas, metalúrgicas, têxteis e também de indústrias eléctricas e
de papel.
Foi assim, em nosso entender, necessário utilizar estas páginas iniciais em jeito
de preâmbulo de forma a possibilitar uma visão abrangente sobre algumas das
119

No caso da reorganização da Fábrica-Escola Irmãos Stephens, na Marinha Grande, orientada pela
firma Paul Planus, os métodos de OCT foram aplicados de forma rígida, imitando a organização de outras
fábricas de vidro europeias. O resultado foi negativo, visto os métodos aplicados não se adaptarem às
características da produção e os sistemas de pagamento não respeitarem antigos acordos estabelecidos
entre os trabalhadores e a administração da fábrica.
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realidades que influem na nossa temática a nível europeu e, também, nacional, sendo,
cada uma delas, responsável pela forma como a OCT evolui e inicia um caminho de
expansão e difusão pela Europa na esteira de variados actores que com ela se cruzam e
articulam. Iniciaremos, de seguida, a análise do caso português propriamente dito e,
para tal, iremos deter-nos numa viagem pela conjuntura económica e social do País
durante as décadas que medeiam os anos de 1945 e 1974 pois, tal como sucedeu na
restante Europa, os contextos nos quais se desenvolve a OCT são essenciais para a
compreensão dos caminhos que segue e dos objetivos que é chamada a atingir.
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Parte II - A organização científica do trabalho em Portugal

Capítulo 1. Portugal após a II Guerra Mundial: os desafios do pós-guerra e as
idiossincrasias nacionais
O aprofundamento dos estudos e da aplicação de métodos de OCT em Portugal
tem no período que se inicia após a II Guerra Mundial a sua época de maior
desenvolvimento, numa lógica à qual os desafios do pós-guerra não são alheios, tal
como verificámos em termos internacionais. As transformações do pós-guerra
obrigaram a repensar a economia e à assimilação do conceito de produtividade,
largamente difundido pelo Programa de Assistência Técnica e Produtividade elaborado
ao abrigo do Plano Marshall, numa época de maior internacionalização e abertura ao
exterior. Também a necessidade de desenvolvimento do sector industrial se tornou mais
premente, cujos limites foram largamente revelados pela conjuntura da II Guerra
Mundial. As novas lógicas que se foram desenvolvendo ao longo das três décadas em
estudo levaram, assim, à tomada de consciência acerca da necessidade de melhorar os
níveis de produtividade do País e explicam, em grande medida, a maior afirmação da
OCT no período que medeia 1945 e 1974. A conjuntura nacional e internacional da
época é, assim, indispensável para a compreensão do tema, não podendo este ser
entendido na sua totalidade sem o conhecimento das características que envolvem o
período, nomeadamente os desafios que o País enfrentou em termos económicos e
sociais, os desafios lançados pelo programa de auxílio norte-americano à Europa e o que
este significou em termos de planeamento económico e da busca da produtividade em
Portugal, bem como as problemáticas que envolvem as transferências de tecnologia e
know-how feitas na esteira desta mesma conjuntura e aprofundadas pelo contacto do
País com os novos organismos internacionais surgidos na época, entre os quais a
OECE/OCDE e a AEP.
*
Iniciando a nossa análise pelos anos da II Guerra Mundial, torna-se visível que,
apesar da neutralidade, Portugal não escapa aos efeitos do conflito, os quais em grande
medida, são agravados pelas debilidades estruturais da economia reveladas pela
conjuntura da guerra. De facto, o País dependia externamente do fornecimento de
diversos bens, quer falemos de matérias-primas industriais, combustíveis ou bens
61

alimentares, sendo possível referir alguns exemplos paradigmáticos que expressam esta
dependência externa. No caso dos combustíveis sólidos, Portugal dependia quase
inteiramente do fornecimento de hulha por parte da Grã-Bretanha e da Alemanha,
elemento indispensável não só para o transporte ferroviário, mas também para o
funcionamento de parte das indústrias nacionais, sendo que esta dependência era total
no caso dos combustíveis líquidos. Mas também as matérias-primas industriais, como o
ferro, aço, chumbo, zinco, cobre, alumínio e algodão, apenas para citar algumas, bem
como a maior parte do equipamento industrial, eram importados do exterior. Se
aliarmos a estas questões a situação da frota mercante portuguesa, claramente
insuficiente em quantidade e qualidade, é fácil entender a forma como a conjuntura da II
Guerra Mundial, com as restrições ao comércio internacional e as opções estratégicas
dos países dos quais Portugal dependia, veio colocar em causa a manutenção da
produção industrial portuguesa e revelar as suas debilidades. 120
Por outro lado, e a nível político, a conjuntura da guerra cria um clima
internacional que não é propício ao regime, sendo que este é compelido a enfrentar
novos desafios, a reposicionar-se no concerto das nações e a acalmar a resistência
interna, tentando assegurar a manutenção dos equilíbrios sobre os quais assentava. 121 A
sobrevivência do regime e a soberania nacional são, de facto, as pedras-de-toque do
Presidente do Conselho para este segundo pós-guerra, sendo céptico no que diz respeito
à interdependência internacional122, que devia ser aceite de forma condicionada e
tentando ignorar o novo mundo que nascia, defendendo um regresso à década de 30.
Além disso, e apesar de reconhecer a necessidade do desenvolvimento industrial,
Salazar teme a criação de um proletariado urbano reivindicativo que se constituísse num
terreno fértil para as doutrinas comunistas, sendo esta questão um elemento de potencial
bloqueio do desenvolvimento da OCT no País pois, além destes métodos se
encontrarem associados ao desenvolvimento rápido do sector industrial, muito à
imagem dos EUA, significavam, igualmente, a alteração das lógicas do trabalho
operário que tantas resistências causavam em termos internacionais. A realidade, porém,
não se adequava aos objectivos de Salazar. Apesar da afirmação que garantia que o
desenvolvimento do País poderia permanecer num grau reduzido desde que fossem
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mantidas reservas de ouro e divisas e uma moeda forte, a II Guerra Mundial
demonstrara que Portugal necessitava de fontes sustentadas de criação de riqueza que
não se coadunavam com a fragilidade do tecido produtivo, com a política financeira
tradicional e com a manutenção dos equilíbrios caros ao regime. «A “palavra de
ordem” parecia ser avançar lentamente para não pôr em perigo o equilíbrio económico
e sobretudo os equilíbrios sociais que o Estado Novo tão dificilmente tinha
conseguido», referem Maria Fernanda Rollo e José Maria Brandão de Brito. 123 Não
podemos, também, esquecer que o operariado português carecia de formação básica e,
mais ainda, de formação de cariz técnico. Assim, apenas depois de ultrapassados alguns
destes impasses, Portugal poderia iniciar um processo de desenvolvimento.124
Mas a conjuntura da guerra acaba, também, por criar novas possibilidades, sendo
que a indústria e o comércio se esforçam por aproveitar as oportunidades abertas pelo
conflito, enquanto o Estado se torna mais interveniente na economia tentando
regularizar a oferta de bens e conter os preços. Para tal, o fomento da produção agrícola
e o controlo da sua distribuição eram essenciais para manter a estabilidade dos preços
dos géneros alimentares, elemento importante para a manutenção da paz social. Mas
também a nível industrial o Estado intervém implementando uma política de
substituição de importações e de estabilização da produção industrial e dos preços, com
Ferreira Dias à frente da Secretaria de Estado da Indústria, que acaba por definir
sectores prioritários e delinear o tipo de industrialização desejada, influenciando,
igualmente, a forma como a OCT é maioritariamente adoptada por alguns sectores em
detrimento de outros, como veremos mais à frente. Mas esta seria apenas uma das faces
da moeda, talvez a mais consensual, sendo que, simultaneamente, era desejada uma
reorganização industrial a nível nacional que não agradava à totalidade das elites
portuguesas. Ainda assim, Portugal prospera economicamente durante a II Guerra
Mundial. A produção industrial cresce entre 1940 e 1946 a uma taxa anual média
superior a 4% e a fluidez financeira com que o Estado sai do conflito garante-lhe uma
estabilidade que lhe possibilita iniciar um processo de industrialização e modernização
económica do País. No entanto, esta tendência é, em grande medida, teórica - expressa
na legislação ou manifestada em alguns casos concretos -, pois a prosperidade da guerra
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não trará consigo a modernização efectiva dos sectores agrícola e industrial, sendo, pelo
contrário, baseada na política de contenção de preços no produtor. De facto, durante a II
Guerra Mundial dá-se um aumento do número de oficinas sem viabilidade económica,
sendo que o próprio aumento da produção não se encontra relacionado com melhorias
na produtividade do trabalho mas sim com o aumento do número de horas de trabalho
legislado em 1942. No que à reorganização industrial diz respeito, os engenheiros
portugueses tentam proteger a indústria nacional, atentando na «indústria caseira» e
concedendo a exploração dos sectores estratégicos às empresas de capital
predominantemente português. Como refere António Telo,
«não assistimos nos sectores de exportação a um fenómeno semelhante ao da
Primeira Guerra, com a proliferação de pequenas unidades com técnicas
rudimentares, o que era, aliás, um dos objectivos expressos do Governo. Em
contrapartida, ao acabar o conflito, estes sectores estão mais antiquados do que
nunca, enfrentam problemas de colocação dos seus produtos e continuam a usar
técnicas do século passado. É então necessário conseguir a modernização
mínima indispensável, sem provocar a ruína das pequenas unidades, que há
muito devia ter ocorrido pelo jogo normal do mercado».125
Assim, começa a vislumbrar-se uma política industrial mais definida assente em
instrumentos legais126, nomeadamente nas leis 2002 e 2005, respectivamente de
electrificação nacional e fomento e reorganização industrial, da responsabilidade de
Ferreira Dias127 - esta última apelidada como o mais famoso projecto de industrialização
do Estado Novo e a primeira a referir-se à OCT neste segundo pós-guerra -, que acabam
por representar a vitória da estratégia industrialista da vertente modernizadora do
regime que via na conjuntura da guerra a oportunidade para um arranque industrial
sustentado que desenvolveria na sua esteira os restantes sectores nacionais. Como refere
Francisco Pereira de Moura «crescendo a industria, o resto iria atrás»128, certeza que,
apesar de tudo, não era partilhada por Salazar, bem como por alguns sectores do regime:
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«está generalizada a ideia, que supomos errada, de que todas as sociedades humanas
podem começar o seu desenvolvimento pela industrialização».129 No entanto, esta seria
uma industrialização feita à medida das idiossincrasias do País pois, na realidade, a
conjuntura da época conduz à sua utilização num sentido autárcico, de forma a não
privar o País das opções que se encontravam em jogo, tal como afirma António Telo 130,
apesar de ser notória para o Presidente do Conselho a necessidade de actualizar os
processos de trabalho na indústria para que o sector secundário nacional pudesse
produzir mais e mais barato.131 De facto, o tipo de industrialização que era desejado
pelos industrialistas do regime implicava algumas condições às quais Salazar resistia e
que não se centravam apenas no término da ideia do País essencialmente agrícola
característico dos anos 30, mas também em algumas realidades que o regime, por
variados motivos, tinha dificuldade em aceitar, nomeadamente, o final da «economia de
vão de escada», as transformações sociais que adviriam do avançar da industrialização,
a maior aproximação aos EUA ditada pela necessidade de importação de máquinas e
tecnologia e a abertura ao capital estrangeiro. 132 As próprias tentativas de colocação em
prática da lei n.º 2005 tiveram de lutar contra as desconfianças daqueles que supunham
a modernização e as concentrações industriais contrárias à tradição, como Ferreira Dias
vem a lamentar já em 1960.133
É, porém, com estas leis que surge em força a corrente industrialista, sendo que,
no debate económico, parte dos pensadores abandonam pela primeira vez a ideia do
primado da agricultura. Esta era uma industrialização, ou uma tentativa industrializante,
baseada na concepção dos engenheiros que entendiam o País como uma empresa cujos
problemas e deficiências eram passíveis de resolução através de lógicas produtivistas,
que atingiriam objectivos sociais, económicos, culturais e ideológicos.134 Tratava-se da
«direita das realizações» segundo Fernando Rosas, aquela que acreditava, igualmente,
ser necessário «[…] reequipar e modernizar essa indústria, e substituir nela todo o
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empirismo e toda a intuição (verdadeira ou falsa) por processos objectivamente
científicos[…]».135 No entanto, este arranque industrial não era desenvolvido à margem
do controlo do Estado. Pelo contrário, cabia ao Estado dirigir e controlar todo o
processo, mantendo as suas prioridades definidas e em presença. Estas leis afirmam
ainda o carácter monopolista da indústria nacional, tendo os grandes grupos económicos
nacionais sido privilegiados com o exclusivo de exploração e garantias de
financiamento e protecção, numa altura em que Portugal se defronta com dificuldades
de exportação, dependência de importações e uma industrialização incipiente. O
condicionamento industrial, instituído formalmente em 1931 pelo decreto n.º 19354
com carácter restrito e transitório viria, porém, a sofrer várias alterações no período em
estudo, sendo dispensados do mesmo alguns ramos industriais e tendo aumentado o
número de concessão de licenças de instalação. Sem pretender fazer uma abordagem
sobre o tema136, referimos apenas que as alterações legais que o condicionamento
industrial sofre visavam, teoricamente, diminuir o número de sectores abrangidos e
impedir a manutenção de métodos rotineiros de fabrico, como se encontra referido no
decreto n.º 36 443, de 30 de Julho de 1947137. Para Ferreira Dias, o condicionamento
técnico saído da lei 2052138 de 1952 seria favorável a este nível, visto exigir a fixação de
condições mínimas às novas instalações industriais139, sendo, desta forma, interpretado
de maneira construtiva, não actuando como «factor de rotina, como prémio que se
confere aos maus».140
Não podemos, porém, esquecer as características do tecido industrial português,
constituído maioritariamente por oficinas de pequenas dimensões, com um nível técnico
muito reduzido e sem viabilidade económica. Ferreira Dias, na sua Linha de Rumo
apresenta-nos vários exemplos desta situação. Mas mesmo as fábricas de maiores
dimensões apresentavam grandes deficiências que se tornavam incompatíveis com o
desenvolvimento industrial necessário ao ultrapassar dos desafios que se colocavam ao
País neste segundo pós-guerra:
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«Parasitárias e incompatíveis com os interesses superiores da vida humana são
todas as indústrias que por desorganização ou arcaísmo não fazem o melhor
produto ao mais baixo preço dentro das condições do nosso mercado e do saber
da técnica actual; conseguir o menor preço e o maior salario pelo
aperfeiçoamento da técnica é romper com mil posições comodas, que trazem
amarrada a si a má posição económica deste país»141
afirma Ferreira Dias. Sobretudo, e dentro da temática que mais nos interessa, a ligação
entre a indústria e a ciência era incipiente, nomeadamente em termos de organização do
trabalho.142 Como volta a referir Ferreira Dias,
«sem esquecer o muito que se tem avançado - com a lentidão dos fenómenos
naturais não estimulados -, o quadro industrial português apresenta-se
atrasado, deslocado no tempo, com meios de concorrência sensivelmente
enfraquecidos. A pesquisa cientifica ainda não substituiu certo empirismo de
processos; a direcção técnica nem sempre é compreendida e nem sempre tem
peso para vencer hábitos de rotina; os casos de planificação do trabalho com
vista a melhor produtividade são excepções ainda raras […]. O caminho tem de
ser, pois, concentrar, modernizar e dar base científica à indústria»143
No final da guerra, Portugal é, assim, um País a duas velocidades. O patronato
da indústria e do comércio pretendia um papel mais hegemónico na condução da
economia nacional e, para tal, desejava mudanças na estratégia económica que
facilitassem a sua viabilização; a massa dos trabalhadores agitava-se contra as
consequências do conflito e Salazar, tentando compensar a feroz repressão das greves e
motins, negocia a concessão de novos contratos colectivos de trabalho e apresenta
novidades no âmbito da assistência 144; o mundo rural, mais conservador, desconfiava do
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mundo urbano que havia iniciado um processo de modernização gradual e lento. Mas
também os homens próximos ao regime apresentavam interesses contraditórios, sendo
que a vertente modernizante, pautada por engenheiros como Ferreira Dias, lutava contra
a resistência dos sectores conservadores que temiam o desenvolvimento industrial. Esta
vertente modernizante seria, também, travada por Salazar através do afastamento de
Ferreira Dias e do acalmar dos receios do lobby rural, como forma de manutenção do
apoio dos sectores conservadores e ultramontanos. Encontramo-nos perante um regime,
uma sociedade, um País dual. Como afirma António Barreto,
«O dualismo evidenciava a diferença de ritmos de mudança que se verificava
então dentro de uma sociedade excepcionalmente coesa. A dualidade era a de
uma sociedade que desaparecia e a de outra que nascia ao lado. As duas
sociedades, apesar de ligadas uma à outra, seguiam caminhos diferentes, uma
corria na direcção do futuro, outra deixava-se extinguir. As duas sociedades
viviam cada vez mais em territórios diferentes, embora contínuos». 145
O imediato pós-Guerra é marcado por algumas transformações conjunturais,
sendo iniciado um período de maior abertura ao exterior, que dá os seus primeiros
passos com a adesão de Portugal à OECE em 1948, como membro fundador e com a
participação na UEP - União Europeia de Pagamentos, apesar destes contactos apenas
terem sido intensificados na década de 1960 com a adesão à Associação Europeia de
Comércio Livre - EFTA, ao Banco Mundial, ao Fundo Monetário Internacional - FMI e
ao Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT.146 A nível político é, igualmente,
neste segundo pós-guerra que surgem aproximações ao sector modernizante do regime.
Na remodelação de 1947, feita um pouco a contragosto de Salazar, surge uma nova
geração de estudantes que virão a tornar-se importantes figuras do regime nos anos 50,
sendo que também os marcelistas iniciam o seu processo de ascensão no regime a partir
de 1949. Pela mesma altura, a confiança numa industrialização rápida era uma
realidade, não obstante os receios das suas implicações, principalmente no que dizia
respeito à gestão do operariado.147
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Porém, o ímpeto industrialista começava a diminuir, sendo que a colocação em
prática da Lei 2005 não veria, em grande medida, a luz do dia. Como refere Ferreira
Dias, «que pena que a nossa lei precisasse de tantos anos para vir a lume, e que não
esteja a ser aplicada ao fim de cinco anos de vigência, quando tantos outros países
progridem velozmente!». 148 Castro Fernandes, sucessor de Daniel Barbosa na pasta da
Economia, regressaria, ao contrário do seu antecessor, aos ideais anteriores à Lei de
Fomento e Reorganização Industrial, mantendo a indústria submetida às lógicas do
Império e do mercado colonial. 149 De facto, como afirma Fernanda Rollo
«o regresso à normalidade, “a virtude da continuidade”, a crise internacional e
nacional, a mudança dos responsáveis pelos assuntos económicos provocou o
refrear do entusiasmo e da euforia dos anos da guerra, implicando o
abrandamento do ardor voluntarista desempenhado e promovido por Ferreira
Dias».150
Entrando na década de 1950, tem início um importante ciclo de crescimento
económico internacional ao qual Portugal não escapa e que se manterá até à crise do
petróleo de 1973. Nos chamados «anos dourados» do crescimento económico, e
paralelamente ao que verificámos acontecer a nível internacional nos capítulos
anteriores, a produtividade industrial portuguesa regista melhorias151 apesar destas
serem apenas medianas quando comparadas com a realidade europeia. Os dados
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quantitativos de que dispomos indicam, de facto, um crescimento industrial apesar de
ser necessário não esquecer que tal não significou uma alteração na estrutura do sector
secundário português.152 Na indústria transformadora, a população activa aumenta de
757 385 trabalhadores em 1950 para 1 009 150 em 1970. 153 No que diz respeito ao
produto industrial, este, segundo Pedro Lains, cresce a uma taxa de 5,8%/ano entre 1952
e 1956, correspondendo a uma taxa de produtividade da mão-de-obra industrial de
3,7%154. Por seu lado, o crescimento do emprego foi muito reduzido - cerca de
0,2%/ano -, o que revela uma melhoria relativa da produtividade do trabalho.155
Nesta década de 1950, o pensamento económico relativo à indústria - que se
encontrava defendida da concorrência interna e externa, com todos os inconvenientes
que tal situação coloca à aplicação de novos métodos de OCT 156 -, encarava o
crescimento industrial como um motor que desenvolveria toda a economia, sendo
estimulado quer pela reserva de mercados, quer pelo baixo custo da mão-de-obra e das
matérias-primas. 157 Esta premissa encontrava-se, porém, baseada em pressupostos que
não se viriam a concretizar, nomeadamente na dependência política de matérias-primas
coloniais, na intensificação do trabalho que deixava para segundo plano a melhoria da
produtividade - para cuja necessidade o País é alertado inclusivamente pela OECE158 - e
na falta de incentivo à produção de bens de equipamento e à investigação científica, o
que preocupava alguns sectores desenvolvimentistas por entenderem que Portugal não
poderia, assim, competir com as indústrias europeias. Desta forma, o sector secundário
português mantém-se rotineiro, dependente da protecção do Estado, dos baixos salários
e de equipamento estrangeiro, possibilitando o crescimento de indústrias obsoletas que,
por terem lucros suficientes alcançados de forma artificial, não entendem a necessidade
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de modernizar os processos de trabalho. 159 Esta estrutura minava os seus próprios
fundamentos, na medida em que a ind stria nacional «[…] comprometia o seu próprio
futuro por falta de competitividade proveniente dum fraco nível de mecanização, de
deficiências de gestão das unidades produtivas e talvez, sobretudo, de uma falta de
capacidade para assumir o seu próprio processo de inovação».160
A adesão de Portugal ao Plano Marshall é de extrema importância nesta
conjuntura. Paulatinamente, como refere Maria Fernanda Rollo, o conceito de
produtividade afirma-se em Portugal como «medida do progresso técnico», numa lógica
paralela à de outros países europeus, tal como foi anteriormente referido. «Nas
empresas, o conceito de produtividade e os métodos e técnicas de organização e gestão
modernas foram-se generalizando, com o aparecimento […] no mercado de inúmeros
gabinetes de consultoria nacionais e estrangeiros», afirma igualmente Amadeu
Augusto Pires, técnico do Serviço de Produtividade do INII.161 A década de 1950
assiste, assim, à introdução e difusão no País de conhecimentos técnicos relativos à
organização e gestão do trabalho provenientes dos contactos entre Portugal e os
organismos internacionais ligados à ajuda Marshall, como veremos adiante. Como
refere Tiago Brandão,
«apesar das elites do regime terem procurado promover essa ideia do País se
manter afastado do palco internacional em geral, houve sempre a preocupação,
por parte de alguns dirigentes e diplomatas portugueses, de acompanhar a
evolução dessas instituições de modo que, quando fosse oportuno, Portugal não
estivesse irremediavelmente afastado»162
adiantando ainda Maria Fernanda Rollo que foi sempre tentada a manutenção de uma
posição «no interior das instituições que afinal constituiriam vias de acesso para a
aceitação do País no sistema ocidental (...)».163 Este processo tem início logo em 1948
com a criação da CTCEE - Comissão Técnica de Cooperação Económica Europeia - a
partir de 1951 Comissão Técnica de Cooperação Económica Externa 164 e, após 1970,
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Comissão Interministerial de Cooperação Económica Externa 165 - que, como explicitou
Maria Fernanda Rollo 166, tinha como missão o ajuste da administração portuguesa às
lógicas do Plano Marshall, os contactos com a AEP, a preparação dos projectos do
Programa de Assistência Técnica e Produtividade e das missões externas, bem como a
representação portuguesa nos organismos de cooperação económica internacional,
sendo que a sua importância naquela conjuntura levou a que fosse colocada na
dependência directa da Presidência do Conselho. Assim, como afirmou, igualmente, a
autora, mais do que a parte visível do apoio Marshall directamente ligada aos
investimentos feitos, teve também lugar uma importante transferência de conhecimentos
e de experiências em termos de organização, sendo estes aplicados em organismos do
Estado e em algumas empresas privadas, transformando estes contactos numa revolução
invisível que «[…] contém provavelmente em si as consequências mais importantes e
mais duradouras»167 do próprio programa.
O Programa de Assistência Técnica e Produtividade (AT&P), ao qual já nos
referimos anteriormente é, de facto, de extrema importância nesta conjuntura, tendo sido
responsável pela introdução dos modelos de produção e gestão norte-americanos na
Europa Ocidental através de variadas acções de formação e missões de estudo. Uma das
exigências deste programa, como forma de garantir a aplicação das directrizes
estipuladas, prendia-se com a criação de Centros Nacionais de Produtividade, projecto
sempre adiado em Portugal, como verificaremos posteriormente e na sequência do qual
surge a criação do INII no final dos anos 50, organismo que acaba por assumir algumas
das prerrogativas que lhe estariam atribuídas, como as relações com a CTCEE e com a
AEP.168 O Centro Nacional de Produtividade permitiria adaptar os regimes de
produtividade às lógicas nacionais, mantendo-se a quimera da sua criação durante todo
o período em estudo, quer devido a uma intermitente insistência norte-americana, quer
pelos alertas dos próprios organismos do Estado.169 Porém, a criação do Centro
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levantava problemas vários ao regime pelo facto de basear a sua acção nos industriais e
nas suas associações, entidades que escapavam à organização corporativa, atribuindo ao
Estado um papel secundário, sem esquecer, igualmente, algumas preocupações de
carácter social que provocavam desconforto ao regime. Estes receios seriam, de facto, o
principal entrave à criação do Centro Nacional de Produtividade, sendo que, na
realidade, as Associações Industriais e Comerciais se apresentavam como um parceiro
bastante mais disponível para a ECA, constituindo-se como espaços importantes de
divulgação de conteúdos nos meios industriais, apoiando a realização de algumas
missões de estudo e tendo constituído no seu seio comissões de produtividade que
viriam a ter um papel interessante na difusão da OCT, como veremos posteriormente.
No entanto, apesar do Centro Nacional de Produtividade não ter chegado a ver a
luz do dia, várias iniciativas desenvolvidas ao abrigo do programa de AT&P apresentam
interesse para a introdução em Portugal de métodos de OCT, nomeadamente a
participação de técnicos portugueses em acções de formação no estrangeiro e a
constituição de uma rede de transferência de know-how na qual Portugal se insere
através de um escol de quadros técnicos no qual a engenharia tem grande expressão,
como veremos de seguida. Neste campo, também pela importância que começa a ser
dada, nas acções de formação, às técnicas de modernização da Administração Pública, o
Estado acaba por ser, como também refere Maria Fernanda Rollo, o principal
beneficiário do programa de AT&P e o principal agente de promoção do intercâmbio
por ele promovido.170 Além disso, o Estado português é, também nesta época,
beneficiário de projetos de assistência técnica organizados pela OECE e pela AEP,
através dos quais vários especialistas têm a possibilidade de conhecer e intervir na
realidade económica portuguesa, permitindo, também, aos industriais e funcionários do
Estado entrar em contacto com técnicos estrangeiros, conhecer diferentes modelos de
gestão e inserir-se, paulatinamente, nas redes internacionais de transferência de knowhow propiciadas por estes organismos.
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Uma das maiores preocupações destes projectos prendia-se com a transposição
para os países europeus das técnicas de gestão norte-americanas, como referimos
anteriormente, sendo este o impacto da colaboração portuguesa com estes organismos
que mais nos interessa desvendar. Ao nível da CTCEE, com o apoio do programa de
AT&P, foram organizados seminários, cursos e missões de estudo a países europeus e
aos EUA tendentes à divulgação de métodos de organização do trabalho, sempre muito
articulados com as questões da produtividade, sendo, também, recebidos em Portugal
consultores e outros técnicos com o objectivo de proceder à sua divulgação junto do
patronato. De facto, logo a partir de 1950, são várias as visitas ao País de técnicos norteamericanos, sendo que esta exigência de colaboração internacional feita pela ajuda
Marshall levou à criação no País de um escol de técnicos interessados e conhecedores
dos novos métodos de OCT e da sua importância para o desejado desenvolvimento
económico nacional, dos quais fazem parte alguns tecnocratas, tecnocatólicos,
engenheiros e gestores, sendo possível encontrar alguns deles em cargos directivos de
importantes organismos da época. Um claro exemplo desta situação é a figura de
Magalhães Ramalho, primeiro director do Instituto Nacional de Investigação Industrial
e um dos primeiros a fazer parte de uma missão aos EUA.171
Na realidade, durante as décadas de 1950 e 1960, a temática da produtividade e
da necessidade de modernizar os métodos de trabalho no sector público e privado
mantiveram-se na ordem do dia, quer no que diz respeito às publicações que ao tema se
dedicaram, quer à realização de acções de formação e divulgação sobre o assunto. De
facto, nesta década, os textos referentes à produtividade e à OCT publicados nas revistas
industriais aumentam substancialmente, bem como a tradução de obras estrangeiras
versando sobre o mesmo tema, sem esquecer uma multiplicidade de artigos que se
centram no funcionamento e níveis de produtividade das fábricas americanas. Tem,
assim, início um clima propício à divulgação de técnicas que permitissem a melhoria da
produtividade - termo que passa quase a constituir-se como uma moda -, nomeadamente
no que diz respeito à OCT, tendo início a criação de vários organismos tendentes à sua
aplicação em Portugal, como veremos adiante. A preocupação norte-americana com as
questões da produtividade coadunava-se com o entusiasmo europeu - marcado pela
criação da AEP - e de alguns círculos técnicos nacionais que desejavam a obtenção de
melhores níveis de produtividade no trabalho e o aumento do rendimento do
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trabalhador. É assim lançada, no início dos anos 50, a Campanha pela Produtividade
com o objectivo de modernizar o tecido industrial português através de uma forte
campanha publicitária junto das fábricas, tentando que estas melhorassem a sua
produção e aumentassem o rendimento do trabalho e para a qual a ECA colocou à
disposição um grupo de consultores e engenheiros. Era necessário «(...) produzir mais,
melhor e mais barato por meio de uma gestão e do funcionamento das fábricas mais
eficazes e dum melhor aproveitamento das máquinas e da mão-de-obra», afirmava a
ECA172, sendo esta uma forma de atingir o desenvolvimento económico a nível
global. 173 Porém, muitas são as críticas que se levantam, quer contra a própria
Campanha pela Produtividade, quer contra os técnicos estrangeiros que se deslocam ao
País, aos estudos por eles desenvolvidos ou à incapacidade de os colocar em prática.
«No nosso País sómente algumas tentativas têm sido levadas a efeito, talvez sem
grande êxito, quem sabe se por falta de adaptação dos orientadores estrangeiros - às condições peculiares do nosso meio. Essa dúvida faz-nos
atentar na necessidade de em Portugal se projectarem regimes de produtividade
que se adaptem tão perfeitamente quanto possível à envergadura das indústrias,
à capacidade dos mercados e à política social»174,
referiam no II Congresso da Indústria Portuguesa, José Graça Mira e Armando Mateus.
De facto, as lógicas que envolviam as questões da produtividade, entre as quais
se encontrava a OCT, apresentavam-se como potencialmente perigosas para o regime. O
tipo de industrialização desejada, baseada em alguns sectores considerados prioritários
como a siderurgia, refinação de petróleos, adubos azotados, celulose e papel - na
verdade, os mesmos que irão implementar de forma mais consistente métodos de OCT,
encontrando-se, também, presentes no cômputo daqueles que recorrem ao serviço de
consultores estrangeiros especializados175 - tentava evitar um determinado tipo de
crescimento industrial considerado incompatível com as necessidades do País. Da
mesma forma, o foco no mercado interno, rapidamente satisfeito, não exigia um
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crescimento substancial da produção e a primazia dada à manutenção da paz social fazia
crescer o temor da introdução de alterações nos processos de trabalho nas fábricas,
sendo considerada mais importante a manutenção de relações pacíficas entre patrões e
operários do que a aplicação de métodos que poderiam quebrar esse ténue equilíbrio.
Por outro lado, não podemos esquecer as características políticas e sociais que
marcavam o regime e que faziam com que muitas das disposições da ECA
encontrassem entraves em Portugal, principalmente no que dizia respeito ao papel
atribuído aos trabalhadores e sindicatos e à preocupação demonstrada com o nível de
vida das populações.176
Derivados da aprendizagem feita durante os contactos internacionais decorrentes
do auxílio norte-americano e dos seus pressupostos nasce, igualmente, a lógica do
planeamento em Portugal da qual os Planos de Fomento - projectos meramente
indicativos para o sector privado mas imperativos para o sector público - são expressão.
Na década de 1950 decorre o I Plano de Fomento (1953-1958)177, entrando também em
vigor o II Plano (1959-64)178, ambos sem apresentar um programa coerente de
desenvolvimento industrial. O I Plano não manifesta, de facto, objectivos globais,
centrando-se apenas num conjunto de investimentos repartidos entre a agricultura, a
indústria, os transportes e comunicações e as escolas técnicas. 179 Reflecte, porém, uma
certa tendência em prol da melhoria da produtividade do trabalho - apesar da
preferência pela sua intensificação 180 -, primordialmente usada como motor para elevar
o nível de vida da população. Porém, não apresenta objectivos concretos para o seu
desenvolvimento, centrando-se na aposta em algumas indústrias-base mantendo, assim,
a subordinação do sector secundário à agricultura e apelando à iniciativa privada para
que se torne promotora do processo de industrialização, cabendo ao Estado proporcionar
as condições para que o mesmo seja possível. 181 Como refere Maria Fernanda Rollo,
tratava-se, no fundo, de uma «resposta defensiva ao voluntarismo industrialista, às
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novas realidades europeias e à crise de 1948-1949».182 A industrialização manter-se-ia,
porém, assente numa perigosa protecção estatal, na preocupação com a durabilidade do
regime e na exploração da mão-de-obra o que impediu que o sector se modernizasse a
todos os níveis. 183 Quanto ao II Plano de Fomento, apesar de, como afirmámos
anteriormente, não apresentar um programa concreto de desenvolvimento industrial
expõe, no entanto, algumas medidas mais objectivas quanto a esse desenvolvimento nomeadamente a criação do Instituto Nacional de Investigação Industrial -, sendo o
primeiro Plano no qual a OCT é referida como um dos meios para a reorganização
industrial, tal como fora estipulado catorze anos antes na Lei 2005, nesta época ainda
sem concretização184, denotando ainda este Plano uma preocupação com o aumento do
ritmo de crescimento do produto e com a diminuição do desemprego.
Durante a década seguinte veriam a luz do dia o Plano Intercalar para 1965-67185
e o III Plano de Fomento, abrangendo o período entre 1968 e 1973.186 Quanto ao
primeiro, apesar de apresentar como pano de fundo a Guerra Colonial e as preocupações
que lhe estavam inerentes, bem como o aumento da emigração e o processo de
integração europeia, acaba por constituir-se como uma verdadeira tentativa de
planeamento económico, integrando uma visão de conjunto da economia na qual a
indústria substitui a agricultura como sector preferencial 187 - dando prioridade às
indústrias metalúrgicas, metalomecânicas e de material eléctrico, às químicas, petróleo e
minerais não metálicos, nomeadamente cimento e mármore - e é atribuída uma maior
importância a uma repartição mais equilibrada do rendimento.188 De facto, segundo
Deolinda Folgado, «as inovações constantes neste Plano, visíveis na consagração do
sector industrial, na aceitação dos mercados externos ou na eleição da iniciativa
privada encerraram um ciclo político e um árduo percurso iniciado com a Lei n.º 2005,
de 1945».189 Também no que diz respeito à OCT, a discussão deste Plano na Câmara
Corporativa revela que nele foi recomendada a inserção de disposições referentes à
modernização de métodos de trabalho e à melhoria da produtividade nas empresas
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públicas e privadas, sendo que o seu articulado demonstra a necessidade de elevação
dos níveis da produtividade média do trabalho, bem como o interesse da colaboração
com empresas estrangeiras das quais interessasse aproveitar não só os capitais mas
também a organização e a experiência.190 Não podemos, também, deixar de evidenciar o
facto dos sectores industriais considerados prioritários neste plano terem, igualmente,
entrada na lista daqueles que mais utilizam métodos de OCT, tal como já acontecia na
década de 1950, como referimos anteriormente. Ainda na lógica da presença da OCT
nos Planos de Fomento, o III Plano, preparado durante as negociações de adesão à
EFTA, tem esta nova lógica em atenção, nomeadamente no que diz respeito às
potencialidades que esta nova abertura poderia trazer às indústrias 191, apresentando
ainda todo um capítulo referente à Reforma Administrativa e à racionalização dos
métodos de trabalho nos escritórios192, na esteira das tentativas de modernização da
Administração Pública nacional que emergiam na época à luz da realidade europeia.
As diferenças que emergem nos planos destinados à década de 1960 no que diz
respeito ao desenvolvimento industrial advêm directamente da realidade desta década.
Nos anos 60, a indústria e a produção industrial desenvolvem-se bastante - esta última a
rondar um crescimento de 90%193 -, enquanto a lógica de substituição de importações
que estruturara o pensamento sobre o desenvolvimento industrial é progressivamente
alterada pela promoção das exportações, necessária na nova lógica de abertura
comercial ao exterior. De facto, também na década de 1960 se dá uma aproximação
ponderada à Europa, sem que seja ultrapassada a ligação aos territórios ultramarinos,
sendo que Portugal, mais por necessidade do que por vontade política expressa 194, adere
à EFTA em 1960, abrindo caminho à indispensabilidade de aumentar a competitividade
das indústrias nacionais, não obstante, as possibilidades concedidas pelo anexo G195,
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sem as quais grande parte das indústrias teria dificuldade em sobreviver. 196 A emigração
é outro factor a ter em conta nos anos 60 traduzindo-se na perda de mão-de-obra
industrial, principalmente qualificada197, implicando o seu encarecimento e provocando
alterações nas lógicas de utilização de mão-de-obra barata nas indústrias. O próprio III
Plano de Fomento afirma que, dados os aumentos salariais registados na década de
1960, tornava-se mais rentável aumentar a produção através da melhoria da
produtividade do que expandir o emprego 198, numa lógica também reiterada por alguns
dos técnicos do INII, como José Torres Campos e Mário Cardoso dos Santos. 199 Esta
situação aumenta a tomada de consciência da inferioridade do sector produtivo nacional,
colocando em risco, também, o mercado interno200, numa época em que também a
manutenção de uma guerra em três frentes tinha implicações quer no orçamento do
Estado quer na mão-de-obra nacional. O desenvolvimento económico, principalmente
considerado ao nível industrial, tornava-se, assim, de extrema importância nesta
conjuntura. Desta realidade se apercebe o deputado João Nuno Pimento Serras e Silva
Pereira o que o leva a afirmar, dirigindo-se a Salazar:
«[…] A sobrevivência política depende fundamentalmente, no actual momento
histórico, do processo do desenvolvimento económico. Na verdade, o imperativo
da defesa, por um lado, exige pesados sacrifícios que deverão ser superados por
uma elevada taxa de crescimento do produto nacional. Por outro, devido aos
movimentos de integração europeia e à luta competitiva dos mercados, é
urgente praticar uma arrojada política de expansão. No processo de expansão
cabe ao sector industrial, sector-chave do desenvolvimento, o principal motor
da elevação do nível de vida e da formação bruta do capital fixo».201
De facto, nesta década surgem críticas mais concertadas no que diz respeito às opções
do regime em termos económicos, tornando-se cada vez mais claro que Portugal teria de
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fazer mudanças concretas nos seus sectores produtivos para que pudesse enfrentar a
indústria europeia. 202 Também a política de distribuição do rendimento passou a contar
com vozes contrárias203, nomeadamente por parte dos católicos sociais, como veremos
mais à frente, política esta que terá de enfrentar, igualmente, as alterações provocadas
pela emigração cujos impactos no encarecimento204 da mão-de-obra são evidentes,
apesar dos níveis salariais permanecerem, em comparação, num nível inferior aos da
restante Europa.205
Esta conjuntura apresenta claras implicações no que ao desenvolvimento da
OCT diz respeito. Na verdade, a necessidade de melhorar a produtividade do trabalho
devido ao encarecimento da mão-de-obra proporcionado pela emigração e pela Guerra
Colonial e a indispensabilidade de melhorar a competitividade da indústria nacional
num quadro de concorrência europeia possibilitada pela adesão à EFTA, conduz à
tomada de consciência acerca dos benefícios de uma mais racional organização do
trabalho na indústria, cujos princípios e métodos haviam sido largamente difundidos na
década anterior pelas iniciativas desenvolvidas na esteira do Programa de AT&P e pelo
contacto com os consultores que se encontravam no País e que nesta década de 60
iniciam um processo de estabelecimento de escritórios em território nacional, como
vimos anteriormente. Por outro lado, é também na década de 1960 que o País usufruirá
dos anos de mais intenso trabalho do INII, como veremos posteriormente, com tudo o
que tal implicou em termos do estudo e difusão da OCT na indústria nacional. Mas um
outro aspecto é necessário ter em conta nesta enunciação, relacionando-se com o facto
dos sectores considerados prioritários pelas lógicas que enquadram o desenvolvimento
industrial português e os que maior vocação apresentam para a exportação terem sido,
igualmente, aqueles que mais apostaram na introdução de métodos de OCT. De facto,
escapando ao atavismo que significava produzir exclusivamente para o mercado interno
e entendendo a necessidade de melhorar as condições de produção de forma a melhor
enfrentar a concorrência externa, algumas fábricas dos sectores metalúrgico,
metalomecânico, químico, têxtil e as indústrias eléctricas e de papel interessam-se pela
introdução de métodos de OCT através do concurso de técnicos estrangeiros, da
participação em missões de estudo, da contratação de firmas de consultoria ou da
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utilização dos serviços do INII que, como veremos, apresentam numa primeira fase um
maior impacto em indústrias mais pequenas e tradicionais, como o têxtil do norte do
País - aquelas que igualmente mais concorrem para o crescimento das exportações nos
anos 60206 - sendo que apenas numa segunda fase estendem a sua acção para fábricas de
maiores dimensões.
Um último aspecto a ter em conta nesta reflexão sobre a conjuntura prende-se
com o facto dos anos 60 se constituírem num momento chave no que à formação e
construção de um corpo de quadros diz respeito. É, de facto, necessário não esquecer
que o período cronológico que temos vindo a apresentar se caracteriza por uma clara
insuficiência de quadros nos sectores produtivos nacionais, situação que vigorou até
meados da década de 1960 sendo, até essa data, Portugal dependente de técnicos
estrangeiros, sobretudo franceses e belgas, no processo de introdução de métodos de
OCT no País. Esta carência de quadros conhecedores dos métodos de organização em
voga na Europa Ocidental e nos EUA aumenta de importância com a adesão de Portugal
à EFTA, tendo esta impelido o País a aumentar a sua competitividade de forma cada vez
mais marcante, como foi já referido. Na verdade, a falta de conhecimentos sobre os
novos métodos de organização e gestão foi afirmada nas conclusões do colóquio sobre a
posição de Portugal perante a cooperação das economias europeias, organizado pela
Associação Industrial Portuguesa em 1960 207, sendo que apenas por intermédio dos
gabinetes de consultoria estrangeiros, das missões de estudo e das acções de formação
do INII e de outros organismos, estes métodos vão sendo divulgados no País.208 Na
realidade, o sistema de ensino em Portugal não disponibilizava cursos e/ou disciplinas
que permitissem que os engenheiros e gestores obtivessem um conhecimento
aprofundado sobre os métodos de OCT. O curso de engenharia do Instituto Superior
Técnico, mesmo após a revisão curricular de 1955, apresentava apenas duas disciplinas
ligadas à temática, a saber, Sociologia e Administração de Empresas. Por seu lado, três
escolas dedicavam-se com maior ênfase a estas temáticas: além da Escola Superior de
Organização Científica do Trabalho e das Relações Humanas nas Empresas, dependente
do Instituto Superior de Línguas e Administração - ISLA, criada em 1962 sob a
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direcção científica de Mário Soares Madureira 209, conta-se ainda o Instituto de Estudos
Superiores de Évora que apresentava uma disciplina de Ciências Empresariais no curso
de Dirigentes de Empresa210 e Instituto Superior de Psicologia Aplicada, criado também
em 1962 pelos Institutos Religiosos Masculinos e Femininos de Portugal sob a
designação de Instituto de Ciências Psicopedagógicas, tendo como objectivo propiciar
uma
«formação pedagógica humana atualizada a nível superior a quantos se ocupam
da educação e do ensino em escolas, colégios, seminários, organizações juvenis
e outras obras educativas. O Instituto de Ciências Psicopedagógicas, aberto a
tudo o que de positivo oferecem as modernas investigações psicológicas e as
novas técnicas pedagógico-didácticas, funda-se nos princípios da filosofia cristã
e da teologia católica.»211
O curso ministrado era composto por quatro secções, sendo uma delas de Psicologia
Industrial, na qual se encontravam incluídas algumas noções sobre OCT,
nomeadamente aquelas que se prendiam com os princípios das Relações Humanas.
É interessante neste ponto abrir um parêntesis sobre o caso espanhol pela
importância que, nesse País, a Igreja apresentou na constituição de escolas de gestão. De
facto, nas décadas de 1950 e 1960 surgem no país vizinho várias escolas nas quais são
difundidos princípios de OCT. Assim, pela mão da Companhia de Jesus, surge o
Instituto Católico de Administração de Empresas, criado em Madrid em 1956, bem
como a Escola Superior de Técnica Empresarial de Bilbau, fundada no mesmo ano e,
209
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dois anos depois, a Escola Superior de Gestão e Administração de Empresas de
Barcelona. A Opus Dei iria, por sua vez, ocupar-se do Instituto de Estudos Superiores
da Empresa de Barcelona, a “Harvard de Barcelona”212 e, já na década de 1960, os
Padres Reparadores fundariam a Escola Superior de Gestão Comercial e Marketing 213,
fazendo com que as maiores business schools do País se encontrassem na dependência
de ordens religiosas.214 Esta realidade não se reproduzirá em Portugal com a mesma
intensidade, no entanto, não deixa de ser importante notar a preocupação da Igreja com
as questões da organização e gestão do trabalho, até como forma de compreender o
envolvimento dos católicos sociais no processo de difusão da OCT em Portugal, como
veremos de seguida.
Voltando ao nosso enredo, para tentar colmatar a insuficiência da formação de
nível superior sobre estas temáticas, o INII organizou variadas iniciativas de formação,
tais como cursos pós-universitários em gestão e organização de empresas, estágios
práticos de organização e ciclos de conferências sobre produtividade, entre outros, como
veremos adiante. Mas, apesar da sua primazia, outros organismos apresentaram,
igualmente, um importante papel na difusão da OCT. Utilizando uma ordem
cronológica contamos, em primeiro lugar, a quarta secção da Direcção-Geral do
Trabalho e, desde 1952, a Repartição de Normalização da Inspecção Geral dos Produtos
Agrícolas e Industriais. Cerca de dez anos depois, em 1962, é criado o Centro de
Estudos de Gestão e de Organização Científica (CEGOC) na Associação Comercial de
Lisboa, em parceria com a Commission Générale d’Organisation Scientifique (CEGOS)
e, em 1963, entra em funcionamento a Comissão de Produtividade da Associação
Industrial Portuguesa (COPRAI), ambas apresentando uma acção importante na
realização de cursos e conferências vocacionados para a difusão de métodos
conducentes à melhoria da produtividade, entre os quais se contavam métodos de OCT,
sendo que, tal como os núcleos de produtividade da Corporação da Indústria e de alguns
Grémios, estes organismos nasceram da acção do INII que, persistentemente, chamou a
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atenção para a necessidade da sua constituição.215 Dois anos depois, em 1965, surgiria o
GEOTA, Grupo de Estudos de Organização do Trabalho Administrativo patrocinado
pelo INII, para desenvolver uma acção de divulgação de técnicas de O&M. 216 Também
o LNEC, na dependência do Ministério das Obras Públicas, desenvolveu iniciativas
tendentes à inculcação das técnicas de OCT entre o seu pessoal. 217 Por último, como foi
já referido anteriormente, também os gabinetes de consultoria em matéria de
organização foram importantes nesta difusão, tendo o seu número aumentado de 6 em
1960 para 24 em 1966.218 A formação dos quadros estava, assim, limitada pelas
insuficiências estruturais do País em matéria de ensino e formação, insuficiências que
iam sendo ultrapassadas pelas iniciativas dos referidos organismos e por uma rede
internacional de transferência de conhecimentos ligada aos organismos de reconstrução
europeia aos quais nos referiremos num capítulo posterior, ficando porém muito aquém
do necessário em termos quantitativos e no que diz respeito à aplicação concreta que os
conhecimentos transmitidos vêm a ter no País.
Mas voltando à caracterização da conjuntura e entrando no período Marcelista,
tem início a chamada Nova Política Industrial expressa, em grandes linhas, por um claro
estímulo às exportações, pelo novo rumo traçado para o condicionamento industrial,
pelo apoio dado à concentração industrial e à cooperação entre empresas e pela
importância atribuída pelo Estado à iniciativa privada, que visava modernizar a indústria
de forma a aumentar a sua competitividade em relação ao estrangeiro, numa clara
resposta ao desarmamento alfandegário e à abertura ao exterior, dando prioridade às
indústrias que aproveitassem as riquezas do subsolo e as matérias-primas agrícolas e
florestais, com o apoio de uma mão-de-obra adaptável a técnicas de trabalho
modernas. 219 Tratava-se, como referem Fernando Rosas e Pedro Aires de Oliveira, de
um programa de modernização baseado na selecção de indústrias prioritárias - e
reconversão das não prioritárias -, na melhoria da produtividade, no crescimento
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económico e no incentivo à exportação e apoio às empresas. 220 Como afirmou o próprio
Rogério Martins, a Nova Política Industrial deveria ser definida de tal forma que
«rejeitando a autarcia, procure estimular o equilíbrio da balança comercial na base do
desenvolvimento da exportação de produtos que possamos produzir em condições de
custo internacionalmente concorrenciais e que favoreçam, ao mesmo tempo, o rápido
crescimento do valor acrescentado pelos factores produtivos nacionais».221 Um outro
ponto importante desta Nova Política Industrial prende-se com a questão salarial, facto
que não é alheio ao crescimento da emigração, como já referimos. O aumento salarial
era exigido como forma de incentivo à melhoria da produtividade, surgindo,
inclusivamente, dissensões entre algumas figuras do regime sobre a possibilidade dos
aumentos salariais apenas acompanharem ou, de facto, ultrapassarem as melhorias da
produtividade, como defendiam, respectivamente, Dias Rosas/Ferreira do Amaral e
Rogério Martins.222 De facto, na década de 1970, não era apenas a concorrência
europeia a nível industrial que tornava prementes os esforços em prol de uma melhoria
da produtividade nacional. Também o perigo de perda de operários especializados e não
especializados através da emigração tornava relevante a necessidade de aumentar os
salários com o recurso a técnicas que melhorassem a produtividade do trabalho, sendo
mesmo necessário que os primeiros suplantassem a segunda, algo que as indústrias que
se debatiam com uma deficiente organização do trabalho dificilmente conseguiriam. 223
Em termos quantitativos, os esforços realizados no âmbito da Nova Política
Industrial conseguem atingir um crescimento do PIB de quase 8% ao ano entre 1968 e
1973, sendo acompanhados pela entrada em Portugal de capital estrangeiro e por uma
rápida expansão da indústria, apoiada pelas medidas de Rogério Martins como
Subsecretário de Estado da Indústria, mas às quais apenas alguns sectores respondem
positivamente.224 Rogério Martins é, também, a imagem de uma outra realidade
importante no Marcelismo e que se prende com a subida ao poder, na mudança
governamental de 1969, de alguns modernizadores europeístas e tecnocratas225, como
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Dias Rosas, Baltazar Rebelo de Souza, Rui Patrício, Veiga Simão, João Salgueiro,
Xavier Pintado, Rogério Martins, Vasco Leônidas, Silva Pinto, Gonçalves Ferreira,
Martins dos Santos e Maria Teresa Lobo, não obstante os tecnocratas apresentarem em
Portugal uma importância menor do que aquela que lhes é atribuída por Franco no país
vizinho. Muitos deles encontravam-se, também, ligados aos chamados «tecnocatólicos»,
grupo que apresentará alguma relevância no que diz respeito à introdução da OCT no
País.226 Estes protagonizam, de facto, algumas das tentativas de modernização que têm
lugar durante o Marcelismo, não só a nível industrial mas também no âmbito da
Administração Pública, baseando-se, também, esta modernização em sectores da grande
burguesia com interesses no mercado internacional e num conjunto de intelectuais
agrupados em redor da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social SEDES, criada em 1970.227
Porém, nos primeiros anos da década de 1970 a situação económica e nacional e
internacional altera-se, colocando termo ao ciclo de ouro do crescimento económico.
Nesta fase, enquanto os salários continuam a aumentar, o deficit agrava-se, bem como a
dívida pública, na qual a Guerra Colonial tem, também, um impacto importante.
Terminaria aqui o ciclo de crescimento que tentámos descrever em grandes linhas,
tendo início um período marcado por características novas, pois também pautado pelas
transformações operadas pela Revolução de Abril. Essa é, porém, uma outra história
que não nos cabe, no âmbito desta tese, descrever. Resta-nos concluir que, apesar de
tudo, o aumento da eficiência dos factores produtivos é uma realidade na época em
estudo. Como afirma Álvaro Garrido,
«[…] no terceiro quartel do século XX a riqueza nacional terá crescido quase à
revelia da conjuntura política, indiferente ao travão ditatorial e sem especial
embaraço das principais instituições salazaristas, entre as quais a organização
corporativa e o próprio condicionamento industrial. O crescimento da economia
portuguesa terá acelerado não apenas porque beneficiou de uma balança de
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pagamentos favorável, do acréscimo de investimento e do aumento da procura
interna, mas sobretudo porque terá aumentado a eficiência dos factores
produtivos».228
Até que ponto a OCT concorreu para esta melhoria talvez não nos seja possível definir
quantitativamente. No entanto, cabe-nos aprofundar o seu processo de desenvolvimento
em termos qualitativos, apresentando a forma como a OCT se difunde no País, os
principais veículos e agentes responsáveis pela sua expansão e os objectivos que a sua
colocação em prática procurava atingir, num País que caminhava a duas velocidades,
entre resistências e voluntarismo, entre conservadorismo e modernização, tentando
articular os desafios do pós-guerra com as idiossincrasias nacionais.
*
Pareceu-nos importante, como justificámos anteriormente, atentar na conjuntura
nacional e internacional das décadas compreendidas entre 1945 e 1974 de forma a
tornar mais compreensível o porquê do aprofundamento do estudo e da aplicação da
OCT em Portugal ter tido após a II Guerra Mundial a sua época de maior
desenvolvimento. De facto, a difusão e o alargamento das possibilidades de aplicação da
OCT neste período estiveram profundamente relacionados com as lógicas da época e
com a entrada em cena de diversos factores e agentes que, tendo origens diversas,
acabam por conjugar-se e criar condições propícias à introdução destes métodos na
Europa e, em particular, na realidade portuguesa. Não poderíamos, assim, iniciar a
reflexão sobre o desenvolvimento da OCT em Portugal sem ter em conta os elementos
passados em revista no presente capítulo: a conjuntura nacional e internacional das
décadas posteriores à II Guerra Mundial, pautada pelos novos desafios da época, pela
procura da produtividade - que se torna quase uma moda - e pela necessidade de
ultrapassar as debilidades reveladas pelo conflito, principalmente no que diz respeito ao
sector secundário; a expansão internacional do sector da consultoria, que acaba por ter
um importante papel na difusão da OCT na Europa, como verificámos no capítulo
segundo da primeira parte, com repercussões também no caso português; os
ensinamentos colhidos com a participação portuguesa no Plano Marshall e,
principalmente, com as heranças do Programa de Assistência Técnica e Produtividade
que, apesar de não terem sido aproveitadas em todas as suas possibilidades, acabaram
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por ter repercussões positivas em Portugal; a abertura do País aos organismos
internacionais criados nas décadas em estudo, o que possibilitou importantes contactos
internacionais e experiências de transferência de know-how em termos de organização
do trabalho, nomeadamente através de missões de estudo e acções de formação; a
criação de organismos nacionais que se dedicaram ao estudo e aplicação da OCT, entre
os quais se destaca o INII; a entrada em cena de uma geração de quadros com carácter
modernizante, pretendendo um novo rumo para o desenvolvimento económico do País e
entre os quais se destacam os engenheiros e os gestores; o impacto da emigração e da
Guerra Colonial no encarecimento relativo da mão-de-obra; o efeito EFTA e as suas
implicações na necessidade de melhorar a competitividade da indústria portuguesa e,
por último, o próprio quadro de crescimento industrial do País, evidenciando,
nomeadamente, a forma como os sectores que maior crescimento apresentaram foram,
igualmente, aqueles que mais apostaram na introdução de métodos de OCT.
A opção pela utilização de uma sequência cronológica na apresentação feita
prende-se com o facto de nos parecer importante manter presentes as alterações
conjunturais que se processaram nas três décadas em estudo e a maneira como as
mesmas influíram na forma como a OCT é entendida e utilizada, sendo que os pequenos
apontamentos lançados sobre a história à qual nos dedicaremos de seguida pretenderam
apenas auxiliar o estabelecimento dessas mesmas relações e destacar alguns pontos que
serão concretizados nos capítulos seguintes. De facto, como vimos, a economia de
guerra conduziu à intensificação da regulação económica estatal, sendo criados pelo
Estado mecanismos e instituições de controlo e coordenação da actividade económica,
surgindo, assim, os primórdios do planeamento, como refere António Telo 229, que serão
depois desenvolvidos pela experiência do auxílio Marshall. Além disso, as alterações
das condições do pós-guerra conduziram a um aumento da importância atribuída pelo
Estado ao fomento do sector secundário - caracterizado pela ausência de uma base
científica e pela falta de organização e racionalidade230 - de forma a não serem afectadas
as opções de política externa. Por outro lado, o conflito conduz, a nível internacional, ao
desenvolvimento de novas técnicas de produção, ao treino da mão-de-obra, ao
desenvolvimento da mecanização e ao alargamento das fábricas sendo que, fruto desta
229
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nova realidade, as décadas compreendidas entre 1951 e 1973 apresentaram ganhos de
produtividade mais positivos. Não é, portanto, de estranhar que o período iniciado neste
segundo pós-guerra tenha sido em Portugal a época de maior afirmação da OCT e
aquela em que se dá uma maior difusão do seu leque de possibilidades de aplicação. Ao
sector industrial, agricultura e administração, segue-se a aplicação destes métodos ao
nível do ensino 231, da orientação profissional e da construção civil 232, seguindo, no
fundo, uma tendência que não é exclusiva da realidade nacional.
Na verdade, como pudemos constatar, os impactos do Plano Marshall, das
iniciativas de organismos internacionais como a OECE/OCDE e a AEP, bem como das
acções de um conjunto de consultores europeus e americanos que se fixam no velho
continente, são comuns à Europa Ocidental, não obstante as diferenças derivadas das
idiossincrasias políticas, económicas e sociais de cada país. A difusão da OCT em
Portugal encontra-se, assim, ligada a esta conjuntura sendo dependente, em grande
medida, do ambiente que envolvia a Europa Ocidental e o País nas décadas em estudo e
que nos pareceu essencial apresentar. Mantenhamos, assim, em mente os elementos
anteriormente apresentados na medida em que estes se tornarão essenciais para a
compreensão dos capítulos que se seguem e passemos, de imediato, à análise do
processo de desenvolvimento da OCT em Portugal. Iniciaremos, assim, com uma
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apresentação sumária, porque já abordada em estudos anteriores233, sobre os mais
relevantes aspectos de aplicação da OCT no País neste período, acompanhando depois a
evolução das suas premissas a nível teórico - expressas na legislação, nos debates da
Assembleia Nacional e nos pareceres da Câmara Corporativa -, o papel dos espaços e
actores responsáveis pela sua colocação em prática e terminando na identificação dos
seus impactos no País.
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Ana Carina Azevedo, «O “entusiasmo” pela organização científica do trabalho do pós II Guerra aos
anos 70» in Atas I Congresso de História Contemporânea, Maria Fernanda Rollo, Maria Manuela
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Capítulo 2. A organização científica do trabalho no Portugal dos «anos dourados».
Desenvolvimentos e impasses
É no contexto anteriormente caracterizado que o processo de desenvolvimento
da OCT tem lugar. Realmente, as décadas compreendidas entre 1945 e 1974
testemunharam uma grande expansão no estudo e aplicação destes métodos
comparativamente ao período entre guerras, marcado maioritariamente - não obstante
alguns casos concretos de utilização da OCT em empresas como a CUF, a CP ou a
Companhia das Fábricas Cerâmica Lusitânia - por referências teóricas a estes métodos
presentes em periódicos ou em pequenos estudos de autores ligados ao seu processo de
difusão.234 Nesta época, o peso da OCT nas revistas patronais, nomeadamente na
Indústria Portuguesa e na Indústria do Norte, aumenta substancialmente, bem como o
número de estudos referentes ao tema, desenvolvidos por iniciativa de um conjunto de
organismos que têm por missão o estudo e aplicação da OCT na realidade portuguesa,
sobretudo a nível do sector secundário e da Administração Pública.
Uma das maiores novidades das décadas compreendidas entre 1945 e 1974
prende-se com o facto de terem sido criados um conjunto de organismos, alguns na
dependência directa do Estado, que tinham entre os seus objectivos o estudo e
desenvolvimento de métodos de OCT. 235 Destacamos, em primeiro lugar, o Gabinete de
Estudos António José Malheiro (GEAJM), incluído na Direcção-Geral da Contabilidade
Pública do Ministério das Finanças e que se tornou num dos organismos que mais se
destacou nos estudos da OCTA, tendo lançado uma série de publicações tendentes a
difundir os estudos realizados e a incluí-los no quotidiano dos serviços administrativos
nacionais. No Ministério da Economia destaca-se, desde o final da década de 1950, o
Instituto Nacional de Investigação Industrial (INII) - concretização possível de um
Centro Nacional de Produtividade que não chega a ser tornado realidade - e que se
constituiu num dos organismos que mais actuou em prol do desenvolvimento industrial,
nomeadamente através da aplicação de princípios de OCT no tecido industrial
português. Também a Corporação da Indústria apresenta uma relativa importância a este
nível, principalmente no que diz respeito à organização, em parceria com o INII, de
cursos de produtividade versando sobre o estudo do trabalho, bem como o auxílio ao
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mesmo Instituto no que concerne à divulgação das suas actividades entre os
industriais. 236 Também junto desta Corporação se estruturou, no início da década de
1960, um Centro de Produtividade, formado pelo Conselho de Produtividade da
Corporação da Indústria e pelo Gabinete de Técnicos de Produtividade liderado por José
Torres Campos e Mário Cardoso dos Santos, cujo programa incluía a realização de
serviços informativos; cursos de contramestres; ciclos de conferências subordinados ao
tema «Conceitos e técnicas de Produtividade»; a preparação da articulação com outros
organismos dedicados às mesmas temáticas, como o INII, a COPRAI e o CEGOC e
apoio à criação de Centros de Produtividade nos Grémios Industriais, não obstante
muitas destas iniciativas terem mantido um carácter limitado por falta de verbas. 237 Mas
também alguns organismos que não se encontravam directamente dependentes do
Estado colaboraram no processo. A Associação Comercial de Lisboa em parceria com a
Commission Générale d’Organisation Scientifique (CEGOS) cria, em 1962, o Centro de
Estudos de Gestão e de Organização Científica (CEGOC) e, no ano seguinte, a
Associação Industrial Portuguesa constitui a COPRAI - Comissão de Produtividade da
Associação Industrial Portuguesa. Cada um destes organismos foi responsável por
importantes acções de formação e sensibilização sobre a necessidade e as possibilidades
destes métodos, aliando-se, com muito maior dinamismo, àqueles que desde a década de
1920 difundiam estes princípios entre o patronato e os círculos técnicos do País e dos
quais destacamos o Instituto de Orientação Profissional Maria Luísa Barbosa de
Carvalho, criado em 1928, os Institutos Industriais e Comerciais e a Repartição de
Higiene e Segurança no Trabalho, constituída na quarta secção da Direcção-Geral do
Trabalho, tal como se encontra estipulado no decreto n.º 37268 que aprova o
regulamento do Instituto Nacional do Trabalho e Previdência. 238 Também no sector
administrativo, a OCT começa a ter uma importância crescente. Além da acção do
Secretariado da Reforma Administrativa, ao qual nos dedicaremos em capítulo
posterior, o Sindicato Nacional dos Empregados de Escritório do Distrito de Lisboa
apresentou também, principalmente a partir de 1957, uma actividade interessante em
prol do desenvolvimento da ligação entre simplificação e organização para uma
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melhoria da produtividade. O início do interesse renovado por estas questões deu-se
com a realização do I Curso de Organização de Escritórios, relacionado com o Projecto
n.º 381 da Agência Europeia de Produtividade e orientado pelo técnico norte-americano
Edward J. Gauthier, consultor da A.E.P.. No ano seguinte, em 1958, é patrocinado um
segundo curso dentro do mesmo projecto, com regência partilhada entre Edward J.
Gauthier e O. R. Wessels, da Universidade de Syracuse e na esteira do qual são
realizados mais dois, em Coimbra e Porto. O Sindicato mantém a sua actividade na
organização de cursos na órbita dos projectos da AEP, criando em 1959 o Centro de
Estudos de Organização de Escritórios, no mesmo ano em que é instituído o INII e em
que tem início um programa de simplificação administrativa em vários ministérios.239
De facto, apesar de nos encontrarmos perante iniciativas de carácter sectorial e
fragmentário, sem uma completa articulação entre si e responsáveis por um certo
choque entre organismos240, estas não deixam de se apresentar como importantes
impulsos no sentido de um maior desenvolvimento da OCT em Portugal,
testemunhando, neste âmbito, o dinamismo do segundo pós-guerra.
De salientar é ainda a acção de um conjunto de outros organismos de menor
dimensão. O GEOTA - Grupo de Estudo do Trabalho Administrativo surge em 1965
após um curso organizado pelo Segundo Serviço do INII dedicado ao tema
“organização prática do trabalho administrativo no sector p blico”. Tinha como
objectivos o estímulo à criação de núcleos de O&M nos diversos Ministérios; a
divulgação do conhecimento e da aplicação de técnicas de OCT através da divulgação
de um boletim, da realização de sessões de informação e de cursos de formação; a
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realização de visitas a empresas, serviços e exposições com interesse sob o ponto de
vista da organização e a criação de um estado de espírito favorável à simplificação do
trabalho administrativo. O OMOP - Núcleo de O&M do Ministério das Obras Públicas,
foi criado em 18 de Junho de 1964 sendo constituído por delegados das diversas
Direcções-Gerais do Ministério. Apresentava como objectivos a promoção da aplicação
de técnicas de O&M no trabalho administrativo; a realização de estudos tendentes à
simplificação das relações interministeriais; a formação de funcionários em técnicas de
O&M e a organização de cursos de aperfeiçoamento do pessoal administrativo. O
OMOP realizou até 1965 sessenta palestras sobre a temática, tendo auxiliado o GEPA,
Gabinete de Estudos de Produtividade Administrativa do Ministério da Economia, na
organização do Colóquio dos Directores-Gerais dos Ministérios da Economia e das
Obras P blicas subordinado ao tema “Formação dos funcionários nas técnicas de
produtividade administrativa”, sendo nele reconhecida a necessidade de criação de um
Serviço Central de Organização e Métodos com o objectivo de coordenar as acções
levadas a cabo, concorrendo para a sua aplicação na Administração Pública. Ainda no
Ministério das Obras Públicas, foi criado em Fevereiro de 1964, o núcleo de O&M da
Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização, apenas constituído pelos chefes de secção,
ocupando-se da uniformização de procedimentos no serviço de expediente. A 20 de
Janeiro de 1965 foi criado o OMI - Gabinete de Organização e Métodos da Secretaria de
Estado da Indústria que, ao estender-se a todo o Ministério, se transformou no GEPA Gabinete de Estudos de Produtividade Administrativa do Ministério da Economia.
Pretendia promover a divulgação das técnicas de produtividade administrativa e a
formação de funcionários, organizar cursos de aperfeiçoamento do pessoal
administrativo e realizar os estudos solicitados pelos vários serviços destinados à
simplificação e uniformização de métodos administrativos no Ministério. O LNEC Laboratório Nacional de Engenharia Civil apresenta uma opção diferente dos restantes
organismos, não possuindo um núcleo de O&M mas um único funcionário ao qual
foram proporcionadas possibilidades de especialização através da participação em
missões de estudo no estrangeiro e da frequência em cursos de formação, cabendo-lhe
gerir o trabalho dos restantes funcionários do laboratório. Também a Direcção-Geral
dos Edifícios e Monumentos Nacionais criou um núcleo de O&M, o OM-DGEMN, a 5
de Julho de 1965. Tinha como objectivos a elaboração de normas de trabalho segundo
princípios de OCT, o estudo de casos concretos e a promoção de colóquios de
94

aperfeiçoamento de funcionários. No Ministério das Corporações e da Previdência
Social, o núcleo de O&M da Previdência Social foi criado em Dezembro de 1959, tendo
por objectivos o estudo da organização dos serviços e métodos de trabalho das
instituições de previdência social, a elaboração de normas de trabalho e a realização de
cursos de formação e aperfeiçoamento. Por último, no Ministério das Comunicações,
mais concretamente na Direcção-Geral de Transportes Terrestres, foi criada a 28 de
Outubro de 1963 uma Comissão de Reorganização e Simplificação de Serviços, tendo
como objectivo o estudo da simplificação e reorganização do trabalho no Ministério.241
As iniciativas de alguns dos organismos anteriormente referidos, principalmente
aqueles que apresentavam uma menor expressão, bem como os respectivos impactos são
difíceis de apreender, sobretudo devido à inexistência ou à dificuldade de acesso às
fontes arquivísticas. Não nos é, assim, possível aprofundar a acção da totalidade dos
organismos mencionados, o que nos levou a optar por aqueles que apresentaram uma
acção mais visível e relevante, em termos qualitativos e quantitativos, no que diz
respeito ao desenvolvimento da OCT em Portugal; que nos possibilitam melhor
apreender a perspectiva estatal que nos propusemos analisar; que maior impacto tiveram
na internacionalização do País através da participação nas redes de transferência de
know-how em métodos de OCT e que apresentam espólios arquivísticos relativamente
inéditos e acessíveis. Optámos, porém, por manter a sua enumeração dada a importância
do levantamento e o facto dele nos permitir vislumbrar a forma como, na década de
1960, a OCT se introduziu, paulatinamente, na administração do Estado, de forma
subtil, silenciosa e tentacular.
Sendo certo que o sector secundário e a Administração Pública foram os sectores
nos quais estes organismos mais actuaram, também o sector primário conheceu
importantes estudos sobre as possibilidades de aplicação da OCT, tendo o CEEA Centro de Estudos de Economia Agrária da Fundação Calouste Gulbenkian tido um
lugar de destaque nesta área. A agricultura havia-se apresentado, de facto, como o
primeiro sector no qual incidiu a acção legislativa relativa à OCT, tendo a portaria n.º
6881, de 25 de Julho de 1930, do Ministério da Agricultura criado um serviço de
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estudos da OCT agrícola destinado ao auxílio à grande e pequena lavoura através da
melhoria da sua situação económica, com o objectivo de aumentar os salários e o
rendimento.242 O facto da acção legislativa do Estado ter incidido em primeiro lugar
sobre este sector explica-se pela posição que a agricultura apresentava no Portugal dos
anos 30, no qual o ideal de país rural e essencialmente agrícola prevalecia. A partir da II
Guerra Mundial esta lógica alterar-se-ia não deixando, porém, este Centro principalmente com os trabalhos de Francisco Cary ao longo dos anos 60 e 70 -, de
centrar a sua acção na realização de projectos e estudos tendentes à melhoria da
produtividade agrícola através da utilização de métodos de OCT. Neste sector, porém,
as aplicações concretas das conclusões obtidas pelos vários estudos feitos são muito
menos efectivas, devido às características da agricultura portuguesa. Na verdade, os
próprios estudos desenvolvidos pelo Centro chamam a atenção para o facto da aplicação
de métodos de OCT agrícola tornar imprescindível a reforma agrária, sendo que as
parcelas de pequena dimensão não permitiam que nelas fosse organizado o trabalho e os
grandes latifúndios, apostando numa cultura demasiadamente extensiva e possuindo
grandes defeitos nos sistemas de produção, não permitiam um emprego intensivo e
contínuo da mão-de-obra. Por exemplo, o parcelamento das propriedades aumentava os
tempos de transporte improdutivos e a pequenez das parcelas aumentava os tempos de
trabalho das máquinas, quando não impedia a sua utilização.243 Os grandes lobbies
agrícolas venceriam esta batalha, não tendo existido uma preocupação por parte do
Estado no sentido de revisão da estrutura de propriedade, não obstante alguns decretos
legais apontarem nessa direcção.244 Por outro lado, não obstante o êxodo rural causado
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pelo processo de industrialização, pela emigração e pelo recrutamento militar, o sector
agrícola português não chega a ser confrontado com sérias necessidades de mão-deobra, o que desencoraja a aplicação de novas técnicas de organização do trabalho.
Ainda assim, o CEEA apresentava como objectivo a divulgação dos estudos por
si realizados de forma a difundir «[…] junto dos técnicos e dos agricultores os
princípios básicos da organização científica do trabalho». 245 Estes estudos incidiram,
principalmente, sobre a determinação de tempos de trabalho e sobre o estabelecimento
de tempos-padrão em algumas culturas incluindo nas investigações feitas, dadas as
características do sector, as várias variáveis em presença de forma a, num segundo
momento, poder ser igualmente estipulado o número de trabalhadores necessários para
cada tarefa agrícola bem como a sua disposição no terreno.246 Estes estudos debateramse, porém, com muitas dificuldades, entre as quais, a resistência dos agricultores e a
As propostas governamentais tendentes a contornar esta situação passavam, por exemplo, pela associação
de proprietários para o cultivo comum das suas terras. Decreto-lei n.º 48168, Diário do Governo, I Série,
n.º 300, 28 de Dezembro de 1967, p.2523.
245
Projecto n.º 47 do Centro de Estudos de Economia Agrária, da responsabilidade de Francisco Cary e
Piel-Desruisseaux. Francisco Cary e Piel-Desruisseaux, Objectivos, estrutura e actividades do Centro de
Estudos de Economia Agrária, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Estudos de Economia
Agrária, Janeiro de 1969, p.42.
246
Idem, ibidem; Francisco Caldeira Cary, A Organização do Trabalho e as Máquinas Agrícolas,
Comunicação n.º 3 ao Simpósio sobre Mecanização Agrícola, Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de
Estudos de Economia Agrária, separata do Boletim da Ordem dos Engenheiros, volume 11, n.º 3, 1966,
p.9; Francisco Cary, A Organização Científica do Trabalho. Sua Aplicação em Agricultura, separata da
Revista Agronómica, volume LI, tomos III e IV, Lisboa, Gráfica Monumental, 1968; J. Piel Desruisseaux
e Francisco Caldeira Cary, Princípios e técnicas da organização do trabalho na empresa agrícola,
Lisboa, Centro de Estudos de Economia Agrária, Fundação Calouste Gulbenkian, 1970; Francisco
Caldeira Cary, Ecos do XV Congresso da Commission Internationale d’organisation scientifique du
travail en agriculture, separata da Revista Agronómica, n.º 54, Lisboa, s.n., 1973. Francisco Caldeira
Cary, Introdução ao estudo dos tempos standard ou padrões de trabalho, separata da Revista Agros,
Centro de Estudos de Economia Agrária, Fundação Calouste Gulbenkian, ano 46-47, n.º 6, 3 e 5, 196364; Francisco Caldeira Cary, Les recherches sur l’organisation du travail au Portugal, Lisboa, Fundação
Calouste Gulbenkian, Centro de Estudos de Economia Agrária, 1966; Francisco Caldeira Cary, Tempospadrão de trabalho para as principais culturas da Lezíria do Ribatejo, Estudos, Centro de Estudos de
Economia Agrária, Oeiras, Instituto Gulbenkian da Ciência, 1973; Francisco Caldeira Cary, Tempospadrões de trabalho para a cultura arvense de sequeiro no alto Alentejo, Centro de Estudos de Economia
Agrária, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1968; J. Silva Lourenço e Vítor Manuel Alves, Tempos
de trabalho numa região do Noroeste, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Estudos de
Economia Agrária, 1968.
Outros organismos desenvolveram igualmente, apesar de em menor medida, estudos sobre OCT agrícola,
sendo possível destacar a Junta de Colonização Interna e o Instituto Superior de Agronomia. Cf. José
Carlos Dargent de Albuquerque, Sobre a organização do trabalho na produção de leite. Esboço de um
estábulo colectivo para a Videira do Norte (Mira), Colecção Estudos Técnicos, n.º 8, Lisboa, Junta de
Colonização Interna, 1967; Francisco João Cortes Bagulho, Sobre a organização do trabalho em
estábulos agrícolas, relatório final do curso de engenheiro agrónomo, Lisboa, Instituto Superior de
Agronomia, 1965; José Joaquim d’Oliveira Guimarães, Organização Científica do Trabalho Agrícola e o
problema da Orientação Profissional, 1.º Congresso Nacional de Ciências Agrárias, secção XIV, Lisboa,
Tipografia Oficinas, 1943; António da Costa Ferreira dos Reis, Tempos padrões de trabalho referentes a
culturas horto-industriais, Colecção Estudos Técnicos, n.º 13, Lisboa, Junta de Colonização Interna,
1973.
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inexistência de quintas experimentais que permitissem a cronometragem das tarefas. Por
último, é importante referir que a transferência internacional de know-how é,
igualmente, visível nestas matérias, sendo que também a este nível Portugal integra
organismos internacionais 247 e participa em reuniões e congressos no estrangeiro, alguns
deles promovidos pela OCDE, nos quais estas temáticas são abordadas, sem esquecer
que os próprios projectos do programa de AT&P incidem fortemente sobre o sector
agrícola, o que acaba por demonstrar, também, as opções do Estado Novo na época.248
Na verdade, o facto da OCT se encontrar nas décadas em estudo em forte expansão na
Europa Ocidental, sendo aplicada nos mais variados sectores económicos, como
verificámos na primeira parte do texto, faz com que acabe por encontrar-se presente nos
temas discutidos nas reuniões internacionais de inúmeros grupos e associações
profissionais. 249
Mas outras lógicas se encontram associadas à aplicação da OCT, sendo que a
própria mecanização assume um papel importante neste processo. De facto, a nível
industrial, as reflexões sobre as mudanças na organização do trabalho e da produção nas
fábricas para melhoria do rendimento e da produtividade aliavam a si, em alguns casos,
a necessidade de apostar num maior grau de mecanização ou, inclusivamente, na
robotização, algo que não era facilmente aceite por uma parte do patronato que não
247

Em Agosto de 1968, Francisco Cary participa no XIV Congresso de Organização Científica do
Trabalho Agrícola, realizado em Helsínquia, Finlândia. Dois anos depois, volta a ser participante do XV
Congresso da Commission Internationale d’Organisation Scientifique du Travail en Agriculture
(CIOSTA), no qual foram abordadas as possibilidades e os limites da mecanização nas pequenas
empresas, a mecanização da cultura da batata e a gestão do trabalho na exploração agrícola, abarcando o
estudo dos métodos de cálculo de referências de trabalho - cronometragem e observação directa -, os
sistemas de controlo do trabalho na exploração agrícola, a fisiologia do trabalho e as consequências
económicas da organização do trabalho. Neste Congresso, Portugal integrou o Study Group Time
Standards que tinha como missão a elaboração de estudos nos vários países participantes sobre o cálculo
dos tempos-padrão do trabalho agrícola. Estes estudos deveriam ser realizados de forma semelhante para
que pudessem ser comparados os vários métodos usados para o cálculo dos tempos-padrão. Francisco
Caldeira Cary, Ecos do XV Congresso da Commission Internationale d’organisation scientifique du
travail en agriculture, separata da Revista Agronómica, n.º 54, Lisboa, s.n., 1973, pp.77-81.
Já em Novembro de 1959, um outro técnico do CEEA, Alberto de Alarcão, havia participado numa
reunião realizada em Bad – Kreuznach, Alemanha, promovida pela OCDE e relativa ao estudo dos
métodos de organização do trabalho agrícola. Francisco Cary e Piel-Desruisseaux, Objectivos, estrutura e
actividades do Centro de Estudos de Economia Agrária, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Centro
de Estudos de Economia Agrária, Janeiro de 1969, p.63.
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Cf. Maria Fernanda Rollo, op. cit., 2007.
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Em 1962, por exemplo, a International Cargo Handling Co-ordination Association (ICHCA)
promoveu uma missão sobre a formação profissional do trabalhador portuário e a organização do trabalho
nos portos que alertou o engenheiro Henrique das Neves Cabral, vice-presidente da Comissão Nacional
Portuguesa da ICHCA, para a «conveniência de instituir, nos portos portugueses uma adequada
organização de trabalho». Henrique das Neves Cabral, Formação profissional do trabalhador portuário
e a organização do trabalho nos portos. Uma missão de iniciativa da Agência Europeia de
Produtividade, edição da Comissão Nacional Portuguesa da ICHCA, Lisboa, 1962, pp.55-57.
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entendia a necessidade da sua aplicação, não pretendia confrontar-se com os problemas
sociais e laborais que daí poderiam advir, nem ver-se a braços com os custos que lhe
estavam inerentes, principalmente em sectores que se encontravam baseados em mãode-obra intensiva e relativamente barata. Mas também no sector administrativo principalmente na Administração Pública -, a mecanização assume um papel
importante, nomeadamente a nível da contabilidade, com a introdução de máquinas de
calcular e dos primeiros computadores, que vêm alterar as lógicas que pautavam as
formas de organização do trabalho nos escritórios. A mecanização encontrava-se, de
facto, bastante ligada às novas lógicas de organização do trabalho e de melhoria da
produtividade, quer na indústria - com o desenvolvimento da maquinaria industrial que
tendia a substituir, cada vez mais, a função do trabalhador -, quer na agricultura - com a
introdução de tractores e alfaias mais sofisticadas e adaptadas aos vários trabalhos
agrícolas -, passando ainda pela Administração, com todos os maquinismos ligados à
contabilidade, como as calculadoras e os primeiros computadores. Desde o final da
década de 1950 começam, também, a surgir os conceitos de robotização, automação e
cibernética desenvolvendo-se os encontros internacionais 250 referentes ao tema, tal
como o interesse manifestado por parte de alguns sectores nesta temática, entre os quais
a indústria farmacêutica e os CTT251, sendo que têm, também, início as primeiras
conferências e ações de formação versando sobre o assunto. Como exemplo, a 22 de
Outubro de 1956, o Instituto Superior Técnico recebeu Louis Salleron, engenheiro
interessado nas implicações económicas e sociais da automação, que proferiu uma
conferência intitulada «L’Automation et la recherche opérationnelle»252, sendo que
também várias das acções de formação nacionais referentes à OCT, às quais nos
dedicaremos em capítulos posteriores, incidiam sobre as questões da automação.
250

No início de Fevereiro de 1966, Portugal participa - nas pessoas de Gabriela Salgueiro e Rogério
Martins, na época vice-presidente do Conselho de Produtividade da Indústria - na Conferência Europeia
sobre as Implicações para a Mão-de-Obra da Automação e do Progresso Técnico, realizada em Zurique.
No seu relatório, Gabriela Salgueiro conclui que Portugal deverá desenvolver estudos sobre estas
questões, dado o desconhecimento sobre a realidade do País no que às mesmas diz respeito. Gabriela
Salgueiro, Conferência Europeia sobre as Implicações para a Mão-de-Obra da Automação e do
Progresso Técnico, Zurique, 1-4 de Fevereiro de 1966: relatório, Lisboa, Ministério das Corporações e
Previdência Social, 1966.
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Pereira Forjaz, A Racionalização do Trabalho Químico. Automação e Cibernética, Separata dos Anais
Azevedos, Volume X, n.º 1, Lisboa, Sociedade Industrial Farmacêutica, Laboratórios Azevedos, 1958;
Eduardo Maia Mendes Correia de Matos, Mecanização dos serviços de encomendas, palestra profissional
n.º 59 proferida em 12 de Julho de 1949, na sala «Algarve» da Sociedade de Geografia, Edição dos
Serviços Culturais dos CTT, Administração-Geral dos Correios, Telégrafos e Telefones, Julho de 1949.
252
Arquivo do Instituto Camões - Instituto da Cooperação e da Língua Portuguesa, Instituto de Alta
Cultura, livro n.º 4, processo n.º 7071, Centre d’Études et d’Organisation - CEO. Conferências do
Professor Louis Salleron, 8 de Agosto de 1956, fl. 66.
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Mas, de facto, é preciso não esquecer de que País falamos ao longo do âmbito
cronológico em estudo. Fomos já desvendando algumas das suas caraterísticas, desafios,
objectivos e necessidades, porém, é ainda necessário não esquecer que a OCT se
apresentava como uma realidade perigosa para o Estado Novo, pelo facto de colocar em
causa vários dos seus pressupostos numa época em que o regime se encontrava
particularmente ameaçado pela nova lógica internacional saída do conflito. Assim, é
numa dualidade marcada por avanços e recuos, por voluntarismo e receios, por impulsos
e resistências que a OCT vai trilhando caminho, muitas das vezes de forma bastante
subtil, pelos meandros do Portugal do Estado Novo, cujas características nos vai
permitindo, igualmente, desvendar.
Até ao momento contextualizámos alguns dos mais importantes impulsos que
permitiram o desenvolvimento da OCT passando, igualmente, em revista algumas das
suas concretizações, sendo agora altura de alertar para as principais resistências que esta
teria de enfrentar. De facto, e iniciando a análise pela perspectiva do Estado - aquela
que mais nos importa - a OCT colocava em causa o principal objectivo do regime na
conjuntura da guerra e do pós-guerra, ou seja, a manutenção dos equilíbrios sobre os
quais o mesmo assentava. Na verdade, numa época em que o Estado atribuía uma
grande importância à manutenção da estabilidade da produção, da moeda, dos preços e
dos salários como forma de manter os desejados equilíbrios sociais que a custo havia
alcançado, a colocação em prática de métodos de OCT significava uma alteração nestas
premissas, resultando na transformação dos sistemas de produção - que passavam a ser
orientados segundo uma lógica de melhoria de produtividade -, bem como,
teoricamente, no aumento dos salários - fazendo neles repercutir os níveis de
produtividade do trabalhador -, provocando, igualmente, alterações nos preços ao
consumidor. Mas a OCT colocava, também, em causa a própria organização
corporativa, situação enfatizada pelo facto do desenvolvimento destes métodos se
encontrar em Portugal baseado em alguns organismos que escapavam a essa mesma
estrutura, nomeadamente as associações industriais e comercial. Além disso, a OCT
encontrava-se assente numa lógica de internacionalização para a qual o regime olhava
com desconfiança, sendo ela própria instrumento de internacionalização do País numa
época em que este passa a afirmava-se como «orgulhosamente só», como veremos
posteriormente. Na verdade, o facto da OCT se encontrar associada a impulsos
estrangeiros dificulta a sua aceitação, quer pelo receio de ingerência externa, quer pelo
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facto das lógicas norte-americanas e europeias se encontrarem baseadas em premissas
para as quais o regime olhava com receio. O próprio INII, bem como a COPRAI e o
CEGOC, são os resultados possíveis de uma longa luta do Estado português contra os
organismos ligados ao Plano Marshall que desejavam a criação de um Centro Nacional
de Produtividade em cada país, objectivo consecutivamente rejeitado pelo Estado
português pelo facto de contrariar as lógicas do corporativismo e fazer perigar a relação
entre o Estado e o operariado, pois estes Centros encontravam-se baseados na livre
representação dos trabalhadores e em organismos que escapavam à estrutura
corporativa. Esta situação explica em parte a oposição de alguns ideólogos do
corporativismo à OCT e o facto desta ser entendida como potencialmente perigosa para
as lógicas nas quais o regime se encontrava ancorado.
A OCT contrariava, também, parte da lógica sobre a qual se encontrava assente a
estrutura do sector secundário sendo, também, peremptoriamente recusada por alguns
dos industriais da época, receosos das suas implicações. De facto, é preciso não
esquecer que a OCT implicava não apenas uma reorganização do trabalho nas fábricas
que contrariava a rotina há muito estabelecida, mas também investimentos em projectos
de estudo do trabalho e a sua entrega a firmas de consultoria ou a núcleos de O&M com todos os custos associados quer ao pagamento dos serviços das primeiras, quer à
criação e apetrechamento dos segundos -, bem como a abertura das fábricas à presença
de engenheiros, classe ainda quantitativamente exígua e cuja presença nos
estabelecimentos

produtores

nem

sempre

era

positivamente

encarada

pelos

contramestres e outros responsáveis pela produção. De facto, a presença de elementos
externos à fábrica no controlo e organização do trabalho era entendido com receio, quer
pelo perigo de exposição dos segredos de fabrico, quer pelo facto de poder ameaçar o
poder dos contramestres nas relações estabelecidas no interior das fábricas. Além disso,
na época em estudo, modernizar os processos de trabalho abria, muitas das vezes,
caminho à necessidade de compra de maquinaria moderna e à informatização e
robotização da fábrica, algo que, num quadro de mão-de-obra relativamente barata e de
lucros artificialmente mantidos, não era entendido como necessário por uma parte do
patronato.
As resistências, entraves e hesitações à introdução e desenvolvimento da OCT
no País não são, assim, inocentes. As primeiras talvez tenham surgido logo na década de
1950 em torno das Campanhas pela Produtividade, sobre as quais já nos referimos em
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termos internacionais e que tiveram, também, lugar em Portugal. Estas enfrentaram,
forte oposição quer por parte dos trabalhadores, quer por uma parte dos industriais,
tendo, também, o Governo mantido uma certa desconfiança no que a elas dizia respeito,
bem como uma certa resistência aos métodos de organização do trabalho defendidos e à
sua difusão na comunicação social. O clamor contra as Campanhas pela Produtividade
encontra-se bastante presente no jornal Avante, propriedade do clandestino Partido
Comunista Português, o que é facilmente compreensível não só pelo facto de se tratar de
uma publicação clandestina que escapa, assim, à censura, mas também pelo confronto
ideológico que separava o Partido das lógicas norte-americanas e do seu avanço na
Europa. Assim, desde 1951 o Avante expressa uma forte oposição às Campanhas pela
Produtividade, sendo que, nas suas notícias, mais do que retirar conclusões acerca dos
impactos dos novos métodos de organização do trabalho implementados no decorrer do
processo - porventura até apresentados de forma politicamente marcada -, é-nos
possibilitado verificar de que forma as campanhas pela produtividade abriram caminho
à sua introdução no tecido produtivo nacional.
Fazendo uma breve referência aos artigos que, a este nível, apresentam um
maior interesse, verificamos que duas grandes problemáticas eram enfatizadas: por um
lado, o perigo da «americanização», do expansionismo norte-americano e capitalista em
Portugal; por outro, os impactos negativos da aplicação de métodos de OCT,
fisicamente desgastantes e causadores de desigualdades e injustiças. O taylorismo é,
assim, conotado com «uma nova forma de exploração e escravidão importada dos
Estados Unidos e de que os patrões estão lançando mão para reduzir o custo da mãode-obra»253, baseado no aumento do ritmo de produção. Neste ponto, as missões de
estudo e outros mecanismos de apoio ao desenvolvimento industrial nos quais Portugal
participa ao abrigo do Plano Marshall são vistos como atentados aos poucos direitos
detidos pelos trabalhadores. Refere, assim, o Avante em Novembro de 1953:
«Em Maio e Agosto deste ano o «Avante!» denunciou as verdadeiras
características da chamada «Campanha de Produtividade, ou de aumento da
produção», que algumas empresas estão a levar a cabo sob o patrocínio do
governo e dos imperialistas americanos, que mantêm nos Estados Unidos por
intermédio da CTCEE operários portugueses a treinarem-se na forma de
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«Organizar e multiplicar as lutas pelas reivindicações imediatas. Eis a tarefa do momento», Avante!
Órgão Central do Partido Comunista Português, VI Série, n.º 177, Maio de 1953, p.6.
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arrancarem aos seus companheiros de trabalho maior rendimento, a
«melhorarem a produção», lhe chamam eles. À sombra da enganosa ideia de
«prémios» e de aparentes «aumentos de salário» esta nova ofensiva do
patronato e do fascismo representa para os trabalhadores uma exploração mais
desenfreada, mais doença e mais desemprego. A vinda ao país de técnicos
estrangeiros para a montagem de tal sistema de trabalho, com a medição dos
tempos dos gestos de cada operário, com as «normas» fixadas para a produção,
significam para os operários mal alimentados e mal pagos trabalho a ritmos
esgotantes, que os cansam, lhes arrasam os nervos e consequentemente a saúde,
ao passo que para o patronato tal sistema significa ainda maiores lucros». 254
O estabelecimento de metas de produção e a cronometragem dos tempos são, também,
colocados em causa. Afirma-nos um artigo de Janeiro de 1954:
«Nas oficinas de serralharia da CUF os engenheiros arrancam de cada
operário e de cada máquina o máximo da sua capacidade de produção. As
normas de trabalho alcançadas num tempo recorde servem de padrão para a
elaboração de fichas organizadas num Gabinete Técnico, as quais trazem já a
indicação das máquinas a utilizar para a laboração de cada peça e o tempo
marcado para a realização de cada tarefa. Operários-chefes, lacaios do
patronato, vão realizar o trabalho num tempo record junto dos operários, para
lhes provarem que é possível eles produzirem mais. Se os operários não atingem
as normas estabelecidas pelos operários-chefes não recebem os «prémios». Em
geral eles organizam o trabalho de forma que o operário se aproxime da norma
estabelecida, mas não a consiga atingir. O «prémio» é simplesmente um isco
para enganar os operários menos experientes».255
Gera-se, assim, por parte do PCP uma verdadeira «campanha contra a campanha pela
produtividade» que vai persistir durante toda a década de 1950, tornando-se mais
esparsa na década de 1960 quando as preocupações passam a centrar-se com maior
ênfase na questão política do regime e na Guerra Colonial. Como é afirmado em 1954,
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«Contra a "campanha de produtividade" - os patrões podem e devem pagar mais!», Avante! Órgão
Central do Partido Comunista Português, VI Série, n.º 182, Novembro de 1953, p.2.
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«Os tubarões da C.U.F. intensificam a exploração dos trabalhadores», Avante! Órgão Central do
Partido Comunista Português, VI Série, n.º 184, Janeiro de 1954, p.3.
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«A "campanha da produtividade" como os fascistas chamam aos novos métodos
de exploração de origem americana, traz os maiores prejuízos para a classe
operária. O mesmo serviço feito com muito menos pessoal do que dantes dá
como resultado o aumento dos despedimentos. Os operários mais velhos e mais
fracos são os primeiros a serem despedidos. E os operários mais fortes ao fim
de alguns anos acabarão também esgotados e com a saúde arrazada.
Aumentando os despedimentos, o patronato dispõe de uma reserva de
desempregados como arma para recusar aumentos de salários e ameaçar com o
despedimento os operários que lutam pelas suas reivindicações. Os acidentes e
desastres de trabalho aumentarão, em consequência do cansaço e do
esgotamento dos trabalhadores. (...) O trabalho intenso, o desemprego, a fome,
a doença e uma vida mais negra e miserável é o que reserva aos trabalhadores
a chamada "campanha de produtividade" inspirada pelos americanos. Os
"prémios" e o trabalho de empreitada utilizados pelos patrões em alguns lados
são um engodo para estimular a produção e dividir os operários. Por esse
processo, só os mais fortes e hábeis conseguem melhorar um pouco os salários
em troca dum esforço exaustivo que lhes arruina a saúde. O aumento da
produtividade só interessa aos trabalhadores se não exige deles um esforço
prejudicial à sua sua [sic] saúde e na medida em que é acompanhado por um
aumento de salários e que contribui para a baixa dos preços, tal como acontece
na União Soviética e nos países de Democracia Popular».256 «Organizai em
todas as empresas A LUTA UNIDA E FIRME contra os métodos americanos de
«AUMENTO DA PRODUTIVIDADE» QUE PROVOCA O DESEMPREGO E
SUJEITAM OS TRABALHADORES A RITMOS INFERNAIS DE TRABALHO» e
«Organizemos por toda a parte a luta contra a «Campanha de Produtividade»
inspirada pelos americanos, fomentada pelo governo de Salazar e levada a cabo
pelo patronato explorador. A «Campanha de Produtividade» significa para os
trabalhadores trabalho esgotante, salários de fome e despedimentos em
massa!»257
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«Os trabalhadores lutam contra a "Campanha de Produtividade"», Avante! Órgão Central do Partido
Comunista Português, VI Série, n.º 184, Janeiro de 1954, p.3.
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«Operários e operárias! Trabalhadores!», Avante! Órgão Central do Partido Comunista Português, VI
Série, n.º 188, Junho de 1954, p.4.
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eram alguns dos motes do PCP 258 que circulavam em certas fábricas em forma de
manifestos que clamavam pela revolta contra a campanha pela produtividade. 259
Nestes artigos é notório que a introdução de métodos de OCT no sector
secundário era acompanhada pelo estabelecimento de prémios de trabalho com
incidências salariais e pelo recurso a engenheiros estrangeiros ou a técnicos portugueses
que com eles haviam adquirido conhecimentos sobre estes métodos.260 As questões
salariais eram, de facto, de extrema importância no seio da campanha, sendo, inclusive,
um tema caro aos que, nesta época, se dedicam ao tema. O lema que, segundo o PCP,
era imposto pelo patronato - «Só do aumento da produção pode resultar o aumento do
salário»261 - revela-nos isso mesmo. Porém, muitas são, também, as reclamações devido
às incongruências verificadas a este nível, desde a efemeridade dos prémios de
produtividade que terminam mais rapidamente do que as imposições quanto aos ritmos
de trabalho e aos aumentos de produção262, passando pelas formas de contornar os
aumentos salariais oriundos dos prémios de trabalho 263 ou pelo facto desses prémios não
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«Alerta trabalhadores!», Avante! Órgão Central do Partido Comunista Português, VI Série, n.º 185,
Fevereiro de 1954, p.3.
259
É o caso da fábrica Portugal ou da Vista Alegre. Cf. «Os operários da F. Portugal na luta contra a
produtividade», Avante! Órgão Central do Partido Comunista Português, ano 27.º, VI Série, n.º 249, 2.ª
quinzena de Fevereiro de 1958, p.2 e «Os cerâmicos na luta contra a produtividade por melhores
salários», Avante! Órgão Central do Partido Comunista Português, ano 27.º, VI Série, n.º 251, 2.ª
quinzena de Março de 1958, p.2.
260
«É evidente que se os operários não se erguerem contra esta nova forma de exploração, se se
deixarem enganar com as promessas de «prémios» e «aumentos de salários» com que ela aparece
mascarada, novos despedimentos terão lugar, mais fome e miséria atingira as classes trabalhadoras. Os
operários não devem esquecer que os seus interesses nunca coincidem com os interesses dos patrões.
Tudo o que beneficia os patrões prejudica os operários. À luta pois ali onde os engenheiros estrangeiros
ou os seus discípulos portugueses aparecerem a «ensinar» novos métodos de produção, que outra coisa
não são que uma nova forma de sugar mais sangue aos operários». «Organizar e multiplicar as lutas
pelas reivindicações imediatas. Eis a tarefa do momento», Avante! Órgão Central do Partido Comunista
Português, VI Série, n.º 177, Maio de 1953, p.6.
261
O próprio Ferreira Dias afirma, em 1959, numa reunião com jornalistas nacionais e internacionais no
Palácio Foz: «É preciso começar a espalhar que é na melhoria dos processos técnicos e no estudo da
organização científica do trabalho – coisas entre nós pouco comuns – que temos de ir buscar folga, em
grande número de casos, para o aumento das remunerações, isto é, para aumentar o nível dos salários».
José do Nascimento Ferreira Dias, «A reorganização e apetrechamento industrial do País», A Indústria do
Norte, revista da Associação Industrial Portuense, Ano 109, n.º 469, Janeiro de 1959, p.32.
262
«Contra as empreitadas, trabalhos a prémio e outras formas de exploração. Intensifiquemos a luta por
melhores salários», Avante! Órgão Central do Partido Comunista Português, VI Série, n.º 179, Agosto de
1953, p.3.
263
O Avante apresenta a seguinte situação ocorrida na fábrica de lâmpadas Lumiar em Lisboa: «Na
fábrica de Lãmpadas «Lumiar», em Lisboa, depois do «aumento do ritmo da produção» numa secção
onde trabalhavam 8 operários, trabalham agora apenas 2 homens e uma mulher. Sucede ainda que os 3
operários que ficaram na sitada secção só recebem o salário completo quando atingem determinado
«mínimo» de produção. Caso contrário, a gerência «adianta» o resto do salário, ficando o operário em
dívida para com a empresa. Se produzem mais que o «mínimo» o excesso fica em depósito na empresa
«de reserva» para as semanas de menor produção!» Idem, ibidem.
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serem incluídos no salário, não contando, assim, para as regalias da Caixa de
Previdência.264 O perigo de despedimento dos operários menos hábeis é também uma
constante nas páginas deste órgão, nas quais são relatados alguns despedimentos tendo
como causa a inoperância dos trabalhadores, a nova forma de organização do trabalho 265
ou o facto dos aumentos de produção atingidos possibilitarem a diminuição do número
de operários.266 Mas a luta contra a OCT não se limita à época das Campanhas pela
Produtividade, sendo que ainda no final dos anos 60 são encontradas referências, nas
páginas do jornal, a lutas contra os novos métodos de organização do trabalho. Estas
referências não nos devem, porém, dar a ilusão de uma difusão ampla da OCT no tecido
industrial português. De facto, este é um discurso marcado pela ideologia que não
reflecte a realidade do sector secundário nacional no qual a OCT não atinge a expansão
que a leitura destes artigos nos leva a concluir.

Relativamente à CUF Barreiro, uma outra situação é apresentada: «Na secção de enchimento e descarga
de vagons, no Barreiro [...] as normas de trabalho são a prémio. Os prémios, porém são divididos desde
os operários aos encarregados, ganhando os encarregados os prémios dos operários a seu cargo. Assim
os encarregados chegam a receber 900$00 e 1000$00 de prémio por mês para arrancarem o máximo de
trabalho aos operários que dirigem. Enquanto um capataz chega a receber 20$00 de prémio por dia e
por cada operário, o operário só recebe 1$50!». «Os tubarões da C.U.F. intensificam a exploração dos
trabalhadores», Avante! Órgão Central do Partido Comunista Português, VI Série, n.º 184, Janeiro de
1954, p.3.
264
«Pelas empresas», Avante! Órgão Central do Partido Comunista Português, ano 33, VI Série, n.º 335,
Novembro de 1963, p.3.
Em algumas secções da CUF, somente nas vésperas da Revolução esta situação deixa de ter lugar: «A
partir do próximo mês de Março, os prémios que o pessoal operário da Zona Têxtil aufere, em
determinadas condições, passam a ficar sujeitos ao desconto para a Caixa de Previdência, com as
correspondentes vantagens para a obtenção da remuneração que conta para o cálculo das pensões de
reforma e outras.
Com esta medida se dá satisfação a uma pretensão dos operários daquela Zona, manifestada em reunião
da Comissão Interna. Simultaneamente com esta medida serão revistas as bases dos prémios. Com esta
revisão o futuro valor do prémio, em condições idênticas de aplicação, depois das deduções dos
descontos legais, não será inferior ao anteriormente aplicado». 122.ª Reunião da comissão interna da
empresa. Prémios do pessoal da zona têxtil», CUF. Informação Interna, Lisboa, Companhia União Fabril,
ano XII, Março 1974, p.10.
265
«Na fábrica Ferreira & Irmão, de VILA DO CONDE, as operárias da secção de tecelagem receberem
ordem para passar a trabalhar com dois teares ao mesmo tempo, e não só com um só, como vinha
acontecendo. As operárias protestaram e recusaram-se, mas como os patrões ameaçassem com o
despedimento, algumas acabaram por ceder. O resultado foi, dias depois, o pessoal passar todo a três
dias por semana. Na Empresa Fabril do Norte (Senhora da Hora) no PORTO, desde há meses que as
operárias foram obrigadas a trabalhar com 3 e 4 teares ao mesmo tempo, ao que elas vêm resistindo. Na
área industrial de St.º TIRSO, RIBA D'AVE, NEGRELOS, DELÃES e em toda a bacia do Ave, a
introdução de 4 e 5 teares ao mesmo tempo por cada operária ou operário, tem motivado grande número
de despedimentos e a redução dos dias de trabalho», «Os trabalhadores lutam contra a "Campanha de
Produtividade"», Avante! Órgão Central do Partido Comunista Português, VI Série, n.º 184, Janeiro de
1954, p.3.
266
«Os tubarões da C.U.F. intensificam a exploração dos trabalhadores», Avante! Órgão Central do
Partido Comunista Português, VI Série, n.º 184, Janeiro de 1954, p.3.
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No entanto, é certo que a OCT abre caminho na indústria portuguesa sendo este
o sector no qual se verificam as primeiras experiências de aplicação destes métodos no
País. Esta realidade foi sendo visível ao longo de toda a primeira metade do seculo XX,
oscilando entre pequenas aplicações de métodos de racionalização do trabalho em
fábricas e oficinas de pequena e média dimensão - na maioria das vezes sem sequer ser
conotados como tal - e a utilização consciente destes métodos para melhoria do
rendimento do trabalho, com o recurso ao estabelecimento de pequenos núcleos de
O&M ou à contratação de consultores estrangeiros, normalmente realizadas por firmas
de maior dimensão. Contudo, não podemos esquecer a realidade do processo de
industrialização do pós II Guerra Mundial, cujas características tiveram profundas
repercussões nas opções feitas em torno da OCT. Como fomos já verificando
anteriormente, os sectores que mais cresceram durante as décadas que medeiam 1945 e
1974 foram, também, aqueles que maior interesse revelaram pela OCT: em grande
medida, a indústria química, metalúrgica, metalomecânica, têxtil e os sectores das
conservas e papel. Porém, esta reflexão deve ser relativizada pois apenas nos permite
tirar conclusões qualitativas - referentes aos sectores que mais apostaram na OCT - e
não quantitativas, pois o interesse manifestado por uma única fábrica nos métodos de
OCT não impede que as suas congéneres permaneçam arreigadas a técnicas de trabalho
arcaicas e obsoletas.
Segundo o engenheiro José Torres Campos267, sendo também comprovado pelas
publicações do INII, a colocação em prática de métodos de OCT esteve, num primeiro
momento, ligada a indústrias mais pequenas que conheceram possibilidades de
crescimento das exportações com a entrada de Portugal na EFTA. O têxtil foi uma
delas, principalmente no que diz respeito ao algodão, tendo o INII avançado para o
norte do País procedendo a diagnósticos e estudos sobre as medidas de produtividade
em várias fábricas. A mesma orientação pode ser verificada na lista268 de técnicos que
receberam autorização de entrada em Portugal entre 1945 e 1974 com o objectivo de
colaborar na reorganização do trabalho em algumas empresas. Nela podemos constatar
que, a par de sucursais de empresas estrangeiras que implementam as técnicas de OCT
já em voga nos seus países de origem e, como tal, já utilizadas nas sedes, bem como de
grandes empresas nacionais, como a CUF, que tomam a iniciativa de instruir técnicos
267
268

Entrevista ao engenheiro José Torres Campos realizada a 9 de Junho de 2014.
Cf. anexo 1.
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nos novos princípios de organização do trabalho, contam-se, também, várias fábricas de
dimensão mais reduzida ligadas aos sectores têxtil, do papel e da construção civil.
Apenas num segundo momento, outras empresas de maior dimensão passam a
apresentar um maior interesse na introdução destas técnicas. De facto, as memórias de
José Torres Campos sobre a realidade com a qual o INII se deparou nas décadas de
1960 e 1970 coadunam-se com os dados fornecidos pelo referido arrolamento,
afirmando o engenheiro que a aplicação efectiva de métodos de OCT foi mais visível
nos têxteis, nas conservas de peixe e na metalomecânica, sectores ligados a produtos
com possibilidades de exportação, possibilidade esta acrescida após a entrada do País na
EFTA, apresentando ainda estes sectores «um certo número de actividades que se
prestavam a que, com relativa facilidade, pudessem ser melhor organizados». 269 As
conservas de tomate e a celulose também apresentam um crescimento interessante em
termos de possibilidades de exportação, sendo que, também nestes sectores, é visível a
preocupação com a contratação de técnicos especializados em organização do trabalho.
A mesma tendência é revelada quando observamos algumas listas de participação de
técnicos em acções de formação em solo nacional ou mesmo em projectos financiados
pela ajuda Marshall. Entre aqueles que foi possível identificar, contam-se, sobretudo,
técnicos oriundos de indústrias têxteis, metalomecânicas, conservas de peixe e sectores
ligados ao ramo da construção.270 No entanto, também enfatizada pela sua dimensão e
269

Entrevista ao engenheiro José Torres Campos realizada a 9 de Junho de 2014.
O projecto de assistência técnica 50-101-2031 através do qual se deslocaram aos EUA, entre 10 de
Janeiro e 9 de Outubro de 1954, oito operários e técnicos para participação num estágio, incidiu
maioritariamente nos sectores referidos, como é possível verificar na lista seguinte.
João Carlos Aleluia | Fábrica Aleluia - Aveiro | Cerâmica
Artagnan Fernandes Arnaldo | Feu Hermanos, L.dª, Portimão | Conservas de peixe
Joaquim Dias de Carvalho | Vieira Pinto e C.ª, Ldª, Paços de Brandão | Abrasivos
Eduardo Marçal Figueiredo | Martins & Rebelo, Vale de Cambra | Lacticínios
José Marques | Fábrica Alba, Albergaria-a-Velha | Fundição
Manuel Moreira Queirós | Casa Ernesto Sousa e Silva, Porto | Motores
João Sevela Rolhas | Estaleiros navais da CUF, Lisboa
António Figueiredo e Silva | Empresa Têxtil Eléctrica, L.dª, Minho | Maquinaria têxtil.
«Estágio de técnicos na América do Norte», Indústria Portuguesa, Revista da Associação Industrial
Portuguesa, Ano XXVII, n.º 311, Janeiro de 1954, p.24 e Maria Fernanda Rollo, op. cit., 2007, p.526.
Da mesma forma, cerca de uma década depois, em 1968, os sectores que maior presença marcam nas
acções de formação da COPRAI são sensivelmente os mesmos, sendo que alguns deles se encontravam,
também, virados para o mercado externo:
A Tabaqueira, SARL
CTT – direcção dos serviços de telecomunicações
Casa Hipólito, Lda
Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, CEAL
Fábrica Militar de Braço de Prata
Ford Lusitana, SARL
Instituto Pasteur de Lisboa
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pela forte utilização que virão a fazer das técnicas de OCT, não podemos esquecer o
caso da CUF e a preocupação que manifestava com a sua própria reorganização, sendo
uma das poucas empresas que, por sua iniciativa, havia enviado técnicos aos EUA para
frequentarem cursos de management.
Alguns destes sectores haviam, igualmente, recebido benefícios do Estado na
conjuntura da guerra, principalmente no que diz respeito às designadas indústrias de
base, adubos químicos e indústria química, ligados à substituição de importações, bem
como ao sector das conservas. Após o final da guerra, os fundos públicos foram, de
facto, investidos nos sectores que permitiriam contribuir para a autarcia económica,
conferindo o Estado protecção a algumas indústrias que não apresentavam
competitividade externa e não tinham como se debater face a um futuro quadro de
concorrência internacional. Porém, é interessante verificar que, segundo uma tese
recorrente da historiografia, esta protecção conferida aos sectores apoiados pelo Estado,
que se apresentavam como a industrialização desejada pelo regime, fazia com que estes
tivessem lucros suficientes para não sentirem necessidade de introduzir reformas nos
métodos de trabalho utilizados. Porém, se atentarmos nos sectores que mais apostam na
OCT verificamos que essa tese não se aplica, sendo efectivamente alguns dos sectores
que mais beneficiaram dessa protecção aqueles que com maior frequência encontramos
ligados a acções de formação, missões de estudo e contratação de consultores nestes
domínios.
A compreensão dos motivos que levam determinados sectores a investir na OCT
não é, assim, linear, levando-nos a olhar para diversos factores. Por um lado, as
caraterísticas das administrações das fábricas são de extrema importância no processo,
sendo que destas dependia a compreensão dos benefícios da introdução destes métodos,
Manalco – manufactura Nacional de Confecções, Lda
Manuel de Freitas Lopes
Nacital – Companhia Nacional de Comércio e Metalurgia, SARL
Projel – Projecto de Electricidade, Lda
Refrigor, Lda
Arsenal do Alfeite
Cimaf-Centro de Cooperação de Máquinas Ferramentas
Eduardo Ferreirinha & Irmão, L.da
Empresa Carbonífera do Douro, SARL
Empresa Fabril do Norte, SARL
Serviços dos Transportes Colectivos do Porto
Corporação da Indústria pelo Grémio dos Industriais Metalúrgicos e metalomecânicos do Norte
«Curso da “COPRAI” sobre preparação de agentes de estudo do trabalho», Indústria Portuguesa, Revista
da Associação Industrial Portuguesa, Ano XLI, n.º 481, Março de 1968, p.149.
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bem como a capacidade técnica necessária à sua colocação em prática. De facto, a
reorganização das fábricas através de métodos de OCT dependia da contratação de
técnicos especializados - quer fossem engenheiros ou técnicos ligados a firmas de
consultoria -, da formação de funcionários; do estabelecimento de núcleos de O&M ou
da entrega do processo de estudo e reorganização do trabalho a uma entidade externa de
apoio à indústria, tal como viria a ser feito pelo INII. Ora, esta situação implicava várias
dificuldades. Por um lado, qualquer uma destas hipóteses envolvia a necessidade de
disponibilização de fundos específicos, quer falemos da contratação de um consultor, de
um engenheiro, do pagamento de serviços a uma empresa externa ou da formação de
funcionários, destinos para os quais as administrações da maioria das fábricas não
desejavam consignar fundos. Além disso, como verificámos no capítulo referente à
expansão das firmas de consultoria em território português, a própria escolha de um
consultor não era pacífica, sendo que, dadas as suas áreas de especialização e também a
multiplicidades de modelos de gestão que se encontrava em voga na Europa da época,
era necessário um conhecimento relativamente aprofundado sobre as características de
cada um dos técnicos disponíveis no mercado e a sua adequação às necessidades de
reorganização da fábrica. Por outro lado, o próprio processo de estudo do trabalho tinha
consequências nem sempre facilmente aceitáveis por parte do patronato, pois implicava
a exposição dos esquemas de fabrico e de organização da fábrica, além de significar o
assumir das próprias fragilidades e a aceitação do papel dos engenheiros no processo.
As características da produção apresentam, também, uma grande influência. De
facto, tal como é bastante referido na bibliografia internacional, o estudo e
reorganização do trabalho apresenta maiores vantagens e menores custos em fábricas de
produção homogénea e sem uma relevante diversificação de produtos. Da mesma
forma, as caraterísticas da mão-de-obra são, igualmente, um factor a ter em conta, sendo
que a política de mão-de-obra barata sobre a qual se encontrava ancorada a indústria
portuguesa, pelo menos até à década de 1960, poderia ser considerada como um
desincentivo à introdução de técnicas que tivessem em vista a melhoria da eficiência do
trabalhador em prol do aumento da produção, principalmente quando estas pudessem
implicar a existência de prémios de produtividade que acabariam, teoricamente, por
conduzir a aumentos salariais. Por fim, não é, de todo, despiciendo inserir na equação o
grau de formação e internacionalização do patronato. De facto, verificamos que parte do
patronato que se empenhou na introdução de métodos de OCT na indústria portuguesa
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participou nas missões de estudo promovidas sob a ajuda Marshall e apresenta um
maior grau de internacionalização e formação que lhe permite entender a importância
dos novos modelos de organização do trabalho e conhecer a sua aplicação noutras
realidades nacionais. Se atentarmos nos casos de fábricas que introduziram métodos de
OCT nos seus processos de fabrico 271, deparamo-nos com a presença de alguns destes
elementos, quer no que diz respeito à presença de engenheiros e consultores, de núcleos
de O&M, de processos de fabrico cujas características permitiam viabilizar os estudos
de organização do trabalho, quer de um patronato consciente, pela formação e contactos
internacionais, das possibilidades da OCT e com disponibilidade financeira para investir
na sua aplicação.
*
É, assim, entre desenvolvimentos e impasses que a OCT ganha terreno no
Portugal das décadas compreendidas entre 1945 e 1974. Entre receios, resistências e as
necessárias adequações às condições políticas, económicas, sociais e laborais do País, a
OCT vai sendo difundida através de um conjunto de organismos que tinham, entre as
suas atribuições, o estudo destas questões, vendo, igualmente, ser alargadas as áreas nas
quais a sua utilização era possível. Mas também as dificuldades que se colocam à sua
aplicação são importantes pois revelam-nos as características da estrutura económica
nacional da época, as preocupações do patronato e as prioridades políticas do regime,
permitindo-nos conhecer melhor um País que caminhava ao ritmo das suas próprias
lógicas e daquelas que lhe eram impostas pelo tempo.
É a esta complexa realidade que nos dedicaremos de seguida tentando
compreender o processo de desenvolvimento da OCT em Portugal, as lógicas que o
enquadraram e as resistências que teve de enfrentar e que definiram o seu trajecto nos
271

Como já referimos, destacamos, pela sua importância, os casos da CUF, da CP, da metalomecânica
pesada, de alguns dos estabelecimentos produtores do Exército e, ainda num período anterior à II Guerra
Mundial, da fábrica de telha e tijolo do Arco do Cego.
Cf. Marinús Pires de Lima, op. cit., 1982, pp.1299-1366; Fátima Patriarca, op. cit., 1982, pp.435-530;
Ana Carina Azevedo e Ângela Salgueiro, «Superar a Crise? A Organização Científica do Trabalho nas
Oficinas da C.P. nos Anos 30», comunicação apresentada ao 3.º Encontro Nacional de História das
Ciências e da Tecnologia intitulado Ciência, Crise e Mudança, Universidade de Évora, 26 a 28 de
Setembro de 2012; Ana Carina Azevedo, O património do «saber-fazer». As experiências de organização
científica do trabalho na Fábrica de Braço de Prata (da II Guerra Mundial à Guerra Colonial),
comunicação apresentada no I Encontro Anual Indústria, História, Património, que teve lugar na FCSHUNL, de 18 a 20 de Abril de 2013 e Ana Carina Azevedo, «A Organização Científica do Trabalho na
Fábrica de Telha e Tijolo do Arco do Cego: entre a melhoria da produtividade e o desgaste do
trabalhador» in De Pé Sobre a Terra. Estudos Sobre a Indústria, o Trabalho e o Movimento Operário em
Portugal, Bruno Monteiro e Joana Dias Pereira (org.), pp.399-413.
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meandros da história do País, sem esquecer os seus protagonistas e as suas relações com
o exterior, num quadro de internacionalização que se afirma. Assim, acompanharemos o
debate sobre a OCT na Assembleia Nacional e na Câmara Corporativa, identificando os
principais temas e actores da discussão e abordaremos as principais referências na
legislação, passando depois para a apresentação das suas mais relevantes conquistas,
nomeadamente no que diz respeito aos organismos que mais se destacaram na sua
difusão e colocação em prática, para concluir de que forma a OCT se imiscui na
realidade económica e social da época e nas lógicas de internacionalização do País.
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Capítulo 3. O(s) discurso(s) sobre a organização científica do trabalho: do Diário
das Sessões ao Diário do Governo
A par da realidade anteriormente descrita e fortemente influenciada por ela,
surge expressa na Assembleia Nacional e na Câmara Corporativa uma série de
perspectivas sobre a OCT que importa conhecer, não só porque possibilitam
compreender o entendimento que na época existia ao nível do Estado sobre estes
princípios, mas também porque nos permitem perceber a forma como a sua aplicação
era equacionada no País, bem como a expressão que vêm a ter ao nível da legislação.
Não pretendemos, assim, identificar um discurso oficial sobre a temática pois, na
verdade, este nunca existiu na época em estudo, mas sim analisar as visões que sobre a
OCT foram sendo apresentadas ao nível destes dois órgãos do regime: a Assembleia
Nacional e a Câmara Corporativa, acompanhando-as até à sua colocação em letra de lei.
Assim, num primeiro momento, tendo como base os Diários das Sessões que,
entre 1945 e 1974, incluíram referências à temática, propomo-nos analisar a forma
como as problemáticas relativas à OCT foram entendidas pelos deputados com assento
na Assembleia Nacional, examinando as discussões em presença e as visões
manifestadas, de forma a melhor conhecer os bastidores das lógicas que serão expressas
quer na legislação, quer na aplicação destes princípios em casos concretos. Observando
temáticas e protagonistas, será possível compreender os objectivos, entendimentos e
lógicas que enquadram quer a aceitação, quer as resistências dos deputados ao
desenvolvimento destes métodos e compará-las com as concretizações que terão lugar.
E como é de indivíduos que falamos, iniciaremos com uma breve descrição sobre
alguns aspectos da composição da Assembleia Nacional e da Câmara Corporativa que
interessam ao nosso estudo, de forma a mantermos em mente quais os actores em
presença e os objectivos aos quais davam voz.
*
Para melhor compreender os discursos em presença e as visões apresentadas na
Assembleia Nacional (AN) e na Câmara Corporativa (CC) é importante ter em
consideração algumas características que se tornam essenciais para a compreensão do
tema.
Uma das questões que importa para o nosso estudo prende-se com as
características profissionais e de formação apresentadas pelos deputados e procuradores,
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principalmente se tivermos em conta que o interesse pela OCT surge, sobretudo, ligado
à engenharia. A AN, porém, apresentou durante todo o período compreendido entre
1945 e 1974 uma predominância do Direito como área privilegiada de formação dos
seus membros, sendo que as engenharias mantinham um peso de cerca de 10% - onde
podemos inserir nomes como José Dias de Araújo Correia ou Cancela de Abreu,
constantes em algumas das leis anteriormente referidas -, apesar de apenas metade dos
engenheiros manterem uma profissão ligada à sua formação.272 Interessante é, também,
notar, como afirmou José Manuel Tavares Castilho, que a quase totalidade dos
engenheiros entra para a AN durante as legislaturas VI e VII, ou seja, entre 1953 e
1961, o que parece reflectir «o início da fase da industrialização e da política
económica portuguesa defendida pelos industrialistas desde o final da guerra e iniciada
pelo I Plano de Fomento (1953-1958)».273 No que diz respeito à CC, a tendência
verificada na AN mantém-se, com a formação em Direito a rondar os 20% entre 1945 e
1974 e as engenharias a oscilar entre os 13% e os 16%.274
Estes indicadores apresentam uma tendência semelhante quando atentamos na
origem profissional dos deputados: os advogados atingem o maior peso na distribuição
profissional, sendo que o grupo dos industriais, juntamente com o dos comerciantes e
banqueiros, se encontra pouco representado, bem como os engenheiros, cuja
representação não chegaria a atingir os 1% durante o período em estudo. Na CC os
engenheiros passariam de 1% em 1965-69 para 4,2% em 1973-74, sendo a profissão
mais representativa a dos gestores ou gerentes comerciais.
Estas características tornam-se importantes para a compreensão dos pareceres e
intervenções que serão de seguida analisados, pois permitem-nos compreender que as
questões relativas à OCT são reflectidas e discutidas sem uma presença forte dos
principais responsáveis pelo seu desenvolvimento e difusão: os engenheiros.
Detenhamo-nos, assim, nas visões manifestadas nestes dois órgãos no que à temática
diz respeito.
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3.1. A organização científica do trabalho em debate?
Além dos debates e pareceres nos quais as referências à OCT são mais evidentes
e directas, é notória, quer na AN quer na CC, a presença de temáticas que com ela se
encontram profundamente relacionadas. Assim, iniciaremos este capítulo evocando
alguns aspectos que, no contexto do debate industrial, são essenciais para compreender
a OCT e a forma como estes princípios são entendidos no Portugal da época.
*
Como verificaremos de seguida, as referências à OCT na AN têm início logo em
1945, com as discussões sobre a proposta de lei de Fomento e Reorganização Industrial,
a futura Lei 2005. Mas neste debate são, igualmente, evocados variados aspectos que,
apesar de não se relacionarem directamente com a OCT, virão a permitir que esta surja
no articulado legal da Lei 2005. A primeira questão é levantada, na discussão na
generalidade, por Araújo Correia 275, encontrando-se relacionada com uma concepção de
organização industrial centrada no rendimento económico e na importância da produção
a baixo custo, o que colocaria no centro das preocupações o desenvolvimento de
processos industriais que permitissem produzir a mais baixo custo e com maior
qualidade, bem como as questões relativas a melhorias na organização, na direcção das
empresas e na gestão da mão-de-obra.276 No entanto, os receios dos «males» da
industrialização encontram-se, também, patentes nas intervenções deste deputado. De
fcato, o medo de possíveis problemas sociais causados pela industrialização e a
necessidade de manter os equilíbrios do regime são evidentes ao percorrer as páginas
dos Diários das Sessões. Porém, para alguns deputados, como Oliveira Ramos 277, estes
receios não deveriam justificar a recusa da proposta de desenvolvimento industrial em
discussão na AN, na medida em que este poderia e deveria ser realizado tendo o
trabalhador como base e principal preocupação.278 Talvez devido ao trabalho
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desenvolvido pelo deputado no âmbito da formação profissional e da psicotécnica, este
é peremptório ao afirmar que a modernização do equipamento industrial e o
aperfeiçoamento das técnicas de fabrico não podem substituir a investigação sobre os
aspectos humanos do trabalho, nomeadamente os estímulos que levariam o trabalhador
a alcançar
«a defesa da integridade física, fisiológica e mental […]; a sua maior
estabilidade no trabalho e, conseqüentemente, um maior e melhor rendimento
da sua actividade, uma mais justa remuneração e um mais fácil acesso aos
graus superiores e qualificados da escala profissional; a eliminação do
sentimento de angústia provocado pelo receio da desocupação e pelos prejuízos
por esta produzidos; o aprazimento no trabalho; a disciplina social mais
perfeita e a renovação do homem na sua dignidade espiritual e moral».279
Os impactos físicos, mentais e sociais das formas de organização do trabalho, bem
como as suas repercussões salariais, são aspectos bastante importantes no que à OCT
diz respeito, sobretudo nas lógicas expressas pelo movimento das Relações Humanas e
pelo catolicismo social, sendo, igualmente, temas muito presentes em vários dos debates
sobre a indústria.
De facto, na discussão sobre a proposta de lei de criação do INITEI em 1957 - e
apesar de reconhecidas as vantagens das modernas técnicas de produção e de
organização do trabalho, que permitem um aumento da produção com redução dos
preços -, Mendes Correia280 alerta para as questões sociais que estão implicadas neste
processo, afirmando a necessidade de repartir equitativamente, entre o patronato e os
trabalhadores, os benefícios sociais decorrentes da industrialização, de forma a não
quebrar equilíbrios sociais, não esquecendo, também, o perigo do desemprego
tecnológico causado pela mecanização.281 Também Calheiros Lopes282, no debate sobre
a proposta de lei n.º 511 relativa à revisão do condicionamento industrial, em 1952,
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alerta para a necessidade dos benefícios do progresso industrial serem socialmente úteis,
afirmando que o Estado deveria incitar ao aperfeiçoamento das técnicas de produção
que permitissem alcançar um aumento salarial real através da redução dos preços dos
produtos e, consequentemente, o aumento do consumo, o desenvolvimento da indústria
e do comércio e a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Na verdade, o
pretendido aumento salarial apenas poderia, segundo o deputado, ser tornado realidade
se fosse acompanhado de um aumento da produção pois, caso tal não acontecesse, o
custo dos produtos industriais aumentaria e o poder de compra dos trabalhadores ficaria
diminuído. Ora, este aumento da produção só poderia ser alcançado melhorando os
níveis de produtividade, melhoria esta que os norte-americanos vinham demonstrando
ser um dos factores centrais do seu desenvolvimento industrial e económico. E, apesar
da escolha dos meios através dos quais esta podia ser alcançada depender das
características de cada país, o deputado reforça a importância de alguns factores que
considera essenciais: a melhoria do equipamento industrial e da preparação técnica dos
trabalhadores e do patronato, a acção dos Centros de Produtividade que vinham sendo
formados em alguns dos países europeus na esteira do auxílio prestado pelo programa
de AT&P e a formação profissional, tendo principalmente em vista o pleno emprego. 283
Apesar dos receios expressos, torna-se evidente em algumas intervenções
relativas à industrialização do País que a melhoria dos níveis de produtividade da
indústria nacional é considerada um factor essencial para o progresso económico. Esta
visão é referida em Novembro de 1952 no debate sobre o ensino técnico, sendo
afirmado que as necessárias melhorias dos níveis de produtividade não decorrerão de
uma «evolução natural dos processos de trabalho tradicionais abandonados ao
empirismo e à intuição», sendo necessário aperfeiçoar permanentemente métodos de
fabrico, utilização de matérias-primas, formas de organização do trabalho e lógicas de
saúde no trabalho, para que o aumento da produção se materialize com maior qualidade
e menor esforço humano.284 A OCT seria, portanto, uma das ferramentas que permitiria
alcançar os resultados desejados. Porém, para que tal fosse possível, era necessária a
formação dos intervenientes no processo, formação esta que não deveria ser reduzida ao
Ensino Técnico e ao operariado, abarcando também os alunos dos cursos de Engenharia,
que deveriam completar a sua formação participando em missões de estudo no exterior,
283
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o que lhes permitiria acompanhar a evolução da técnica. Esta tese é defendida por
Fernandes Prieto285 no parecer da CC sobre a proposta de lei n.º 99 referente à reforma
do ensino técnico profissional. 286 Esta proposta seria bastante relevante no âmbito da
OCT pois permitiria que os futuros engenheiros tomassem contacto com as técnicas
colocadas em prática nas indústrias europeias. Porém, o deputado lamenta o limitado
apoio estatal a estas missões de estudo destinadas aos alunos - tendo muitos deles de
pagar cotas para poder participar -, bem como a excessiva confiança nos métodos
rotineiros existentes nas indústrias portuguesas, situação que não incentivava o
acompanhamento da evolução da técnica 287, apesar do empenho dos dirigentes de
algumas empresas nacionais, como a CUF, na disponibilização de somas destinadas à
realização de missões de estudo aos centros industriais estrangeiros e à contratação de
técnicos.
Além disso, desde o final da década de 1950, começa a ser cada vez mais visível
na AN uma preocupação por parte de alguns actores políticos no sentido de preparar o
tecido industrial português para os desafios do mercado comum europeu. O projecto do
II Plano de Fomento é bastante explícito ao afirmar que a reorganização das indústrias,
determinada por lei desde 1945 mas não completamente levada a efeito, tornar-se-ia
indispensável a partir do início de 1958 quando começaria a ser dada execução ao
Tratado de Roma e à edificação da CEE. A indústria portuguesa teria, assim, de
preparar-se para enfrentar o fim da protecção pautal e a concorrência internacional. 288
Nesta conjuntura, a modernização dos métodos de trabalho era essencial, sendo que se
impunha «[…] lançar e desenvolver, nos meios industriais, um movimento de ideias
tendente à modernização das concepções dominantes, quer no que respeita aos métodos
de organização e gestão de empresas, quer no que toca ao tratamento dos “problemas
humanos da industria”».289 Várias disposições eram, assim, necessárias. Por um lado, a
redução dos custos de produção era indispensável, podendo ser alcançada através de
285

Fernandes Prieto é licenciado em Ciências pela Universidade do Porto. Foi professor, reitor do Liceu
Nacional de Sá de Miranda, vogal da 3.ª Junta Nacional de Educação a partir de 1942 e seu presidente a
partir de 1951, bem como membro de comissões para a revisão do ensino liceal. Na Assembleia Nacional
foi vogal da Comissão de Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais a partir da
IV legislatura, tendo sido condecorado com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Instrução Pública.
Luís Trindade, «Francisco Eusébio Fernandes Prieto» in Manuel Braga da Cruz e António Costa Pinto,
op. cit., volume II, 2005, pp.399.
286
Diários das Sessões da Assembleia Nacional, legislatura 4, sessão legislativa 2, n.º 61, pp.63-64.
287
Diários das Sessões da Assembleia Nacional, legislatura 5, sessão legislativa 1, n.º 50, p.922.
288
Diários das Sessões da Assembleia Nacional, legislatura 7, sessão legislativa 1, n.º 36, p.726.
289
Adérito Sedas Nunes, Dois Aspectos de Modernização da Economia Nacional, Lisboa, s.n., 1960, p.7.
118

uma melhor organização do trabalho e de um mais eficaz aproveitamento dos
equipamentos sem, porém, incorrer no perigo de aumento do desemprego. Idêntico
cuidado deveria ser tido em relação à modernização do equipamento industrial, tarefa
urgente mas perigosa em termos sociais caso conduzisse a uma excessiva automatização
ou sobreequipamento que provocassem o aumento do desemprego e o desperdício de
capitais.
Torna-se, assim, visível que, nos debates sobre a indústria, são referidos variados
aspectos fundamentais para a compreensão das lógicas nas quais a OCT se desenvolve
nas décadas compreendidas entre 1945 e 1974. Tendo estas questões em consideração,
passamos, de seguida, para a análise dos debates e pareceres que, de forma mais directa,
referem a OCT, demonstrando a forma como estes métodos se enredaram nas lógicas da
industrialização portuguesa e do desenvolvimento económico nacional.
*
A primeira referência sobre a OCT com a qual nos deparamos nos debates da
AN encontra-se presente na discussão sobre a proposta de lei de reorganização e
fomento industrial, a futura Lei 2005, logo em Janeiro de 1945. Nela José Alçada
Guimarães290, falando sobre o futuro da indústria portuguesa, afirma impor-se em
algumas actividades industriais não só a luta pela subsistência mas também o aumento
da produção e o barateamento do seu custo. Não colocando de parte as indústrias
artesanais, que apresentavam o mérito de produzir em qualidade mas não em
quantidade, o deputado defende que o fabrico de produtos de grande consumo,
homogéneos e estandardizados, teria de ser realizado em grandes unidades industriais.
Para a constituição destas grandes unidades capazes de produzir a mais baixo custo,
seria necessário um esforço de concentração das indústrias que, não obstante os perigos
derivados da inconveniência da formação de massas operárias, seria indispensável para
a fabricação de produtos estandardizados e homogéneos. De facto, somente em
unidades de maior importância poderia ser implementada a «divisão técnica do
trabalho, a especialização das máquinas, a organização científica do trabalho, a
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uniformização do produto e das condições de produção, a utilização racional da
matéria prima, a economia de despesas gerais».291 E termina dizendo:
«O que desejamos é dar um passo para valorizar as nossas riquezas. É êste o
sentido do nosso nacionalismo económico. Para isso bastam-nos aquelas duas
ideas simples e claras que o Sr. Presidente do Conselho proclamou num dos
seus discursos: — ninguém nos sustentará se não trabalharmos; ninguém nos
preferirá, se produzirmos mais caro ou pior».292
É visível que, para este deputado, o aumento da produção e do rendimento da
indústria, bem como da sua competitividade, apenas poderiam ser alcançados através da
colocação em prática de métodos de OCT. Porém, estes poderiam, igualmente, ser
considerados perigosos para o operariado. No mesmo debate, Artur de Oliveira Ramos,
continuando a reflexão sobre a industrialização portuguesa, foca a sua atenção no
trabalhador, elemento que lhe era bastante caro devido à sua acção como professor do
Instituto de Orientação Profissional Maria Luísa Barbosa de Carvalho. «A nossa
economia também não pode suportar o encargo ainda muito maior que para ela resulta
da deficiente preparação e adaptação do trabalhador português às modernas técnicas
industriais, encargo que se exprime por um desgaste constante de energia humana, bem
mais difícil de recuperar do que a perda dos bens materiais»293, afirma. O deputado
alerta, assim, para os efeitos nefastos que uma aplicação economicista da OCT podia
apresentar para o operário, concorrendo para o aumento dos ritmos de trabalho e o
desgaste do trabalhador. Para tal, «há que moldar o meio económico e social ao homem
e não o homem ao meio»294, impedindo a «estandardização do próprio homem»295,
lógica na qual entra a orientação profissional - área de trabalho do parlamentar -,
enquadrando-se como um dos fundamentos da OCT.296

De facto, a psicologia do

trabalho, contando com os métodos psicotécnicos, assumia, neste âmbito, um lugar
essencial procurando «evitar na pessoa e na consciência do trabalhador as lesões e
prejuízos que dimanam de uma inadequada adaptação do homem ao trabalho
profissional».297 As preocupações com os impactos negativos da OCT no Homem - a
291
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nível físico, social e moral - são, na verdade, um aspecto bastante presente nos discursos
da época, principalmente ao nível do sector católico e no âmbito da psicotécnica e
psicologia industrial, daqui derivando a grande influência que o movimento das
Relações Humanas apresenta na época e que se encontra, também, presente ao nível dos
debates da AN.
No entanto, verificamos ainda neste debate relativo à proposta de lei de fomento
e reorganização industrial, tal como vai suceder durante todo o nosso âmbito
cronológico de análise, visões negativas quanto à utilização e benefícios da OCT.
Mendes de Matos298 expressa talvez uma das mais duras críticas a estes princípios ao
referir:
«A técnica representa uma afirmação do poder criador da inteligência, uma
potência libertadora do trabalho, uma fôrça assombrosa de riqueza, mas,
exactamente por isso, a técnica deve elevar a inteligência, respeitar o trabalho e
promover a riqueza socialmente útil. Ora, quando a técnica atinge o máximo da
sua perfeição, quando a técnica vai até à última divisão do labor industrial, e as
faz executar cronomètricamente, não favorece a inteligência, nem a riqueza,
nem o trabalho, antes prejudica e anula essas grandes realidades. Nós sabemos
que a percentagem de lucros nesse aperfeiçoamento máximo da técnica é
elevadíssimo, mas sabemos também que êle provoca uma desordem na própria
vida física e mental do trabalhador».299
De facto, o deputado enfatiza as consequências negativas dos métodos de trabalho
derivados do taylorismo, sem ter em atenção as suas possibilidades para a produtividade
industrial e a economia do País, nem as alterações que os próprios métodos vinham
sofrendo ao longo do século XX, principalmente neste segundo pós-guerra no qual as
teorias de humanização do trabalho vinham sendo alvo de estudo e interesse, tal como
verificámos no capítulo 1. As suas afirmações seguem, porém, algumas das lógicas
expressas pelo catolicismo social, alertando para os perigos da mecanização dos corpos
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e da desumanização do trabalhador, como veremos adiante. Numa afirmação cabal,
Mendes de Matos explicita toda a sua tese:
«a técnica levada ao máximo de divisão do trabalho prejudica a própria saúde
do trabalhador, apaga-lhe a própria inteligência; a técnica neste aspecto é um
esfôrço assassino, porque o homem assim não realiza um trabalho, mas uma
tarefa. O trabalho, sendo o exercício da actividade humana, interessa à pessoa
toda. Mas à taylorização intensa apenas interessa poucos músculos ou células,
provocando o desequilíbrio mental e biológico do trabalhador. É sabido que a
maior percentagem de loucos existe nas nações superindustrializadas e é nos
centros industriais que essa percentagem toma os índices mais elevados. O
trabalho é uma criação; como tarefa cronometrizada não sei bem defini-la, não
se adapta à mentalidade do nosso povo. 80 por cento dos chefes de secção da
Ford, em toda a América, é composta de portugueses, que não suportam a
tarefa ultra-taylorizada. As águias não são para as capoeiras... Passaram de
umas para outras actividades e hoje são mestres em serviços que lhes facilitam
o exercício do seu espírito de iniciativa».300
Apesar das críticas, a OCT começa, como veremos posteriormente, a surgir no
articulado de algumas leis, com início na Lei 2005, não passando, porém, de um
conjunto de meras referências sem uma aplicação efectiva. De facto, as críticas à OCT
permanecem ao longo do período em estudo. Em 1950, Galiano Tavares301, na
realização do seu aviso prévio sobre contratos colectivos de trabalho no Alentejo, Casas
do Povo e salário familiar do trabalhador rural, insurge-se contra a desumanização que o
capitalismo havia provocado no conceito de trabalho, fazendo com o que materialismo
marxista substituísse o «mundo dos sentidos»: «E aqui temos o homem a sofrer as
consequências da aplicação da ciência à organização do trabalho».302 Dois anos mais
tarde, em Dezembro de 1952, na discussão na generalidade sobre a proposta de lei de
autorização de receitas e despesas para o ano de 1953, o deputado volta a manifestar a
necessidade de não deixar que os planos de desenvolvimento industrial consubstanciem
unicamente objectivos financeiros e não sociais. De facto, Tavares é claro ao afirmar
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que o Estado não pode permitir que uma indústria consista apenas «num bom negócio»,
devendo intervir no sentido de assegurar a ordem social entre os intervenientes, não
permitindo a luta entre interesses particulares - isto é, a livre concorrência. Porém, o
deputado não deixa de afirmar que o aumento da concorrência seria proveitoso na
medida em que a obtenção do máximo lucro privado levaria à utilização do máximo
esforço de mão-de-obra barata, tornando-se óbvia a necessidade de utilização de
métodos que possibilitassem a escolha do operário mais apto para o desempenho de
cada tipo de tarefa segundo os princípios da OCT.303
Também os debates sobre a reforma do ensino, a partir de 1946, referem
questões envolventes à OCT. De facto, a problemática da falta de formação técnica do
trabalhador português é uma realidade ao longo das décadas em estudo, sendo referida
por deputados como Mário Borges304. No debate, na generalidade, sobre a proposta de
melhoramentos agrícolas, este afirma a importância do ensino técnico para o
desenvolvimento industrial do País, sem o qual «de pouco vale o apetrechamento
indispensável e mais moderno dos nossos centros fabris, porque são necessários
condutores competentes e assalariados qualificados e especializados, que ajudem a
suprir as deficiências da nossa onerosa forma de pagamento»305, numa lógica que se
torna ainda mais premente quando falamos de mão-de-obra inexperiente oriunda da
agricultura. Em Fevereiro de 1947, e após várias sessões de discussão, bem como após
os pareceres da Câmara Corporativa nos quais é referida a problemática do ingresso nas
fábricas de operários instruídos nas escolas técnicas e a forma como estes se
confrontavam com os métodos de organização da produção e do trabalho que nelas
encontravam, Pedro Cymbron306, Armando Cândido de Medeiros307, José Cunha da
303
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Silveira308 e Alberto Henriques de Araújo 309 enviam à mesa uma proposta de alteração
ao projecto de lei sobre a reforma do ensino técnico profissional que referia a
necessidade da orientação profissional se encontrar assente na OCT.310 Esta proposta
acaba por ser rejeitada apesar de Marques de Carvalho - um dos defensores do ensino
técnico na Junta Nacional de Educação, na década de 1930 -, ter referido que neste
enunciado apenas uma proposta havia sido rejeitada pela Comissão de Educação
Nacional: «a que se prendia com o «condicionamento dos cursos de aprendizes a
provas de orientação profissional»».311
Porém, este é um problema que se vai manter nas décadas seguintes. Já em Abril
de 1961, no debate sobre a apreciação das Contas Gerais do Estado (Metrópole e
Ultramar) e da Junta do Crédito Público referentes ao ano de 1959, Rodrigues Prata 312
afirma dever existir uma intensa colaboração entre as fábricas e a escola, sendo que esta
última se vê muitas das vezes limitada pela «dificuldade de encontrar na localidade
onde a escola actua - muitas vezes até em toda a sua zona de influência - unidades
fabris onde ao aluno se deparem princípios modernos de organização do trabalho e de
produtividade»313. Também dentro da própria empresa tal acontece. Como nos refere o
parecer da CC sobre a proposta de lei n.º 99 referente à reforma do ensino técnico
profissional, o enquadramento dos operários por quadros técnicos encontra-se em
desenvolvimento na época, apesar da existência de casos em que a base científica do
trabalho é praticamente nula, permanecendo este entregue «à rotina de um empirismo
que reside a miúdo na receita deixada por um catalão muito entendido que por lá
passou há meio século; ou os casos em que tudo se julga satisfatoriamente organizado
com um único dirigente qualificado que se ocupa de todas as secções, desde a
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contabilidade ao laboratório». 314 De facto, se tivermos em consideração o contexto da
primeira metade do século XX no que à aplicação da OCT diz respeito 315, esta descrição
coaduna-se com a presença nas fábricas e oficinas de mestres e contramestres
estrangeiros, principalmente franceses ou alemães, mas também espanhóis - sendo a
Catalunha e o País Basco as zonas onde a OCT mais cedo se desenvolveu em Espanha -,
que se tornaram num dos primeiros veículos de difusão destes princípios em Portugal.
Na verdade, a partir daí e até à entrada em funcionamento do INII, poucas melhorias
foram realizadas, à excepção das fábricas que continuaram a contratação de técnicos ou
consultores estrangeiros ou que apostaram no envio de funcionários em missões de
estudo. No entanto, podemos questionar a própria necessidade da formação dos
trabalhadores para a colocação em prática de métodos de OCT, isto se tivermos em
conta as próprias características destes métodos no que diz respeito à perda de
autonomia operária e à separação entre planeamento e execução. De facto, a formação
de quadros técnicos, de mestres e contramestres e de engenheiros nas técnicas de OCT
tornava-se bastante mais premente, sendo estes os responsáveis pelo estudo e
organização do trabalho e pela orientação do operariado na sua colocação em prática.
Mas voltando à década de 1950, os debates relativos à Lei de Reconstituição
Económica voltam a afirmar a necessidade dos princípios de OCT no sector produtivo
nacional. Délio Santos316 afirma: «Não podemos pensar […] em organização
económica sem pensar simultaneamente em OCT profissional […]»317 e, continuando,
refere existir alguns:
«[…] pontos de suma importância em volta dos quais giram, quanto a mim,
todas as grandes questões económicas, e que deviam condicionar e orientar os
programas dos Governos: 1) Dispormos de energia suficiente (sob todas as
modalidades) e tão barata quanto possível, a fim de podermos multiplicar a
produção do trabalho e poupar tempo. Esta última parte não se compreende
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sem uma OCT, que permita obter o máximo rendimento possível do esforço
humano».318
No entanto, nesta década, outros assuntos iriam entrar em cena no que diz respeito à
OCT, tais como o longo processo sempre adiado de constituição de um Centro Nacional
de Produtividade, do qual o futuro INII - Instituto Nacional de Investigação Industrial viria a ser uma alternativa, mas também as questões ligadas aos Planos de Fomento e à
revisão do condicionamento industrial. É exactamente no debate sobre este último
tópico, a proposta de lei n.º 511 relativa à revisão do condicionamento industrial, que
surge uma intervenção de António Calheiros Lopes na qual, referindo-se à questão
salarial, este afirma ser o aperfeiçoamento do material, do equipamento e dos métodos
de trabalho a única forma de aumentar os salários reais dos trabalhadores visto deles
derivar a redução dos custos de produção e, desta forma, a diminuição do preço final
dos produtos industriais. Justificando a sua intenção com o exemplo dos Estados Unidos
da América refere:
«Nos Estados Unidos, e hoje já em grande parte dos países industrializados, a
preocupação dominante é esta: melhorar; aperfeiçoar constantemente, não
apenas a concepção, os equipamentos, as instalações, mas ainda e sobretudo os
processos e métodos de trabalho. Este pensamento subordina todas as técnicas
clássicas de organização científica, ou, melhor, segundo a terminologia anglosaxónica, da scientific management (direcção científica), no desenvolvimento da
qual os americanos têm especialmente considerado o espírito, mais do que os
processos. Este espírito - que consiste em reflectir antes de actuar, em analisar
os factores em jogo, em procurar a melhor solução antes de passar à execução,
em prever em vez de suportar, em estabelecer os programas de acção e em
verificar os resultados - transpira em todos os relatórios das missões de estudo,
e todos consideram o seu desenvolvimento como o factor mais importante da
elevada produtividade americana».319
Assim, aplicando esta lógica no tecido industrial português tornava-se necessário,
através da utilização de métodos científicos de organização do trabalho, obter «das
instalações, do material existente e das matérias-primas à nossa disposição o máximo
de rendimento, de forma a alcançar-se uma produção abundante, de boa qualidade, a
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preços de custo mais baixos, entregue no mercado com rapidez e oportunidade e ainda
susceptível de ser oferecida aos mercados estrangeiros a preços de concorrência».320
Mas para que a OCT pudesse ser devidamente colocada em prática no meio
industrial português tornava-se essencial o apoio das administrações das empresas e dos
quadros intermédios. Em 1957, num dos debates sobre a possibilidade de criação do
INITEI, Calheiros Lopes adverte para o facto dos esforços tendentes à melhoria da
produtividade colocados em práticos pelos trabalhadores não poderem ter êxito sem o
estímulo da administração. Procurando o exemplo dos Estados Unidos da América, o
deputado refere ser importante que a administração «conheça a fundo e compreenda,
não apenas os melhores métodos para organizar a produção, mas também as
repercussões exercidas por tais métodos sobre os técnicos e operários nos seus postos
de trabalho». 321 Em Portugal este é, de facto, um dos aspectos a ter em conta na
justificação da aposta de algumas empresas na colocação em prática de métodos de
OCT, dependendo das administrações a vontade de alterar os métodos de trabalho
estabelecidos, o conhecimento dos benefícios que daí poderiam advir e a aposta na
contratação de técnicos especializados ou na formação de funcionários dentro e/ou fora
do País. De facto, também da existência de quadros técnicos dependiam os processos de
estudo e organização do trabalho, sendo que a sua carência será uma constante em todo
o período cronológico que abordamos. Dez anos depois deste debate sobre a criação do
INITEI, em Março de 1967, Sousa Magalhães322 afirma ainda que a falta de técnicos
portugueses especializados em têxteis conduz o País à inevitabilidade da contratação de
especialistas estrangeiros, cuja presença no País, segundo o discurso do regime, apenas
se justifica como situação transitória. A sua relevância torna-se ainda maior no âmbito
da temática em estudo, pois a importância do dirigente intermédio é reforçada sob o
ponto de vista técnico e social pelo desenvolvimento da OCT, cuja colocação em prática
pressupunha um conhecimento aprofundado das técnicas e métodos existentes, da sua
adequação a cada caso e das questões que envolviam a sua aplicação. De facto, continua
Sousa Magalhães, este dirigente intermédio
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«deve ser não só um técnico capaz de dominar plenamente a organização
científica do trabalho específico da sua actividade mas também um guia social
que saberá penetrar o conhecimento psicológico dos seus subordinados, que
orientará e cujas tarefas coordenará, formando com eles uma verdadeira
associação de homens que adaptarão a organização das empresas às novas
modalidades da economia».323
Na verdade, dada a carência de técnicos nacionais especializados em OCT situação que apenas iria conhecer alterações durante as décadas de 1960 e 1970 com o
impacto das acções de formação do INII e de outros organismos nacionais e
estrangeiros nas quais os técnicos portugueses marcam presença - a necessidade de
assistência técnica à indústria e de investigação aplicada ao fomento industrial era uma
realidade. Também no projecto do II Plano de Fomento esta situação é mencionada,
sendo afirmado que a reorganização das indústrias que se encontrava em discussão
deveria ser apoiada por «estudos de tecnologia, de organização científica do trabalho e
de economia a realizar no quadro do novo Instituto Nacional de Investigação
Científica», sendo que «para a realização desses estudos [teria] de admitir-se o
concurso de técnicos estrangeiros e a formação de pessoal português em centros de
outros países». 324 O II Plano de Fomento abriria, de facto, caminho à criação do INII
que desenvolveria uma importante acção na difusão da OCT em Portugal, tendo
realizado estudos sobre produtividade em diversos sectores industriais, contribuído para
a formação de quadros técnicos, numa primeira fase com o recurso a formadores
estrangeiros e efectivado o contacto com organismos internacionais dedicados ao estudo
destas questões, durante os quais foram efectuadas importantes transferências de
conhecimentos. A importância da existência de organismos dedicados ao estudo destas
temáticas é referida por Pereira e Cruz325, em Fevereiro de 1959, ao afirmar:
«a investigação pura e aplicada e a organização científica do trabalho
desempenham papel primordial no bem-estar dos povos, sendo considerados
como dos valores mais preciosos ao serviço da humanidade (…) Todos os países
323
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procuram criar e ramificar poderosas organizações para a realização de
esquemas de investigação pura e aplicada e para a organização científica do
trabalho; nações mais pequenas que a nossa e sem a responsabilidade de vastas
províncias ultramarinas mantêm modelares organizações».326
O INII cumpriria, de facto, este objectivo principalmente através da acção do seu
segundo serviço, responsável pelas questões da produtividade, organização científica da
produção e do trabalho industrial e do apoio que prestava a pequenas e médias
indústrias no âmbito dos estudos de medidas de produtividade.
Na realidade, estas iniciativas não atingiriam apenas indústrias de grande
dimensão, mas também pequenas indústrias que, inclusivamente foram as primeiras a
usufruir do apoio técnico do INII. De facto, o projecto do II Plano de Fomento afirma
que a OCT poderia, igualmente, constituir-se como um veículo que permitisse a
manutenção de indústrias de menor dimensão no processo de reorganização que deveria
ser levado a cabo no País, indústrias que, por motivos económicos e sociais, deveriam
ser mantidas. A assistência técnica no âmbito da OCT poderia, assim, permitir
rentabilizar fábricas de pequena e média dimensão que apresentassem vantagens em
termos de localização e garantissem postos de trabalho em regiões atingidas pelo
fenómeno do desemprego 327, sendo assim a OCT utilizada em prol da manutenção de
equilíbrios sociais.
Muitos eram os sectores que, à época da preparação do II Plano de Fomento,
eram entendidos como podendo beneficiar das técnicas de OCT. O parecer n.º 2/VII
sobre a proposta de lei n.º 8 referente a este Plano refere os casos da indústria de
serração e preparação de madeiras, cujas instalações fabris deveriam ser adaptadas com
o recurso à OCT no sentido de melhorar a sua produtividade e garantir o seu equilíbrio
económico e a melhoria das condições de trabalho dos operários. 328 Porém, apesar de
algumas empresas de maior dimensão, como a CUF, se terem tornado verdadeiros
modelos de aperfeiçoamento tecnológico, de preparação do pessoal técnico e de luta
contra processos de trabalho rotineiros329, os exemplos de voluntarismo na aplicação
destas técnicas constituem um microcosmos na realidade nacional, o que leva algumas
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vozes a argumentar que o Estado deveria incentivar a colocação em prática de métodos
de OCT nas empresas que não tomassem por sua própria iniciativa estas providências. É
esta a tese defendida por Daniel Barbosa 330 a 2 de Abril de 1957, no seu aviso prévio
sobre o problema económico português. De facto, Barbosa afirma: «Um dos primeiros
passos, imediatos e firmes, é o de levar o País a estruturar a sua produção dentro da
organização científica do trabalho, visto que desse modo e enquanto se reorganiza a
produção em novos moldes se conseguirá em pouco tempo um primeiro e importante
ajustamento à base de melhores salários e baixo preço de custo daquilo que se
produz».331 E, continuando, acrescenta:
«A organização do trabalho investiga, executa, anima, coordena e controla,
com vista ao aumento da produtividade pela melhor harmonia dos meios de
produção. […] Não faltam a sobreporem-se à teoria exemplos flagrantíssimos
do sucesso da aplicação desses processos, que hoje dominam dentro da
extensão imensa das explorações industriais; referir-me-ei simplesmente a
alguns tipos de actividades onde, pela organização racional de trabalho, é
possível

citar

médias

para

referenciação

em

instalações

industriais

relativamente modernas, mas que não tiveram - como é o nosso caso geral qualquer controle científico à laboração individual no momento das suas
instalações.
a) Indústria metalomecânica. - Aumento da produtividade entre os 50 e 150 por
cento, com melhoria da qualidade; aumento possível dos salários da ordem dos
20 a 50 por cento; redução do custo do fabrico entre 20 e 40 por cento;
b) Indústria têxtil. - Redução de 30 por cento na mão-de-obra por unidade
produzida, o que se pode traduzir em cerca de 10 por cento no custo total de
transformação; aumento possível de nível de salários entre os 15 e 70 por cento;
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c) Indústria química em certos campos. - Aumento da produtividade entre 30 e
100 por cento; redução de 20 a 50 por cento de encargos da mão-de-obra;
aumento possível do nível dos salários entre 20 e 40 por cento»332
Daniel Barbosa apresenta-se, de facto, como um entusiasta da OCT enquanto
elemento no qual «[…] o pais necessita de apoiar-se para conseguir a máxima
produtividade dos recursos de que dispõe […]»333, apesar de não esconder que este
acabaria por ter como consequência uma diminuição do emprego, sendo que, enquanto
ocupou a pasta da Economia no imediato pós-guerra, foram dados importantes passos
para a introdução destes métodos no articulado legal de alguns organismos, como
veremos de seguida. É, no entanto, de salientar a ênfase atribuída pelo deputado às
consequências salariais da melhoria da produtividade sendo, igualmente, interessante
atentar nos sectores aos quais o mesmo se refere - metalomecânica, têxtil e química aqueles nos quais a OCT mais de desenvolve, como verificámos anteriormente. A
questão salarial é também referida por Águedo de Oliveira334 na resposta ao aviso
prévio de Daniel Barbosa. Refere o deputado que a melhoria da produtividade através
da melhor organização do trabalho e do consequente aumento do rendimento dos
trabalhadores conduzirá à diminuição dos custos de produção e dos preços dos produtos
industriais e à elevação dos salários e alargamento do consumo. 335 É, assim, visível
como os impactos sociais da OCT, nomeadamente ao nível das questões salariais, eram
entendidos com preocupação na AN e na CC, indo de encontro às lógicas expressas nas
publicações patronais, católicas e nos estudos internacionais sobre o tema que, após a II
Guerra Mundial, atribuem uma grande importância às repercussões da OCT no nível de
vida dos trabalhadores e à necessidade de um progresso socialmente útil, baseado numa
equilibrada repartição dos dividendos entre patrões e trabalhadores.
No final da década de 1950 surge ligada à OCT a problemática da adesão de
Portugal à EFTA. O projecto de lei n.º 8 de 1958, referente ao II Plano de Fomento,
afirma que, tendo em conta as oportunidades e limitações da adesão do País à zona de
livre-troca, Portugal teria de «dar novas condições de vida à [sua] indústria, com vista a
332
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uma tão rápida quanto possível actualização dos [seus] métodos de trabalho».336 No
debate, Rodrigo Carvalho 337 é firme ao referir a indispensabilidade de melhorar a
organização das indústrias, baseando-se em estudos de «tecnologia, organização
científica do trabalho e de economia»338, muito na esteira do que havia sido
contemplado no II Plano de Fomento. Desta forma, Portugal poderia suportar os riscos
inerentes à entrada no Mercado Comum, algo que não podia recusar dadas as
características do comércio nacional. Afirma o deputado:
«Ficar fora do mercado comum significaria perder progressivamente os nossos
melhores mercados, sabido como é que pelo menos 60 por cento das nossas
exportações para o estrangeiro vão para países que constituíram o mercado
comum e a zona livre de trocas. Entrar é sem dúvida a solução mais admissível
e à qual o Governo tem dispensado a melhor atenção, procurando defender-nos
pela utilização de medidas de salvaguarda e com prazos de liberação
sucessivos, até que o nosso desenvolvimento económico o permita fazer sem
corrermos graves riscos».339
E continuando, refere:
«Sendo assim, temos duas alternativas: ou não aderíamos, e não tínhamos
possibilidades de concorrer mais a esses mercados, uma vez que se manteriam
para os nossos produtos direitos muito mais elevados, e a indústria teria de
reduzir ainda mais a sua laboração, com consequências incalculáveis de ordem
económica e social, ou, então, aderimos, e, nesse caso, ter-se-á de proceder a
uma renovação urgente de mentalidades, métodos de fabrico e de
comercialização. Teremos, portanto, de dar novas condições de vida à nossa
indústria, com vista a uma tão rápida quanto possível actualização dos nossos
métodos de trabalho».340
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De facto, o efeito EFTA teve um impacto evidente na consciencialização dos dirigentes
do sector secundário nacional e do próprio Estado para a necessidade de tornar a
indústria portuguesa mais competitiva em termos internacionais. A colocação em
prática de métodos de OCT permitiria assim melhorar a produtividade, aumentar a
produção baixando os seus custos e melhorar a qualidade dos produtos finais, tendo
sido, de facto, os sectores que maiores oportunidades obtiveram com a adesão do País à
EFTA, alguns daqueles que maior interesse revelaram na aplicação de métodos de OCT,
como foi o caso dos têxteis.
Entrando na década de 1960, a OCT vê serem alargadas as suas possibilidades
de aplicação também ao domínio da Administração Pública. Apesar de ter sido nesta
década que a discussão e os desenvolvimentos em torno do tema foram mais evidentes,
a verdade é que já anteriormente se colocava a questão da melhoria e racionalização dos
serviços do Estado. Segundo o que se encontra exposto no parecer n.º 1/VII da CC
referente à proposta de lei n.º 1 de autorização das receitas e despesas para 1958 341, as
propostas de racionalização administrativa estiveram presentes em alguns diplomas
legislativos desde a reforma orçamental de 1929342, não tendo tido, porém,
desenvolvimento. Da mesma forma, a Lei de Meios para 1951 volta a tocar no assunto
no seu artigo 12.º que determinava que o Governo deveria promover «[…] os estudos
necessários à adopção nos serviços públicos de métodos que permit[isse]m obter
melhor rendimento com o menor dispêndio»343, levando à criação de uma comissão
central de inquérito e estudo da eficiência dos serviços públicos no seio do Ministério
das Finanças344, cujos trabalhos são referidos nas leis de autorização de receitas e
despesas dos três anos seguintes. A proposta de lei n.º 1 de autorização das receitas e
despesas para 1958 pretende, assim, prosseguir estes estudos tendentes à melhoria da
eficiência dos serviços públicos através da criação de um serviço que estaria
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permanentemente encarregue do estudo da racionalização administrativa. 345 No entanto,
a CC vai mais longe propondo que este serviço não tivesse por atribuição apenas o
estudo da racionalização administrativa, devendo, igualmente, propor superiormente os
métodos através dos quais esta pudesse ser atingida.346
Também no artigo 26.º da proposta de lei de autorização de receitas e despesas
para 1962 esta questão é mencionada. Nele é apresentado o movimento pela
reestruturação dos serviços públicos do Estado através da aplicação de métodos de OCT
que se encontrava a ser desenvolvido a nível internacional, movimento este que tinha
como objectivo a melhoria da produtividade nesses serviços, bem como a concessão de
maiores garantias aos particulares contra o excesso de intervencionismo estatal e o
reforço da cooperação entre a Administração Pública e os utentes. Segundo a proposta
de lei, este movimento teria, igualmente, de apresentar repercussões em Portugal, País
que carecia de uma reestruturação da Administração do Estado para a qual a colocação
em prática de métodos de OCTA, iniciados por Fayol nas primeiras décadas do século
XX e desenvolvidos ao longo do tempo, era essencial. Para tal, afirma: «o Governo
propõe-se inicialmente promover a formação, quer no funcionalismo, quer no público,
da ambiência propícia ao sentido da reforma; preparar pessoal especializado em
organização e métodos de trabalho; finalmente, concentrar a atenção e os esforços na
solução dos problemas dos métodos».347 De facto, para o regime, a Reforma
Administrativa constituía-se, sobretudo, como um estado de espírito que deveria
envolver o funcionalismo público no sentido da reestruturação dos serviços - ideia
muito marcada em Marcello Caetano. Esta tomada de consciência permitiria uma maior
abertura à necessidade de formação de pessoal em O&M, em prol da qual a Presidência
do Conselho vai esforçar-se, através de organismos seus dependentes, por proporcionar
a frequência de funcionários em acções de formação no País e no exterior, como
verificaremos posteriormente. Por fim, estes passos conduziriam à criação de núcleos de
O&M em alguns serviços públicos nos quais fossem estudados e aplicados métodos que
permitissem organizar cientificamente o trabalho neles desenvolvido.
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Também o parecer n.º 1/IX da CC sobre a autorização das receitas e despesas
para 1966 refere a necessidade da OCT como forma de dotar a administração fiscal dos
meios adequados para melhorar a sua eficiência, tarefa que deveria ser levada a cabo
pelo Ministério das Finanças.348 Por seu lado, o parecer sobre o projecto de proposta de
lei n.º 4/IX relativo ao III Plano de Fomento para 1968-1973, proporciona-nos mais
informações sobre o processo de reorganização dos serviços do Estado. Dando voz às
recomendações do Grupo de Trabalho n.º 14 sobre a constituição do Secretariado da
Reforma Administrativa (SRA), o parecer afirma a indispensabilidade da sua criação
como «órgão com competência para, de modo geral, proceder ao estudo e planeamento
das providências tendentes a assegurar, de forma permanente e sistemática, a revisão e
o aperfeiçoamento da administração pública». 349 No entanto, o parecer vai mais longe
propondo um conjunto de outras iniciativas tendentes à revisão dos métodos de trabalho
administrativo e à melhoria da produtividade e da eficácia dos serviços públicos: a
constituição de núcleos experimentais de O&M em alguns Ministérios, organismos
autónomos e Direcções-Gerais; a formação acelerada de técnicos especialistas em
O&M; a realização de palestras, colóquios e seminários; a promoção de visitas de
estudo e estágios no País e no estrangeiro e a promoção e difusão de publicações de
carácter formativo.350 Este projecto teria, porém, de enfrentar alguns obstáculos: por um
lado, as deficiências de informação e de investigação nesta área que limitam os
conhecimentos dos funcionários sobre o assunto; por outro, uma clara insuficiência de
iniciativas de divulgação e formação, quer por motivos que se prendem com limitações
financeiras, quer por uma desarticulação entre os objectivos e os métodos utilizados
naquelas que haviam já sido realizadas - descurando, aparentemente, as várias
iniciativas que surgem em torno do INII e da Presidência do Conselho, entre outros
organismos e às quais no referiremos em capítulos posteriores. Como possível solução
para estas dificuldades a CC propõe a colocação em prática da Reforma Administrativa
que se encontrava em estudo pelo Estado, tendo esta conhecido um processo de claro
desenvolvimento no País, principalmente durante o governo de Caetano.
A discussão sobre o III Plano de Fomento deu, igualmente, azo a várias
comunicações que expressavam a necessidade de estruturar e colocar em prática a
Reforma Administrativa que já há muito vinha sendo referida em vários diplomas
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legais. Como salientou o deputado Agostinho Cardoso, «médico tisiologista», na
discussão na generalidade sobre a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III
Plano de Fomento, em Novembro de 1967, as problemáticas que vinham na época
sendo levantadas sobre a Reforma não eram novas, tendo sido já referidas, como vimos,
no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 42 046, de 23 de Agosto de 1958; na Lei de Meios
para 1959; no artigo 26.º da Lei de Meios para 1962 e, em 1962, no trabalho intitulado
Reforma Administrativa, elaborado pelo Gabinete do Ministro das Finanças Pinto
Barbosa.351 A criação do SRA veio assim dar um contributo estruturante às várias
intenções anteriormente expressas e alertar para a necessidade de constituição de uma
Escola Nacional de Administração Pública que seria encarregue da formação e
aperfeiçoamento de técnicos em O&M.352 Como refere Valente Sanches353 em Abril de
1970,
«se estamos seriamente empenhados em vencer a batalha da educação e do
desenvolvimento económico e caminharmos mais depressa no domínio da acção
social e, por fim, vencermos a batalha da paz, temos de criar, sem demora, em
muitos sectores da administração pública e corporativa novas estruturas e
modernizar as existentes, encarando muito a sério os problemas do
recrutamento, selecção e aperfeiçoamento do pessoal, do seu melhor e mais
racional aproveitamento e remuneração, sem esquecer os horários de trabalho,
a mecanização dos serviços, a simplificação dos impressos, a coordenação dos
diversos departamentos, o planeamento dos trabalhos e a eficaz fiscalização das
actividades do funcionalismo».354
A Reforma Administrativa ia, pois, mais além da «reforma da organização e métodos
da função pública, em ordem a uma maior produtividade»355, tentando dar resposta a
problemas mais abrangentes da Administração do Estado sendo, porém, a revisão dos
métodos de trabalho e a procura de uma melhor produtividade através da racionalização
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do trabalho humano, uma das suas vertentes. Mas, tal como referia Silva Mendes 356 em
Abril de 1971, a «reforma não consiste numa lei. Mas sim numa acção constante a
empreender por todos».357 E alertava para o facto da Reforma Administrativa não dever
centrar-se apenas na produtividade do trabalho dos funcionários mas também no das
chefias. O deputado é claro ao afirmar:
«teremos todos de começar por fazer um exame de consciência relativo aos
nossos métodos de trabalho e produtividade, pois os males de que enferma a
vida pública não têm as suas raízes somente no funcionário que executa,
normalmente subqualificado, mas sim naqueles que, sendo mais responsáveis,
em nada contribuem para que tudo caminhe segundo as normas agora
anunciadas e os desejos tantas vezes referidos pelo Sr. Presidente do
Conselho».358
Mas também outras temáticas, porventura, inusitadas, vão chamando a atenção
sobre as questões da OCT nestas décadas. Falamos, por exemplo, do debate sobre a
proposta de lei relativa ao Plano de Formação Social e Corporativa, no qual Maria
Leonor Correia Botelho 359 refere a importância de uma adequada organização do
trabalho para o evitar de problemas psicológicos e físicos normalmente «provenientes
da falta de adaptação do operário ao trabalho que executa».360 Tendo em conta a sua
formação, a deputada integra na análise desta questão o papel da Assistente Social que
deve conhecer, em cada caso, o trabalho e o operário de forma a melhor adaptar o
primeiro ao segundo, evitando, igualmente, «uma das mais graves consequências das
técnicas actuais da organização do trabalho […] a supressão do bill, isto é, da
capacidade de iniciativa». 361 De facto, Maria Leonor Correia Botelho enfatiza a
importância deste elemento, afirmando: «Pode a fábrica estar bem apetrechada, podem
ter introduzido nela ou na exploração agrícola os mais modernos e aperfeiçoados
356
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progressos: se o comportamento dos homens, nas suas relações mútuas, for
desarmónico a empresa não produzirá os resultados convenientes» 362. A preocupação
com os impactos negativos da organização do trabalho no bem-estar físico e psicológico
do trabalhador é, igualmente, evidenciada em 1963 por Santos Bessa na discussão, na
generalidade, sobre a Proposta de Lei sobre Saúde Mental quando refere:
«É uma verdade que a vida civilizada exerce hoje sobre o homem uma mais
intensa pressão que noutras eras e que nas sociedades evoluídas se repetem com
frequência as tensões e com elas se geram conflitos emocionais e reacções
psicológicas enormes que o indivíduo procura resolver com o apoio do médico
(…). Mas isto mesmo gera a insegurança e a ansiedade e, portanto, a
desadaptação. A passagem do meio natural ao meio técnico, segundo o conceito
de G. Friedmann, arrasta consigo a submersão de certas massas sem
preparação psicológica ou cultural para essa mudança de condição de vida. A
industrialização de certos países tem-no demonstrado claramente e o nosso, em
plena fase de industrialização progressiva, não faltará à regra. Entre os
factores que geram essas perturbações mentais citaremos: a racionalização do
trabalho das oficinas (…)». 363
Este é um receio recorrente, já expresso em debates anteriores. De facto, os impactos da
OCT na saúde física e mental do trabalhador adquirem uma visibilidade crescente neste
período, na esteira das lógicas internacionais que alertavam para os malefícios dos
métodos de organização do trabalho oriundos do taylorismo, constituindo-se - a par das
repercussões salariais, sociais e morais da OCT - como um dos elementos que melhor
caracteriza os discursos sobre o tema em Portugal. Porém, a explicação desta
preocupação não decorre apenas da lógica internacional pois, na verdade, eram
recorrentes os receios de que a aplicação da OCT pudesse contribuir para quebrar a paz
e os equilíbrios sociais, como referimos anteriormente ou para desvirtuar os valores
humanistas defendidos pelo catolicismo social, como veremos em capítulos posteriores.
Este receio é, de facto, apresentado em 1971, no debate acerca do aviso prévio
sobre os aspectos culturais, económicos e sociais do distrito de Braga. Nele Amílcar
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Mesquita364 afirma a importância do trabalho enquanto factor de produção e a
necessidade de serem aplicados na empresa os «critérios cristãos» que entendem o
trabalhador no seu aspecto social e não apenas produtivo. Refere o deputado que, no
fluir da industrialização, a típica empresa familiar evoluiu para a empresa-benefício ou
empresa-coisa na qual o trabalhador
«é mais visto como sujeito da prestação laboral do que na sua natureza
humana. Por isso se preocupa o empresário, principalmente, pelo rendimento
do trabalho produtivo. A pretexto de considerar a qualidade de homem que está
na base do trabalho, quando, efectivamente, era a obtenção do maior lucro que
motivava as medidas, foram 'estudadas as condições da prestação da actividade
produtiva, como o modo e duração da sua prestação e o seu preço. Inicia-se a
organização científica do trabalho, de que o tailorismo» é a primeira fase». 365
Os alertas do catolicismo social vêm ao encontro destas preocupações, defendendo o
trabalho como factor de desenvolvimento humano e o respeito pela dignidade do
trabalhador enquanto Homem e não enquanto peça de uma engrenagem, sendo
difundidos, sobretudo, pelos quadros formados na Acção Católica que, durante a época
em análise, se integram em organismos do Estado ligados ao desenvolvimento
económico e industrial do País, como veremos posteriormente.
Por último, a problemática da formação do trabalhador numa indústria
cientificamente organizada não deixa de estar presente nos debates que pautaram os
anos finais do nosso estudo, durante os quais, de forma cada vez mais premente, é
encarada a necessidade de elevar o grau de eficiência do sector secundário nacional
devido à progressiva abertura ao exterior e à nova realidade do comércio europeu. Vaz
Pinto Alves366 afirma-o de forma muito clara ao referir: «Ora, um processo de expansão
económica implica a formação de técnicos altamente especializados e de trabalhadores
qualificados que não se pode dispor em curto espaço de tempo e o desenvolvimento
364
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industrial e o progresso do País exige que andemos depressa».367 A realidade, porém,
pautava-se pela carência de trabalhadores qualificados que, muitas vezes, era colmatada
pelo recurso a técnicos estrangeiros, tal como foi anteriormente referido. Continua Vaz
Pinto Alves:
«As próprias empresas nacionais que querem proceder à sua reorganização, ao
aproveitamento adequado de recursos não aproveitados, à racionalização de
processos e métodos de trabalho têm necessidade de utilizar mão-de-obra
qualificada e técnica estrangeira por deficiências estruturais do mercado de
emprego nacional. Esses trabalhadores qualificados ou técnicos ensinam e
contribuem para a valorização da mão-de-obra nacional. A ilação que se pode
tirar é que, por todos os meios ao nosso alcance, se quisermos competir nos
difíceis momentos que nos aguardam, teremos de deixar de ser um país de mãode-obra não especializada. (...) Nos tempos de hoje as tarefas da produção e de
direcção exigem uma adequada formação do trabalhador, do técnico ou do
director».368
Mas a necessidade de Portugal deixar de ser um País de mão-de-obra não especializada
não se prendia apenas com razões de ordem económica, mas também de ordem social,
tendo em conta o impacto que os métodos de organização do trabalho podiam ter nos
trabalhadores não especializados:
«Em todos os tempos os trabalhadores não qualificados e, por vezes, até os
semiqualificados foram, nas crises de trabalho, os mais atingidos. Ora, o
avanço da técnica dos novos métodos de produção e de organização científica
do trabalho estão a criar, sucessivamente, maiores dificuldades à colocação de
mão-de-obra pouco qualificada, não só quando as migrações profissionais se
dão entre sectores diferentes, mas também no interior de cada sector». 369
Além disso, o próprio progresso técnico implica um certo grau de formação do
trabalhador, por isso acrescenta o parlamentar:
«Acresce que o galopante crescimento do progresso técnico implica que os
trabalhadores estejam aptos a compreendê-lo, o que exigirá aumento do nível
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da cultura de base, nova mentalidade e uma adequada formação técnica. Para
tanto, há que intensificar e adaptar os programas de ensino nas escolas técnicas
e dar à preparação e reconversão profissionais maior elasticidade nos seus
circuitos e no integral aproveitamento das estruturas existentes, por forma a
lançar-se no mercado de trabalho um maior número de mão-de-obra válida e
especializada».370
*
As visões apresentadas na AN e na CC sobre a OCT são um importante
elemento de análise para a compreensão da forma como estas temáticas foram
entendidas na época, para o conhecimento das perspectivas em presença e para o arrolar
das questões e preocupações que com elas mais se relacionavam.
As referências à OCT nos debates da AN encontram-se sobretudo ligadas às
discussões sobre a Lei 2005 - que iniciam os debates sobre a industrialização e sobre a
OCT neste segundo pós-guerra -, os Planos de Fomento, o Instituto Nacional de
Investigação Industrial, as propostas de lei de autorização de receitas e despesas, as leis
de meios, a formação profissional e o ensino técnico, relacionando-se, também, em
menor medida, com as questões da mão-de-obra, emigração, extensão agrícola,
psicologia e saúde mental. Nelas verificamos que as visões sobre a questão são diversas,
indo, grosso modo, desde a recusa da necessidade da OCT e a afirmação dos seus
inconvenientes, passando pelo reconhecimento da sua importância noutros contextos
que não o português, até à afirmação de que a colocação em prática de métodos de OCT
no País melhoraria em muito o desempenho económico nacional.
Torna-se visível que a colocação em prática de métodos de OCT recebia o apoio
de deputados ligados à área da Engenharia - os mesmos que intervêm em prol da
industrialização, dada a profunda relação entre os dois temas -, situação que apresenta
um impacto ainda maior se recordarmos que esta área tinha, entre 1945 e 1974, uma
representação bastante reduzida tanto na AN como na CC. Nos debates, a OCT era
integrada nas estratégias de industrialização do País, juntamente com a necessidade de
melhoria do equipamento e da preparação técnica de operários, quadros intermédios e
chefias, sendo necessária para produzir em quantidade e qualidade e para melhorar a
competitividade da indústria portuguesa principalmente quando os desafios da
370
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integração europeia e da adesão à EFTA se impõem. Por outro lado, as visões contrárias
à OCT surgem sobretudo ligadas aos impactos negativos que estes métodos poderiam
apresentar ao nível do trabalhador, quer no que diz respeito à sua saúde física e mental,
quer no que concerne ao próprio conceito de Homem que deveria ser marcado não pelo
ideal de homem-máquina ou homem-ferramenta, mas sim pelas concepções cristãs de
dignidade do trabalhador e valorização do trabalho como factor de desenvolvimento
humano. De resto, os receios relativamente à OCT acabam por ser os mesmos que se
apresentam em relação à própria industrialização, salientando-se o temor das
consequências sociais e políticas do desenraizamento dos trabalhadores e da formação
de massas operárias. Esta situação explica as cautelas evidenciadas em relação ao
impacto destes métodos no quotidiano dos trabalhadores, bem como o desejo de que
estes pudessem contribuir para a manutenção de pequenas unidades industriais que, não
apresentando vantagens a nível económico, eram relevantes a nível social.
Apesar da OCT surgir aliada a variados temas, as questões salariais apresentam
uma relevância interessante. De facto, sendo referido por vários deputados que o
trabalhador deveria ser o centro das preocupações no âmbito da OCT e da própria
industrialização, o impacto salarial das transformações que lhe estavam aliadas era um
factor importante, devendo os esforços pela melhoria da produtividade ser
recompensados com aumentos salariais para que os benefícios da industrialização
pudessem ser equitativamente repartidos entre o patronato e o operariado e não fosse
colocada em perigo a paz social. Mas a atenção às consequências sociais do
desenvolvimento industrial e da difusão da OCT não ficam por aqui, sendo evidenciado,
igualmente, o perigo do desemprego causado quer pela melhoria da produtividade, quer
pelos impactos da mecanização, que nem sempre era desejada dados os custos
económicos e sociais que lhe estavam inerentes. A colocação em prática da OCT
deveria, assim - tal como o processo de industrialização -, ser adaptado às
idiossincrasias nacionais, escapando ao perigo de uma utilização puramente
economicista que podia pôr em perigo as prioridades do regime.
Um último aspecto a reter, quer no que diz respeito ao sector industrial, quer à
Administração Pública, prende-se com as questões da carência de formação. De facto,
vários deputados alertam para a necessidade de formação dos trabalhadores, dos
quadros intermédios e das administrações como factor essencial para uma profícua
utilização dos métodos de OCT, sendo que da carência de técnicos nacionais
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especialistas em organização e gestão de empresas derivava quer o fraco grau de
aplicação destes métodos, quer a necessidade de contratação de técnicos e formadores
estrangeiros, que o regime admitia apesar das reservas que colocava. A formação de
quadros tornava-se, assim, essencial, sendo salientada nos debates a importância das
acções de formação desenvolvidas em solo nacional e no estrangeiro e a relevância das
missões de estudo, sendo ainda referida a necessidade dos cursos superiores de
Engenharia incluírem visitas técnicas ao estrangeiro para que os alunos pudessem ter
oportunidade de contactar com as técnicas de OCT usadas. No que diz respeito à
OCTA, é visível como a necessidade da reforma administrativa e a colocação em prática
de métodos que permitissem uma maior rentabilização do trabalho na Administração
Pública adquire uma maior presença e visibilidade na AN e na CC nos finais da década
de 1960 e inícios da década de 1970 - situação também explicada pelo impacto do
movimento internacional em prol da melhoria da eficiência do funcionalismo público sendo explícita a necessidade de criação de núcleos de O&M e a formação de técnicos
para o estudo destas temáticas como, de facto, veio a suceder.
Passaremos, de seguida, à análise das referências à OCT contidas na legislação,
sendo estas o resultado de alguns dos debates anteriores. Como veremos, das discussões
anteriormente referidas apenas algumas vão permitir que a OCT seja considerada em
letra de lei. De facto, entre o(os) discurso(s) e a(s) prática(s) irão evidenciar-se
permanências e rupturas. Mas essa consciência deixaremos para capítulos posteriores,
interessando-nos agora identificar de que forma a OCT abre caminho através da
legislação.

3.2. Do(s) discurso(s) à letra de lei
Analisando a legislação, é possível verificar que a OCT se encontra presente no
articulado de alguns diplomas legais cuja abrangência engloba diversos sectores de
actividade, mas que se encontra particularmente patente ao nível do Ministério da
Economia e da Presidência do Conselho. Como já referimos anteriormente, a Lei 2005,
responsável pela promulgação das bases às quais devia obedecer o fomento e
reorganização industrial, marca o início da presença da OCT na legislação deste
segundo pós-guerra - seguindo, na verdade, a tendência apresentada ao nível da AN -,
sendo a aplicação destes métodos referida como um dos meios para concretizar a
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almejada reorganização industrial do País. 371 À concentração industrial, à modernização
do material utilizado, à ampliação de instalações e à implementação de regras de
normalização de produtos e de coordenação de fabricos, aliava-se assim a adopção de
métodos de OCT como forma de reorganizar as indústrias existentes e melhorar o seu
desempenho económico. Tratou-se, porém, de uma mera referência sem posterior
desenvolvimento e sem concretização no restante articulado da Lei 2005, tal como
sucederá com as restantes menções à OCT que podemos encontrar nos Diários do
Governo das décadas compreendidas entre 1945 e 1974. Nestas é possível verificar que
a OCT passa a constar das leis orgânicas de alguns organismos estatais. Assim, o
Decreto n.º 36935, de Junho de 1948, referente à Inspecção Geral dos Produtos
Agrícolas e Industriais, estipula ser responsabilidade da 2.ª repartição, encarregue das
questões referentes à normalização, o estudo dos métodos de OCT a submeter a
aprovação superior.372 Da mesma forma, o decreto n.º 37268, de Dezembro do mesmo
ano, que aprova o regulamento do Instituto Nacional do Trabalho e Previdência, afirma
competir à sua 4.ª secção, referente à higiene e segurança do trabalho, o estudo das
condições de trabalho no que diz respeito, entre outros elementos, à OCT. 373 Torna-se,
assim, visível a forma como estes princípios começam a marcar presença no articulado
legal de alguns organismos do Estado, ao contrário do que acontecia na primeira metade
do século XX, apesar das dificuldades em aceder aos fundos arquivísticos dos mesmos
nos impeça de concluir até que ponto estes estudos foram, de facto, colocados em
prática.
Necessitaríamos, no entanto, de esperar uma década para que a OCT voltasse a
estar presente na legislação, desta feita no âmbito da instituição do INII. De facto, a
partir de 1948, como afirmámos no capítulo 1 da segunda parte, assistiríamos a uma
diminuição do vigor dos impulsos tendentes ao desenvolvimento industrial com os quais
nos deparámos no imediato pós-guerra, tendo o sucessor de Daniel Barbosa na pasta da
Economia, Castro Fernandes, protagonizado um ideal de «regresso à normalidade»
conotado com o período anterior à Lei 2005. Assim, e apesar dos impactos do Programa
de AT&P que se tornam visíveis ao longo da década de 1950, as referências à OCT
desaparecem da legislação, reaparecendo apenas em 1959 aquando da instituição e
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regulamentação do INII, alguns meses depois da entrada de Ferreira Dias na pasta da
Economia. De facto, como será desenvolvido adiante, o INII foi um dos organismos que
mais se destacou na difusão da OCT em Portugal pelo que esta surge, igualmente,
referida no articulado do decreto n.º 42121 que, em 1959, promulga o regulamento do
Instituto. Neste é determinado que o seu segundo serviço seria responsável pelos
sectores da produtividade, organização científica da produção e do trabalho industrial,
competindo-lhe «[…] estudar os problemas relativos à organização científica da
produção e do trabalho das actividades industriais no aspecto humano, tecnológico e
económico»374, sendo, na verdade, este serviço um dos grandes obreiros da difusão e
desenvolvimento da OCT no País, como verificaremos mais à frente.
Mas não só a nível industrial tem lugar esta presença da OCT na legislação.
Também na Administração Pública os métodos de organização científica do trabalho
administrativo (OCTA) abrem caminho, principalmente no âmbito do Secretariado da
Reforma Administrativa. A preocupação quer com o «rendimento do factor humano,
quer no aspecto da organização e dos métodos a utilizar no trabalho administrativo»
encontra-se presente no decreto-lei n.º 48058 que cria, na Presidência do Conselho, o
Secretariado da Reforma Administrativa (SRA) e no qual são enumerados alguns dos
passos anteriormente dados em termos legislativos em prol do desenvolvimento de
métodos racionais de trabalho com repercussões na produtividade. Assim, é referido que
«não devem passar sem rápida menção diversos empreendimentos de que têm
resultado estudos preliminares de utilidade para a realização de futuras
reformas de estrutura e funcionamento dos serviços públicos e que
simultaneamente vão contribuindo para criar “clima” e mentalidade propícios
à aceitação dessas reformas. É o caso da actividade e das publicações do
Gabinete de Estudos de António José Malheiro, da criação de núcleos
embrionários de serviços de organização e métodos em alguns departamentos
públicos e dos cursos e colóquios sobre organização e simplificação do trabalho
administrativo, promovidos por organismos oficiais, como o Instituto Nacional
de Investigação Industrial e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil».375
É, assim, visível como as preocupações com a racionalização do trabalho administrativo
se encontravam já patentes em acções de formação e nas iniciativas de alguns
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organismos como o Gabinete de Estudos António José Malheiro, dependente do
Ministério das Finanças e ao qual dedicaremos a nossa atenção enquanto estudo de caso,
sendo que o SRA acabou por ter um papel essencial no aprofundamento destes estudos,
como veremos posteriormente.
Da mesma forma, é referido que no decreto-lei n.º 47137 de 5 de Agosto de
1966 que permitiu ao Governo determinar a ultimação dos estudos em curso para a
Reforma Administrativa, foi reconhecida a necessidade de aplicação de novos métodos
de trabalho para aumentar o rendimento376, principalmente ao nível administrativo,
sendo que a própria lei que promulgaria as bases pelas quais o Governo promoveria a
execução do III Plano de Fomento afirmava competir-lhe a promoção da reforma
administrativa pela modernização de estruturas e métodos de trabalho. 377 Assim, o
fomento e coordenação das «actividades de organização e métodos nos diversos
departamentos administrativos»378 passaria a competir ao SRA sendo que os cargos
deste Secretariado poderiam ser atribuídos a «diplomados por escolas particulares onde
se professem cursos adequados de organização do trabalho, direcção administrativa ou
outros semelhantes». 379 Num capítulo posterior trataremos de desenvolver o papel do
SRA como agente de difusão da OCT. Para já, detemo-nos apenas no facto destes
núcleos de O&M referidos no decreto anteriormente citado terem começado a surgir não
apenas em algumas grandes empresas privadas mas também em organismos públicos. 380
A multiplicidade de organismos que se interessam pela OCT é visível, ainda que
apenas a nível do articulado que os regula, o que conduz à necessidade da criação de um
órgão destinado a coordenar os esforços tendentes ao incremento da produtividade. O
decreto-lei n.º 536/72 de Dezembro de 1972 cria, assim, o Conselho Nacional de
Produtividade, dependente da Presidência do Conselho, destinado a «coordenar,
acompanhar e promover os programas, estudos e acções conducentes ao incremento da
376
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produtividade em todos os sectores de actividade, como meio de desenvolvimento
económico e social do pais», competindo-lhe ainda «propor ao governo programas
nacionais de produtividade [e] pronunciar-se sobre os projectos que nos planos de
fomento se refiram à produtividade».381 Por despacho da Secretaria Geral da
Presidência do Conselho de 27 de Março de 1974, o Conselho Nacional de
Produtividade, bem como o Secretariado Técnico da Presidência do Conselho,
passariam para a dependência da Secretaria de Estado do Planeamento 382, menos de um
mês antes da Revolução de Abril.
Para concluir, é ainda importante referir que, de uma forma mais geral e não
focando directamente a OCT mas as questões da produtividade - como vimos, conceito
no qual os métodos de OCT se camuflavam -, a necessidade de modernização dos
métodos de trabalho para melhoria do rendimento encontra-se, igualmente, expressa nos
diplomas da época, nomeadamente no que diz respeito às Corporações. Assim, logo em
Agosto de 1956, a Lei n.º 2086, que promulga as bases para a instituição das
Corporações, afirma competir a estes órgãos corporativos o estabelecimento de normas
para promover o aperfeiçoamento da técnica e o aumento da produtividade do
trabalho.383 Da mesma forma, dois anos depois, em Setembro de 1958, o decreto n.º
41875 que institui a Corporação da Indústria, afirma competir-lhe «propor ao governo
normas para promover o aperfeiçoamento da técnica e o aumento da produtividade e
conseguir os preços e salários mais favoráveis para a economia nacional e justiça
social».384
*
Como vimos, as referências à OCT na legislação acompanham alguns dos
tópicos evidenciados nos debates e prendem-se principalmente com a regulamentação
dos órgãos que maior impacto apresentaram no seu estudo e desenvolvimento.
Começando pela Lei 2005 e passando pela criação do INII e de núcleos de O&M em
alguns Ministérios, até ao Secretariado da Reforma Administrativa, a presença da OCT
na legislação confirma, sobretudo, os principais espaços nos quais estes princípios mais
se desenvolverão, bem como as prioridades desenhadas pelo Estado e pelos actores que
381
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nele se movimentam no que diz respeito à sua utilização, destacando-se, assim, a
importância do INII e dos estudos tendentes à Reforma Administrativa do Estado,
nomeadamente através do SRA e do GEAJM, como veículos através dos quais estes
métodos mais se difundiram e desenvolveram.
Apesar de, em alguns casos, dadas as dificuldades de acesso ou a inexistência de
documentação, não nos ser possível entender até que ponto estes diplomas foram
colocados em prática, eles começam a revelar-nos a realidade que tentaremos
acompanhar de seguida, dando voz aos agentes - espaços e actores, singulares ou
colectivos -, que se destacaram no processo de desenvolvimento, difusão e colocação
em prática da OCT no Portugal das décadas compreendidas entre 1945 e 1974. E como
falamos de discursos e de agentes, abrimos um parêntesis para acompanhar o
desenvolvimento do discurso - este sim podendo ser entendido como tal - do sector
católico sobre a OCT. De facto, como verificámos na análise dos debates da AN, este
encontra-se bastante presente em Portugal e, dada a presença e a acção dos católicos
sociais em alguns dos organismos que analisaremos de seguida, torna-se essencial
compreender os princípios e objetivos que os movem, bem como a acção que
desenvolvem no que à OCT diz respeito.

3.3. A organização científica do trabalho perspectivada pelo sector católico
Os chamados «tecnocatólicos», um segmento do catolicismo social385 composto
por militantes católicos universitários que tinham como objectivo a reforma do Estado a
partir do seu interior, apresenta um papel particularmente importante em Portugal,
principalmente durante o Marcelismo. 386 Nas palavras de Albérico Afonso,
«estes homens e mulheres, que são católicos, conciliares, cultos e europeus,
tecnocratas e intelectuais, vão-se infiltrando a pouco e pouco nas chefias
intermédias do aparelho de Estado. Vanguarda técnica do regime, vão
progressivamente recrutar-se mutuamente, interagindo com o poder, numa
posição não de opositores, mas de reformistas empenhados na transmutação do
385
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salazarismo num outro regime. São homens e mulheres de transição, uma
transição

sonhada

na

paz

dos

ministérios,

dentro

das

normas

estadonovistas». 387
Imbuídos do espírito e da doutrinação da Acção Católica, numa lógica com claros
paralelismos com a realidade do País vizinho, estes vinham, desde a década de 1950,
prestando

atenção

às transformações sociais causadas

pela

industrialização,

principalmente no que dizia respeito aos impactos de um crescimento desigual e
tentando intervir em prol de um desenvolvimento económico baseado no humanismo
cristão.388 Vemos, assim, surgir vários nomes ligados ao «catolicismo social» em cargos
directivos do INII, do Fundo de Desenvolvimento da Mão-de-Obra (FDMO), do
Ministério das Corporações, do Secretariado Técnico da Presidência do Conselho
(STPC) e, sobretudo, em publicações referentes à OCT e às questões da produtividade,
tendo alguns deles tido um papel relevante no Primeiro Colóquio Nacional do
Trabalho, da Organização Corporativa e da Previdência Social, realizado em 1961.
O interesse dos católicos sociais por estas questões é explicado pelos seus
próprios objectivos enquanto grupo. Como refere Albérico Afonso, é destes círculos que
vai «surgir nos inícios da década de 60, um conjunto de novas políticas sociais,
destinadas, senão a acertar o passo com a Europa, pelo menos a minorar a distância a
que Portugal se colocava face ao desenvolvimento, nível de vida e afã reivindicativo do
reconstruído território europeu».389 Esta preocupação encontrava-se ligada à tentativa
de melhorar as condições de vida dos trabalhadores portugueses, aumentando salários,
melhorando as condições de trabalho e as relações laborais e tentando por esta via afastado o perigo das doutrinas comunistas - atingir a paz social e a concórdia entre
trabalhadores e patronato, tal como se encontra explícito em vários documentos da
Santa Sé, particularmente ligados à Acção Católica. No fundo, como afirma Michel
Lagrée referindo-se às conclusões dos trabalhos de Claude Langlois e Jacques Leonard,
a Igreja utiliza a resposta a uma demande social que lhe abria as portas a um
intervencionismo que a política não lhe concedia opondo-se, na esteira da Rerum
Novarum - e relativamente aos aspectos que mais nos interessam -, às consequências
387

Albérico Alho, Do campo para a fábrica: encontros com Taylor pela mão do tecnocatolicismo,
Medi@ções [Em linha], volume 1, n.º 1, 2009, pp.205-212, p.209. Consultado a 20 de Novembro de
2013, às 19h12. URL: http://mediacoes.ese.ips.pt/index.php/mediacoesonline/article/viewFile/14/16
388
Albérico Alho, op. cit., 2008, p.125.
389
Albérico Alho, op. cit., 2009, p.210.
149

negativas do maquinismo industrial e do taylorismo. 390 Também em Portugal, vários
artigos publicados nas décadas em estudo, nomeadamente na Indústria Portuguesa,
tornam visível a construção de uma ligação entre a OCT e a concepção cristã do
trabalho. Um dos exemplos mais claros é da autoria de Armando Cardoso quando, em
1956, afirma que
«Taylor, com as suas doutrinas, levou a estudar-se, cientificamente, o factor
humano, contribuindo assim para o respeito pela dignidade do trabalhador, que
somos todos; portanto, para o engrandecimento da personalidade humana. (...)
Afirmava ele: “O novo caminho consiste em ensinar e ajudar os trabalhadores,
como se fosses irmãos; (...) Terá ideais desumanos o autor de um programa que
sintetiza as mais belas palavras de Cristo: AMAI-VOS UNS AOS OUTROS?».391
O intervencionismo dos católicos sociais na sociedade explica-se com os
próprios objectivos da Acção Católica que apresentava como característica principal,
desde a sua constituição por Pio XI, o esforço na formação de um laicado activo e
empenhado na difusão dos valores do Evangelho e da Doutrina Social da Igreja.392
Como refere Maria de Lurdes Pintassilgo, «a Igreja dava prossecução à sua intenção
de “formar chefes”, criar um escol intelectual, que pudesse, paulatinamente, ocupar
todos os sectores da sociedade e exercer a sua influência, assim como cumprir a sua
missão de recristianização da nação portuguesa».393 Este objectivo explica o nível de
intervencionismo apresentado pelos católicos sociais ao fazerem caminho nos
organismos do Estado. Por sua vez, a sua preocupação com as questões do trabalho
relaciona-se profundamente com as directrizes emanadas do Vaticano, sendo visível nos
documentos da época que uma das maiores preocupações da Santa Sé se relacionava
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com o impacto no operário dos novos métodos de trabalho que vinham sendo colocados
em prática na Europa.
De facto, a 13 de Julho de 1960, o Cardeal Secretário de Estado do Papa João
XXIII afirmava em carta à 47.ª Semana Social de França - recordando a mensagem de
Natal do Sumo Pontífice -, que parte das perturbações que ocorriam no seio dos países,
principalmente aquelas que se relacionavam com a oposição entre trabalhadores e
patronato, tinham como causa o facto do Homem ser tratado como um instrumento ou
uma unidade de produção, sendo privado da sua dignidade humana. 394 É visível que a
industrialização não era criticada, nem mesmo a racionalização dos métodos e processos
de trabalho: «Los procesos productivos deben ser determinados de manera racional. De
otro modo desperdician la energía humana y los medios de producción», referia, em
nome de João XXIII, o Cardeal Amleto Giovanni Cicognani ao Monsenhor Joseph
Gerald Berry, Arcebispo de Halifax.395 O cerne da questão encontrava-se no facto da
melhoria da produtividade não dever ser encarada como o principal móbil da
organização do trabalho devendo, pelo contrário, levar em linha de conta o factor
humano, nomeadamente o respeito pela adequação do trabalho ao trabalhador, a questão
salarial e a justa repartição dos rendimentos, sem esquecer a necessidade de atenuar os
impactos negativos da monotonia das tarefas repetitivas e da dureza dos métodos de
trabalho mais fortemente ligados à tradição taylorista. «Sean cuales sean los
imperativos de la gran industrialización, y como Nuestros predecesores lo afirmaron
con fuerza, no puede permitirse nunca que la materia salga ennoblecida del taller
mientras que el hombre se degrada en el mismo», afirmava Paulo VI aos participantes
na Conferência Internacional sobre Ergonomia e Factores Ambientais, em 1968. 396
Desta forma, o aumento do rendimento pela via da melhoria da produtividade
deveria ser atingido tendo com base uma visão da empresa enquanto comunidade de
394
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pessoas397, na qual as relações entre patronato e operariado não seriam marcadas pela
luta de classes mas por um ambiente de leal cooperação, compreensão e apreço. 398 O
discurso de Paulo VI durante a visita a Genebra em 1969, no 50.º aniversário da OIT, é
elucidativo sobre a posição da Igreja a este respeito. As reticências sobre o
desenvolvimento industrial que colocava em causa não só os métodos e condições de
trabalho dos operários, mas também o seu próprio posto de trabalho, são uma das
principais preocupações apresentadas, não obstante Paulo VI enfatizar o facto de, no
final dos anos 60, época de maior avanço da técnica, o Homem se encontrar no centro
das atenções dos Sociólogos, políticos e outros agentes ligados às questões laborais.
Falando sobre a OCT, Paulo VI afirma a sua importância para o progresso industrial e
para o desenvolvimento, tal como é referido na Carta Encíclica Populorum Progressio,
alertando, porém, para o facto de ser necessário estar atento às consequências negativas
da exagerada parcialização do trabalho, na lógica já anteriormente apontada por
Georges Friedmann em Le travail en miettes. 399 De facto, tal como é, igualmente,
afirmado na Populorum Progressio, o trabalho organizado de forma científica corria o
risco de escravizar o trabalhador, retirando-lhe o carácter de liberdade e inteligência que
o deveria sempre acompanhar.400
«En vez de ayudar al hombre a hacerse más hombre, lo deshumaniza; en lugar
de expansionarlo, lo sofoca bajo una capa de tedio abrumador. El trabajo
permanece ambivalente y su organización corre el riesgo de despersonalizar a
quien lo ejecuta si éste, convertido en esclavo, abdica inteligencia y libertad
hasta el punto de perder su dignidad», adverte o Sumo Pontífice.401
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Os quadros e dirigentes católicos tinham, assim, um papel essencial neste processo de
humanização do trabalho, cabendo-lhes a tentativa de fazer com que os métodos de
trabalho respeitassem a dignidade do Homem e a retribuição salarial fosse o mais justa
possível. 402 Tal explica o interesse das organizações católicas portuguesas, muitas delas
ligadas à Acção Católica, nas formas de organização do trabalho em prática em Portugal
e nas reflexões sobre a questão salarial e a justa repartição dos rendimentos. 403 O
próprio espólio de Adérito Sedas Nunes é bastante revelador da importância atribuída
nos círculos católicos de então às questões da OCT na sua relação com o justo salário,
com o respeito pela dignidade do trabalhador e com a luta contra a proletarização do
operariado português.404
De facto, em Portugal, estas premissas foram apresentadas e profundamente
debatidas e difundidas em várias iniciativas que juntaram, nas décadas de 1950 e 1960,
o escol universitário católico - futuros quadros e dirigentes da indústria e de organismos
públicos - e as elites católicas da época. Entre congressos da Juventude Universitária
Católica (JUC) e da Juventude Operária Católica (JOC), passando pelos Congressos de
Homens Católicos e pelas Semanas Sociais405, várias foram as oportunidades para que
uma geração de católicos pudesse reflectir sobre as questões do trabalho e da
produtividade. Entre os mais relevantes destacamos, a 3ª Semana Social Portuguesa que
versou, em 1949, sobre o tema O Problema do Trabalho; o 1º Congresso Nacional da
JOC/JOCF, em 1955, com o tema Pela JOC um mundo novo de trabalho e o 2º
Encontro de Diplomados Católicos, em 1963, sob o tema Perspectivas cristãs do
desenvolvimento económico.
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Estas iniciativas tinham como objectivo a reorganização das estruturas nacionais
e internacionais em prol de uma maior justiça social. Neste âmbito, o I Congresso
Nacional da JUC, realizado em 1953, constituiu-se como uma rampa de lançamento da
actividade que muitos dos seus participantes viriam a desenvolver anos mais tarde.
Como refere Sedas Nunes406, este Congresso estabelece um elo de ligação entre os
jucistas que nele participam e compromete-os de tal forma com a necessidade de
colocar em prática as reflexões nele desenvolvidas, que vem a resultar na criação da
Análise Social, do primeiro Gabinete de Investigações Sociais (GIS) e na aposta de
vários jucistas na ocupação de cargos de responsabilidade em organismos do Estado,
entre os quais se destacam o INII e o FDMO, a partir dos quais pretendiam desenvolver
a sociedade portuguesa segundo as normas do humanismo cristão, com especial
incidência nas questões do trabalho, salários e repartição dos rendimentos. Mas não
apenas nestes organismos podemos encontrar membros desta geração jucista. Também
em cargos do Governo surgem nomes ligados à mesma, entre os quais salientamos também pelo seu papel enquanto autores de obras de divulgação da OCT -, Rogério
Martins como Secretário de Estado da Indústria entre 1969 e 1972, João Salgueiro como
Secretário de Estado do Planeamento Económico entre 1965 e 1969 e João Cravinho
como director do Grupo de Estudos Básicos de Economia Industrial - GEBEI na
Secretaria de Estado da Indústria, já durante a década de 1970. Também segundo o
testemunho dado por Sedas Nunes a Paulo Fontes, esta geração jucista acabou por
desenvolver sinergias com um grupo de antigos estudantes do Instituto Superior
Técnico que, apesar de não ser católico, abraçava preocupações sociais. Eduardo Gomes
Cardoso, José Torres Campos, Mário Cardoso dos Santos e Carlos Correia Gago,
também eles passíveis de encontrar como autores de artigos e estudos referentes à OCT,
inserem-se nestas fileiras, encontrando-se ligados ao Segundo Serviço do INII,
responsável pelas questões da produtividade e da organização científica do trabalho e da
produção, onde tinham como objectivo o desenvolvimento para o progresso e a justiça
sociais e o lançamento definitivo do País na era do desenvolvimento económico e na
Modernidade.
Paralelamente surgem, também, organismos no seio dos quais estes católicos se
associam com o objectivo de que estes pudessem constituir-se como um auxílio na sua
406
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tarefa de recristianização da sociedade. Surge, assim, entre outras, a Associação dos
Engenheiros Católicos, presente no Anuário Católico desde 1947 e que, em 1968, foi
alargada aos economistas tornando-se na Associação dos Engenheiros e Economistas
Católicos.407 Por sua vez, em 1952, é criada a União Católica de Industriais e Dirigentes
do Trabalho - UCIDT, filiada na UNIAPAC - Union Internationale Chrétienne des
Dirigeants d’Entreprise, associação que apresentou algumas iniciativas com interesse no
âmbito da difusão de métodos de OCT, tendo promovido o III Encontro Luso-Espanhol
de Patrões Católicos em 1956 408 e organizado vários congressos internacionais em
Portugal, tais como o Congresso Internacional das Associações Patronais Católicas em
1960.409
Tal como é possível verificar, as preocupações destes actores prendiam-se com
as questões do humanismo cristão e da concepção cristã do trabalho oriundas dos
documentos anteriormente referidos. José Pereira Athayde apresenta uma conclusão
bastante reveladora da interferência do catolicismo social na OCT ao afirmar que
«(...) entre a organização científica do trabalho filha da obra de Taylor e seus
continuadores, orientada por intuitos principalmente económicos, e a
organização científica do trabalho, fruto das preocupações sociais cristãs, em
que a preocupação fundamental é o homem, não há grande diferença nos
métodos, mas sim na atitude mental perante eles, que leva a segunda escala a
não considerar algumas das soluções clássicas da primeira, e a sugerir
outras».410
Esta realidade explica, assim, a escolha dos temas tratados por estes indivíduos, o cariz
das suas publicações e a primazia dada ao movimento das Relações Humanas nas
reflexões sobre a OCT em Portugal. Em suma, sendo da sua responsabilidade uma parte
relevante das publicações sobre o tema, explica, igualmente, o porquê do enfoque da
realidade portuguesa em algumas questões, como a primazia dada aos impactos salariais
da OCT. Muito ligados às questões da produtividade, os católicos sociais não atribuem,
assim, primazia às lógicas produtivistas por si só sendo, para eles, indispensável que o
407
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progresso fosse socialmente útil, contribuindo para elevar o nível de vida dos
trabalhadores. De facto, como refere Mário Cardoso dos Santos,
«o aumento de produtividade não é, como se afirmou, condição suficiente do
progresso económico e social na medida em que: a existência de um aumento da
produtividade não garante, só por si, a equitativa repartição dos benefícios
conseguidos por todos os membros da comunidade que para eles contribuíram;
a existência de um aumento da produtividade não exclui a hipótese de que esse
aumento tenha sido conseguido à custa da fixação de objectivos ou da utilização
de meios que não se subordinem a uma procura da maior utilidade total para o
Homem, como resultado da actividade em causa».411
Na mesma direcção caminhava o discurso de Ramalho Correia na obra A Verdade e a
Economia: «atrevo-me a afirmar que pressinto novos perigos para a pessoa humana da
aplicação inconsiderada da produtividade em economia».412
Os católicos não se opunham, assim, à aplicação de técnicas que pretendiam o
aumento da produção, nomeadamente aquelas que se baseavam na OCT, excepto
quando estas implicavam o desgaste físico e psicológico do trabalhador e o desrespeito
pela sua dignidade humana e pelo direito ao justo salário. 413 De facto, a visão do
trabalhador como simples máquina não se enquadrava na concepção cristã de
trabalho414, tal como se encontra expresso em várias publicações da responsabilidade da
JOC. Em 1958, Francisco Inácio Santos referia inclusivamente:
«acresce ainda que a circunstância de o trabalho industrial, mecanizando o
esforço, contribuir para o embrutecimento do trabalhador e para aumentar a
sua dependência para com os detentores do capital. […] A máquina, entregue a
si mesma, sem um esforço concomitante no sentido de elevar o nível de vida
intelectual e moral do trabalhador, tende a submeter o homem ao seu ritmo,
mecaniza o seu esforço, priva-o do prazer de criar e de inventar, de introduzir
novos aperfeiçoamentos na sua actividade produtiva, enriquecendo e
411
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valorizando o seu trabalho com o contributo da sua personalidade. […]
“Taylorização”, racionalização tornam mais amarga esta humilhação do
homem que uma peça qualquer substituiria […]».415
Da mesma forma, não era aceitável nesta linha de pensamento o facto dos métodos de
organização utilizados para melhoria da produtividade poderem ter como consequência
a diminuição das necessidades de mão-de-obra e, consequentemente, o aumento do
desemprego.416 Já em 1950, no VIII Congresso Internacional de Ciências
Administrativas realizado em Florença e Roma, a mensagem do Papa Pio XII aos
participantes aquando da sua recepção em Castel Gandolfo afirmava: «mais qui ne voit,
dans ces conditions, le dommage qui résulterait du fait que le dernier mot dans les
affaires de l’Etat serait réservé aux purs techniciens de l’organisation?». 417 Daqui
resulta a importância atribuída ao movimento das Relações Humanas pelos agentes de
difusão da OCT em Portugal. Como refere Adérito Sedas Nunes,
«o problema das «relações humanas» na empresa tem adquirido certa
actualidade, ultimamente, no nosso País. Tratado nos cursos de formação do
I.N.I.I., debatido em reuniões públicas de vulto (como o Colóquio da Associação
Industrial Portuguesa sobre a posição de Portugal perante a cooperação das
economias europeias, o Congresso de Saúde Mental e os colóquios promovidos
pelo Ministério das Corporações), abordado em artigos de diversas revistas, o
problema ressurge com frequência e parece ser objecto de interesse crescente
em certos meios».418
Mas esta preocupação ligada às directrizes da Acção Católica e da Igreja
Católica de forma geral não deixa de ir ao encontro do objectivo estadonovista de
manutenção da paz social, sobretudo no que toca às relações entre trabalhadores e
patronato, área na qual as ideologias de esquerda facilmente se propagavam. «Em
particular, preocupa-nos, no nosso país […] a injustiça que desumaniza as relações de
trabalho e gera o ódio no coração dos operários», referia, já em 1971, a Carta Pastoral
415
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da Conferência Episcopal. 419 De facto, em Portugal, a problemática das relações
humanas relacionava-se principalmente com as relações no interior das empresas,
sobretudo entre trabalhadores e patronato.420 Como afirma Ferruccio Ricciardi:
«importées à la suite des échanges avec les experts américains, notamment dans
le cadre des «missions de productivité», les «relations humaines» prônent la
valorisation du « acteur humain» dans la course à la productivité. En dépassant
la vision taylorienne, qui se concentre essentiellement sur les motivations
économiques des travailleurs et sur la rationalisation du travail manuel, elles
mettent en avant une nouvelle vision sociale de l’usine. Celle-ci assume le profil
pacifié et harmonieux de la famille, voire de la communauté, dont les relations
sociales sous-jacentes expliqueraient largement les mécanismes de motivation et
de satisfaction au travail. Autrement dit, elle plaide pour l’affirmation d’une
théorie universelle de l’organisation d’entreprise susceptible de dépasser les
aspects «technicistes» de son fonctionnement au profit d’une revalorisation des
aspects sociaux et psychologiques».421
A manutenção da paz social e a noção católica de dignificação e humanização do
trabalho relacionam-se, assim, com o estudo das questões da fadiga, do ambiente de
trabalho com vista à «determinação das condições físicas óptimas em que cada tipo de
trabalho pode e deve ser efectuado»422, com a segurança no trabalho e com a adaptação
da máquina ao Homem e do Homem à tarefa, sendo aqui incluída a questão, também
cara a estes indivíduos, da formação profissional assente em novos modelos de ensino
técnico.423 A relação destas questões com a produtividade é clara. Por um lado, o
rendimento do trabalhador encontra-se dependente das suas aptidões, podendo estas ser
melhoradas através da formação profissional. Por outro lado, este mesmo rendimento é
passível de ser influenciado pelas condições mentais e emocionais do trabalhador, sendo
estas influenciadas pelas condições de trabalho e pelas relações no interior da empresa
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das quais este se encontra dependente. 424 Assim, a manutenção de boas relações de
trabalho permite não apenas melhorar a produtividade individual e colectiva, mas
também, em última instância, diminuir no mundo do trabalho a incidência de ideologias
consideradas subversivas.425
A questão salarial e a sua relação com a produtividade e com as formas de
organização do trabalho têm, igualmente, um papel relevante no campo das
preocupações destes indivíduos, ao ponto de José Pereira Athayde afirmar que os
métodos de OCT que levam em conta as necessidades do Homem, nomeadamente a
nível salarial, são fruto das concepções sociais cristãs. 426 De facto, segundo Mário
Murteira, os salários deveriam ser considerados como variável activa da produtividade
não sendo, assim, elevados em função da mesma mas sim como pré-condição da sua
melhoria. Tendo em conta a política de baixos salários praticada em Portugal, uma
lógica de aumento salarial poderia ter efeitos sobre a produtividade pela via de um
aumento da motivação de mão-de-obra. A melhoria da produtividade da mão-de-obra
teria, assim, de ser acompanhada por uma repartição mais justa dos rendimentos, pelo
pleno emprego e pela estabilidade monetária.427 Como refere Francisco Inácio Santos
«nas presentes condições económicas o operário não beneficia directamente da
prosperidade das empresas, pois a sua remuneração é independente do
resultado final do trabalho da produção. Uma vez recebido o seu salário, não
tem mais direito a reclamar. Não passa, afinal, de um estranho que, muitas
vezes, nem sequer conhece os patrões de quem depende». 428
Apesar desta ligação dos católicos sociais às questões humanas do trabalho, a
preocupação com a melhoria da produtividade era, também ela, bastante real. Sedas
Nunes, que chega a ingressar no INII, é inclusivamente um dos apoiantes da criação de
um Centro para o Estudo da Produtividade e das Relações Humanas no Trabalho, na
época em que alguns organismos internacionais tentavam que Portugal avançasse com
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um organismo semelhante, algo que o Governo consegue protelar. O jornal Novidades,
de 27 de Janeiro de 1954, afirma, referindo-se a Sedas Nunes:
«[…] o orador afirmou que se poderão pagar bons salários e realizar bons
lucros, não prejudicando a formação do capital necessário, se se conseguir
melhorar a produtividade do trabalho, actuando fortemente sobre os factores de
organização e os factores humanos de que ela depende. Citou, a propósito, o
exemplo da indústria americana, onde, com fábricas de igual dimensão,
características e equipamento se obtêm produções varias vezes superiores às de
muitas fabricas europeias, só por se encontrarem muito melhor organizadas.
“Mas os factores de organização - afirmou - não podem ser desligados dos
factores humanos, e sobretudo do esforço e empenho pessoal dos trabalhadores.
O máximo de produtividade depende da máquina, depende da organização, mas
não depende menos da boa-vontade do operário”.
Para obter esse máximo, a indústria moderna começou por assimilar o
trabalhador à maquina; depois foi descobrindo nele sucessivamente o ser vivo,
o ser psíquico, o ser moral e o ser social, e começa a compreender, por exemplo
nos Estados Unidos, que “ a máxima produtividade só se obtém quando o
melhor equipamento e a melhor organização se combinam com o pleno respeito
do homem”. O operário quer ser e deve ser colaborador e não servidor do
patrão. So nessas condições ele trabalhará com empenho e boa-vontade, porque
trabalha como homem.
Seguidamente, o orador analisou o que é preciso fazer para o operário se
considere a si mesmo colaborador da empresa. Resumiu o seu ponto de vista em
quatro grandes princípios: o operário deve compreender o seu trabalho e a sua
empresa; deve ter certa liberdade na execução das suas tarefas, para o que
muito concorre a organização do trabalho por equipas dotadas de autonomia
mais ou menos larga; deve receber estímulos da empresa para o
desenvolvimento do espírito de invenção; e deve ainda assumir a
responsabilidade pessoal e colectiva em todas as questões que lhe dizem
respeito.
[…]
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E disse: “o essencial é que a empresa adquira um profundo sentido humano de
colaboração.” Quando isso acontece, estão realizadas ao mesmo tempo as
condições que favorecem o máximo rendimento produtivo do factor trabalho,
destruídas as causas da formação do proletariado e da luta de classes e vencido
o comunismo.
Concluindo, o orador afirmou a necessidade de se desenvolver, no plano social,
uma ação intensa em três direcções convergentes: campanha de produtividade,
reorganização humana da empresa e elevação progressiva dos salários, e
propôs a criação em Portugal de um “centro nacional para o estudo da
produtividade e das relações humanas no trabalho”, a partir do qual se
desenrole um vasto movimento de racionalização e humanização, de que
beneficie toda a indústria e no qual colabore a organização corporativa». 429
Já em 1949, o Papa Pio XII havia referido aos membros da IX Conferência
Internacional da União Internacional das Associações Patronais Católicas que a questão
social tinha solução na Doutrina Social da Igreja 430 e, no ano seguinte, na
radiomensagem que profere para os participantes na Conferência dos Homens da Acção
Católica de Portugal afirma:
«há ainda todos os problemas que envolve a chamada Questão Social. Se hoje
entre vós não se apresenta tão vasta e aguda, apresentar-se-á tal amanhã, à
medida que se desenvolve a indústria. A propaganda deletéria é impossível
estancá-la. É o «inimicus homo» sempre pronto a semear a zizânia no campo do
pai de família. Se não se prevê e previne o problema, se não se preparam os
contravenenos eficazes, que impeçam o germinar da má semente, pode aparecer
de repente todo o campo inçado das más ervas».431
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Ora, estas questões eram de especial importância na lógica da tentativa de
«desproletarização» da sociedade e dos trabalhadores pretendida por estes indivíduos,
preocupação que se encontra, igualmente, presente no relatório preparatório do Plano de
Investimentos para 1965-1967.432 O atingir de um mais elevado nível de
desenvolvimento deveria apoiar-se na obtenção de uma melhor produtividade, para a
qual contribuíam a Campanha de Produtividade e a criação de um Centro Nacional de
Produtividade. No entanto, tais objectivos teriam de ser alcançados mediante uma
reorganização das empresas que levasse em conta o factor humano e tendesse ao
aumento salarial. O movimento desenvolvimentista do qual beneficiaria toda a indústria
deveria assim ser um movimento de racionalização e humanização. A documentação
presente no espólio Sedas Nunes enfatiza bastante esta realidade, criticando algumas das
lógicas da empresa capitalista na sua relação com os trabalhadores e, nomeadamente,
nas formas de organização do trabalho aplicadas. Num manuscrito intitulado A
atmosfera social contemporânea, Sedas Nunes afirma:
«A empresa organizou-se apenas como “máquina de ganhar dinheiro”; daí
resultou uma “racionalização intensiva, com ordem à eficiência lucrativa: o
homem foi sujeito a normas rigorosas (que não lhe permitem o mínimo de
liberdade), substituindo a colaboração de homens, pela colaboração de funções
ou serviços; - como, porém, é próprio da natureza humana, inteligente e
volitiva, um desejo irreprimível de afirmar personalidade, os agentes
executantes da empresa, de quem apenas se requeria obediência disciplinada,
sentiram-se atingidos na mais elementar e forte das suas aspirações, e
consideraram-se reduzidos a um estado de humilhante “inferioridade”».433
A redução do operário a elemento cumpridor de rigorosas normas de trabalho e a
organização da empresa tendo unicamente em vista o lucro apresentava ainda o risco de
conduzir à proletarização do trabalhador. De forma a impedir que tal sucedesse Sedas
Nunes propõe
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«que o trabalho se realize em tais condições e seja enquadrado por tais formas
de organização técnica e administrativa, que se atenue quanto possível o seu
caracter penoso e se promova tudo o que pode oferecer algum prazer ou
satisfação efectiva ao homem que trabalha. […] nestes três pontos está
condensado todo um programa social de «desproletarização». Fora deles, e
mesmo com o esforço de desenvolvimento económico que pressupõem,
«desproletarizar» é verbo sem vida». 434
A actuação da Acção Católica em prol da humanização do trabalho e da
desproletarização do trabalhador não tinha, contudo, apenas lugar em Portugal mas
também noutros países europeus, como Espanha e Itália, nos quais a acção deste
movimento apresentava um maior peso. Também aí os quadros e patrões católicos,
agrupados em associações, conjugam os princípios do catolicismo social com os
métodos de OCT baseados no Movimento das Relações Humanas, pelo facto destes se
adaptarem com maior facilidade às lógicas da Doutrina Social da Igreja. 435 O organismo
homólogo do português UCIDT, a Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID),
tem um papel de relevo na modernização das relações sociais nas empresas, sendo o elo
de ligação entre a Universidade Católica de Milão e a Acção Católica. 436 Tal como em
Portugal, em Itália a noção de produtividade encontra-se fortemente ligada a estas
questões, pela importância apresentada pela questão salarial, pela distribuição dos
rendimentos e pela colaboração entre patronato e operariado. Porém, a importância dada
às Relações Humanas explica-se, em grande medida, por dois outros factores. Por um
lado, esta inscrevia-se na batalha contra o taylorismo que era visível já durante o
período entre guerras; por outro, em clima de Guerra Fria, este Movimento contribuía
para a irradicação do Marxismo.437
*
A opção pela exploração das origens e objectivos do discurso católico no que à
OCT diz respeito prende-se com a sua presença, bem como dos seus protagonistas, na
realidade portuguesa. De facto, tornava-se essencial compreender os móbeis dos
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principais actores em presença na história que traçamos, quer se tratem dos próprios
católicos sociais, quer dos engenheiros que a eles se aliam na luta travada pela
modernização do País. Da mesma forma, era imprescindível entender que parte da acção
destes Homens nos organismos sobre os quais nos iremos debruçar de seguida se
relaciona com uma estratégia de entrada em organismos públicos ligados às questões do
trabalho e do desenvolvimento económico para, através deles, ser iniciado um processo
de transformação do Estado a partir de dentro. De facto, quer nas publicações referentes
à OCT, quer nos organismos que apostaram no seu desenvolvimento, encontramos
nomes como Rogério Martins, João Salgueiro e João Cravinho, entre outros, aliados a
Eduardo Gomes Cardoso, José Torres Campos, Mário Cardoso dos Santos e Carlos
Correia Gago.
Não pretendemos, contudo, afirmar que a consciência católica de alguns destes
homens se constituiu como o único motivo da sua acção em prol do desenvolvimento da
OCT. Na verdade, e como vimos, alguns dos nomes mais relevantes partilhavam com os
antigos jucistas apenas preocupações de carácter social, tendo o clima de euforia
desenvolvimentista da época, os impactos do Plano Marshall ou o reconhecimento dos
resultados e consequências da aplicação de métodos de OCT noutros países, tido um
papel bastante mais importante, por exemplo, para homens como José Torres Campos.
Da mesma forma, sabemos que a relevância das questões salariais e dos impactos dos
métodos de trabalho na saúde dos trabalhadores não se prendia apenas com a concepção
cristã do trabalho, mas também com a própria evolução da OCT e com os ideais em
voga na época, sem esquecer a sua importância para as prioridades do regime no que diz
respeito à manutenção dos equilíbrios sociais. Porém, entendemos que esta parcela da
equação não é despiciente pois serão, de facto, estes alguns dos indivíduos e temáticas
que nos acompanharão na análise dos organismos que mais se destacaram no estudo e
difusão da OCT em Portugal nas décadas que medeiam o final da II Guerra Mundial e a
Revolução de 1974.
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Capítulo 4. Do(s) discurso(s) à prática: espaços e actores
A OCT adquiriu uma nova vitalidade e passa a ser alvo de um maior interesse e
de uma mais concreta utilização a partir do final da II Guerra Mundial. Esta realidade é
bastante visível não apenas na legislação e nos debates parlamentares, como verificámos
anteriormente, mas também num conjunto relativamente extenso de artigos em revistas
industriais ou das áreas da engenharia, economia ou medicina; nas publicações de
alguns organismos, como o INII ou o GEAJM, ou ainda em comunicações em
congressos e em relatórios de estudo, viagens e encontros científicos. Nestes, atestamos
a existência de um conjunto de agentes que se destacaram na tentativa de divulgar no
meio científico e técnico nacional os modelos de organização do trabalho em voga na
época. Estes agentes, quer se trate de indivíduos ou instituições, apresentam um papel
importante não só na divulgação dos métodos de OCT e dos benefícios que estes podem
introduzir em termos de melhoria da produtividade, mas também na criação de um
ambiente favorável à sua colocação em prática.
Começa, assim, a vislumbrar-se uma realidade que, apesar de tudo, escapa ao
discurso e ultrapassa-o. Os debates parlamentares, apesar de apresentarem as principais
visões e problemáticas em presença, não expressam, de todo, a complexidade da
conjuntura nem a forma como Portugal se envolveu e foi envolvido em lógicas
internacionais que se impuseram e que acabaram por fazer migrar os princípios de OCT
que, de forma mais ou menos subtil e camuflada, foram introduzidos em Portugal.
Trata-se, pois, de uma mudança que é feita, em grande medida, fora da AN, no interior
de gabinetes de organismos estatais e em contactos internacionais. Chegamos, neste
ponto, a uma realidade compreendida em dois planos que se cruzam e articulam e que
estarão presentes até ao final do nosso texto, sendo fundamentais para a compreensão da
história que, a partir deste momento, apresentarmos. Sobre ambos foi já levantado o véu
anteriormente. Por um lado, como foi já abundantemente referido, a difusão em
Portugal de técnicas de OCT é tendencialmente dependente de lógicas externas que são
impostas ao País devido à sua integração em organismos internacionais. No fundo, a
decisão política de «não ficar de fora» abriu caminho à entrada mais ou menos
camuflada destes métodos no País, nomeadamente na Administração do Estado,
chegando estes por variadas vias, como de seguida veremos. Por outro lado, como
também fomos antevendo, Portugal não se apresentou como uma mera tela onde outros
foram pintando. De facto, internamente destaca-se um conjunto de indivíduos 165

sobretudo engenheiros, gestores e os chamados tecnocratas e tecnocatólicos – que
entenderam a importância da modernização dos métodos de trabalho como factor
determinante do desenvolvimento económico e assumiram-se como agentes da sua
implementação, constituindo também alguns espaços que se tornaram importantes para
o desenvolvimento destas técnicas. É a esta realidade, descrita em dois planos, que nos
referiremos de seguida, tentando acompanhar a acção dos principais protagonistas –
indivíduos e instituições -, as suas motivações e atentando sobre os principais impactos
externos dos quais o País foi devedor.
*
Como foi já referido anteriormente, uma das maiores novidades das décadas
compreendidas entre 1945 e 1974 prende-se com o facto de terem sido criados um
conjunto de organismos, alguns na dependência directa do Estado, que tinham entre os
seus objectivos o estudo e desenvolvimento de métodos de OCT.
Dada a sua relevância, relativo desconhecimento por parte da historiografia e
interesse e disponibilidade de fontes e arquivos, iremos deter-nos na análise da actuação
do Instituto Nacional de Investigação Industrial e de alguns organismos dependentes da
Presidência do Conselho cuja acção é relevante no âmbito dos estudos e aplicação de
OCTA na Administração do Estado: a Comissão Técnica de Cooperação Económica
Europeia/Externa e o Secretariado da Reforma Administrativa. De facto, os seus papéis
destacam-se nesta realidade não só por terem sido os organismos que mais contribuíram
para o processo em estudo, mas também pelo seu papel aglutinador e coordenador das
iniciativas das restantes entidades que também se dedicaram ao estudo destas questões e
pelo facto de se constituírem, ao nível da indústria e da administração, como os elos de
ligação do País a diversos organismos internacionais, sendo através deles feita a
divulgação de iniciativas e oportunidades internacionais para os técnicos portugueses e
articuladas as redes internacionais de transferência de know-how sobre OCT. Por fim, e
à guisa de estudo de caso, sem pretensão de universalização das conclusões obtidas,
atentaremos sobre o Gabinete de Estudos António José Malheiro, incluído na DirecçãoGeral da Contabilidade Pública do Ministério das Finanças, que se tornou num dos
organismos que mais se destacou nos estudos da OCTA.
A análise da actuação destes organismos permite-nos sobretudo ultrapassar um
dos obstáculos inerentes ao estudo do tema: a dificuldade em passar da teoria à prática e
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entender os moldes através dos quais a OCT é aplicada no País, identificando as
características da realidade portuguesa, as opções tomadas e os objectivos em vista.

4.1. Instituto Nacional de Investigação Industrial: o grande centro de
desenvolvimento da OCT em Portugal
O Instituto é, de facto, a última tentativa para que o povo português actualize a
sua maneira de trabalhar e de dirigir o trabalho. É a última tentativa no
sentido de permitir à indústria nacional a supressão do atraso que regista em
relação ao que se passa lá fora. E esse atraso consubstancia-se, em especial,
nos métodos de trabalho e no aproveitamento integral das indústrias».438

O INII constituiu-se como o mais importante centro de estudo e difusão da OCT
em Portugal, merecendo, como tal, uma cuidada apresentação. Iniciaremos, assim, este
capítulo pela análise do processo de criação do INII, passando depois à apresentação das
suas principais iniciativas e atribuições no que à OCT diz respeito.
*
A criação do INII insere-se, como foi já possível depreender, no amplo processo
internacional de reconstituição da economia europeia centrada na ajuda Marshall e nas
directrizes dadas aos países integrantes desse mesmo projecto de recuperação. De facto,
o próprio António de Magalhães Ramalho foi de forma contundente influenciado pelo
dinamismo do período além-fronteiras e pelos organismos nele criados. Também João
Cravinho o confirma, afirmando:
«[…] Magalhães Ramalho foi muito influenciado pela experiência do Plano
Marshall e pela criação da Agência de Produtividade que daria origem à
OCDE. Ambos desenvolveram muitos programas com apoio da cooperação
americana. [… ] Com o apoio da OCDE e da cooperação francesa, desenvolveu
muito o Serviço de Produtividade, organizando-se acções de formação em
grande escala, apoio de assistência técnica a empresas industrializadas e a
certos sectores. […]».439
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Magalhães Ramalho encetaria várias viagens ao estrangeiro durante as quais
entraria em contacto com diversos organismos ligados aos estudos sobre produtividade
do trabalho. Um dos casos mais prementes foi a visita que realizou ao Comissariat
Général de la Productivité, em Paris, antes da abertura do II Congresso dos Industriais e
dos Economistas tendo ficado impressionado pelo seu funcionamento e objectivos,
nomeadamente aqueles que diziam respeito à formação de pessoal, incluindo a
formação de dirigentes e à organização do trabalho. Outros organismos seriam por ele
visitados nessa mesma viagem, entre os quais, o Centre d’Études et de Mesures de
Productivité, o Centro de Produtividade do Sindicato Comercial da Indústria da Juta,
também em França e o Office Belge pour l’Environnement de la Productivité, na
Bélgica, deslocando-se ainda a Delft. Seria esta viagem que o iria impulsionar a propor
a criação de um organismo que se dedicasse ao estudo destas questões, sendo esta
aprovada após uma longa jornada, não obstante as resistências de alguns membros do
Governo.440
Assim, em 1956, através da proposta de lei n.º 43, o Governo propunha criar, no
seio do Ministério da Economia, um organismo que tivesse como objectivo a promoção
do «aperfeiçoamento e desenvolvimento industrial da metrópole e das províncias
ultramarinas»441, tendo como designação Instituto Nacional de Investigação,
Tecnologia e Economia Industrial - INITEI. O preâmbulo deste projecto justificava a
necessidade da sua criação com as deficiências da indústria nacional que conduziam à
necessidade de um organismo que pudesse colocar em prática as medidas necessárias à
sua correcção. Entre as principais deficiências contava-se a grande pulverização das
unidades produtoras, o perigo do sobreequipamento que conduzia a uma produção
superior às necessidades de consumo, o deficiente aproveitamento do maquinismo e a
falta de laboratórios e de técnicos especializados vocacionados para a investigação
científica aplicada à indústria. Era nesta realidade que o referido organismo seria
chamado a actuar, desenvolvendo técnicas que permitissem uma maior economia dos
fabricos e um aumento da qualidade dos produtos finais para que estes pudessem fazer
face à concorrência externa contribuindo, assim, para o progresso económico do País e
para a melhoria dos níveis de vida da população. Entende-se, portanto, caber ao Estado
colocar «ao serviço de toda a indústria portuguesa, em geral, e ao da pequena e média
440
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indústria, em particular, uma instituição que lhe permita o recurso fácil aos meios de
investigação científica e assistência tecnológica industrial de que ela cada vez mais
necessita e que de forma alguma pode continuar a dispensar». 442 Esta disposição
demonstra, por um lado, uma maior consciência acerca do papel da indústria no
desenvolvimento nacional e, por outro lado, o reconhecimento do papel do Estado
enquanto agente desse mesmo desenvolvimento, atribuindo-lhe a responsabilidade de
criação de um organismo de apoio ao desenvolvimento industrial português, que
conduzisse a investigação científica direcionada à indústria em instalações modelares e
através de pessoal técnico acreditado, para que esta pudesse fazer face à concorrência
industrial internacional que, pelo mundo fora, se vinha apoiando no aperfeiçoamento
das técnicas de produção. De facto, esta conclusão é fruto das lógicas difundidas pela
OECE e pela Agência Europeia de Produtividade, vindo estas alertando para a
necessidade dos países tomarem consciência da importância do avanço científico e
técnico para o seu desenvolvimento económico-social e da necessidade de criação de
organismos com apoio estatal, meios condignos e pessoal especializado para levar este
objectivo em diante.
A 30 de Janeiro de 1957, a CC dá parecer sobre esta proposta de lei através da
sua secção de Interesses de Ordem Administrativa (subsecção de Finanças e Economia
Geral), à qual foram agregados os Procuradores Adolfo Alves Pereira de Andrade,
Amândio Joaquim Tavares, António Trigo de Morais, Carlos Garcia Alves, Francisco
José Vieira Machado, Frederico Gorjão Henriques, Isidoro Augusto Farinas de
Almeida, João António Simões de Almeida, João Baptista de Araújo, João Osório da
Rocha e Melo, João Ubach Chaves, José António Ferreira Barbosa, José Frederico do
Casal Ribeiro Ulrich, José do Nascimento Ferreira Dias Júnior, José Pires Cardoso, José
de Queirós Vaz Guedes, Luís Supico Pinto, Manuel Lopes Peixoto, Ramiro da Costa
Cabral Nunes de Sobral e Vasco Lopes Alves. Analisando o estado da questão em
Portugal, o parecer põe em evidência o facto de serem escassas as empresas industriais
que tinham em funcionamento laboratórios de investigação, sendo que apenas as
grandes unidades tinham capacidade para suportar economicamente a manutenção e
laboração destes mesmos organismos, não sendo corrente a criação de centros de
investigação explorados por várias indústrias do mesmo ramo, como sucedia nos EUA.
Os laboratórios vocacionados para a investigação industrial existiam em certos
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organismos corporativos e de coordenação económica como a Federação Nacional dos
Industriais de Lanifícios, a Comissão Reguladora do Comércio de Algodão em Rama, a
Junta Nacional da Cortiça; a Junta Nacional dos Produtos Pecuários, a Junta Nacional
das Frutas, o Instituto Português de Conservas de Peixe e a Comissão Reguladora dos
Produtos Químicos e Farmacêuticos. No que às Universidades e Institutos de Ensino
Superior dizia respeito a investigação direcionada era também bastante rara, não indo
muito além dos estudos de energia nuclear patrocinados pelo Instituto de Alta Cultura.
O LNEC apresentava-se como a excepção à regra pois, apesar das dificuldades que
todos enfrentavam, o laboratório apresentava bons resultados, tendo o parecer da
Câmara Corporativa o cuidado de referir o reconhecimento internacional deste
organismo a quem haviam sido atribuídas obras de vulto, entre as quais se podiam
contar cinco barragens a construir no Brasil, Noruega, Itália, Espanha e Marrocos.
Porém, permanecia o magno problema da falta de coordenação entre os
organismos existentes que dificultava a programação racional dos seus trabalhos, sendo
também a este nível que se tornava importante a criação de um organismo coordenador
e orientador das iniciativas sectoriais em prol dos interesses nacionais. Segundo a CC,
«um organismo desta natureza ter[ia] de ser estruturado com o maior cuidado,
em virtude da elevada responsabilidade das suas atribuições, as quais
dever[iam] compreender uma análise objectiva da eventual conveniência de
agrupamento de alguns dos centros existentes por forma a conseguir-se maior
economia e eficiência pela supressão de duplicações de equipamento, de temas
de estudo e de esforços individuais».443
Esta realidade leva a CC a acolher com interesse a proposta de lei n.º 43. No
entanto, algumas considerações são feitas, nomeadamente no que diz respeito ao rol de
atribuições do organismo em causa, que a Câmara considera muito vasto, temendo ser
impossível estruturá-lo convenientemente de forma a abranger uma tal amplitude de
acção, que ia desde os aspectos científicos e tecnológicos, até à política e economia
industrial do País, para não falar no choque de atribuições que tal poderia provocar com
outros organismos já constituídos a nível ministerial, como a Direcção-Geral dos
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Serviços Industriais 444 e o Conselho Superior da Indústria 445, entre outros. A Câmara
propõe, portanto, que ao invés de substituir os organismos já existentes, mesmo que
deficitários na sua acção, sejam dadas condições para que os mesmos possam
desenvolver da melhor forma os seus estudos. O novo organismo não deveria, assim,
apresentar competências ao nível da economia geral, mas apenas a nível técnico, sendo
esta a melhor forma de conquistar a confiança das empresas que a ele deverão recorrer
«mediante a certeza de que quando lhes submeterem os seus problemas estes só serão
considerados sob o ponto de vista técnico puro, com aberto espírito de colaboração no
sentido da sua mais perfeita resolução dentro das conveniências individuais dos
interessados».446 Além destas questões, um outro receio fortalecia ainda a opção pelo
afunilamento das competências do organismo: a necessidade de caminhar lentamente,
de forma assertiva e cimentada, evitando que um fracasso inicial pudesse colocar em
causa a confiança no Instituto apesar de qualquer tentativa de reorganização posterior.
Desta forma, apenas após ter sido provada a sua capacidade de actuação poderiam ser
ampliadas as suas competências de acordo com as necessidades.
Mas outros factores seriam analisados, como a consciência de que o novo
organismo seria principalmente procurado pelas empresas de maiores dimensões, visto
serem estas as que maior consciência tinham da necessidade da investigação cientifica a
nível da indústria, não podendo, porém, cair-se na tentação do Instituto impor apoio
técnico, imiscuindo-se de forma grosseira na iniciativa privada, participar na exploração
de empresas ou exercer qualquer actividade industrial. A própria constitucionalidade da
proposta é posta em causa pelo facto de referir que o organismo teria, também,
atribuições ao nível das Províncias Ultramarinas apesar de não conter a assinatura do
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Ministro do Ultramar. No entanto, apesar das críticas, o parecer da CC acaba por ser
positivo, referindo a importância deste organismo para o serviço da indústria,
principalmente como auxílio de unidades médias que não tinham recursos para manter o
seu próprio núcleo de investigação, nem tão pouco suportar os custos da assistência
técnica disponibilizada por organismos estrangeiros. Muitas destas unidades acabavam
por produzir de forma deficiente devido à falta de conhecimentos técnicos, levando ao
descrédito da produção nacional. Neste sentido, a constituição deste organismo traria
evidentes mais-valias, numa primeira fase, pela divulgação de técnicas conhecidas e
experimentadas a nível internacional e, posteriormente, através dos seus próprios
trabalhos. Por outro lado, impediria a duplicação de estudos e trabalhos de investigação
entre sectores próximos ou baseados em métodos de fabrico semelhantes.
Após estas considerações de carácter geral, o parecer parte para a apreciação da
proposta na especialidade, onde alerta para vários pormenores que lhe parecem ser
relevantes. Entre as principais alterações propostas447 contam-se a própria designação
do organismo, que se propunha passar de Instituto Nacional de Investigação, Tecnologia
e Economia Industrial para Laboratório Nacional da Indústria (base I), bem como o
leque das suas atribuições que se veria reduzido à seguinte estrutura: «O Laboratório
tem por fim promover, auxiliar e coordenar a investigação aplicada tendente ao
aperfeiçoamento tecnológico das indústrias», retirando-se as referências às Províncias
Ultramarinas (base II). Também a base III é destituída de parte do seu conteúdo sendo,
porém, enfatizada a necessidade de rentabilizar os centros de investigação existentes no
País, ou seja,
«Promover e auxiliar a realização, por outras entidades, públicas ou privadas,
de estudos, ensaios e investigação de utilidade para a indústria» e «Auxiliar a
criação de museus tecnológicos, laboratórios, instalações de ensaio, estações
experimentais, fábricas-escolas e centros de investigação aplicada de especial
interesse para o aperfeiçoamento ou desenvolvimento industrial, e criar e
manter instalações e actividades semelhantes quando tal se mostrar
necessário».
No número 8 é enfatizada a necessidade do organismo incentivar a formação técnica
dos intervenientes no progresso industrial promovendo
447
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«[…] por si ou em colaboração com os serviços e organismos competentes, a
especialização, no País ou no estrangeiro, de cientistas, técnicos ou pessoal de
qualquer natureza, com vista à formação e aperfeiçoamento do pessoal
dirigente, técnico ou operário indispensável ao progresso da indústria nacional
ou aos serviços de assistência científica e técnica dependentes do próprio
Laboratório»,
evitando, porém, que este se constituísse como o único responsável pelos contactos
internacionais a nível da ciência aplicada à industria (n.º 11). Por último, na base IV é
enfatizado o facto do organismo não dever intervir directamente no sector industrial
mantendo a sua acção ao nível da assistência técnica; a base VII afirma, no que à
constituição dos quadros diz respeito, a necessidade do director do organismo ser
nomeado pelo Ministro de Economia e não pelo Conselho de Ministros e, na base IX, é
estipulado que a requisição de pessoal a outros ministérios devia depender unicamente
da exigência de habilitações técnicas especiais.
O parecer da CC foi discutido na Assembleia Nacional desde o dia 22 de
Fevereiro até ao dia 14 de Março de 1957. Os deputados que intervieram na discussão
apoiaram a proposta na generalidade, introduzindo apenas pequenos apontamentos
relativamente à designação do organismo - apoiando o termo «Instituto» presente na
proposta de lei e não «Laboratório», como apontava o parecer da CC -, discordando,
igualmente, do facto da acção do organismo ser limitada ao território metropolitano,
afirmando que este deveria estender-se às Províncias Ultramarinas, sendo as questões
legais e constitucionais ultrapassadas através da ligação do Ministro do Ultramar ao
projecto de lei. Veja-se o discurso de Mendes Correia ao afirmar: «seria lamentável que
se

circunscrevessem

à

metrópole

os

benefícios

da

nova

organização.

Aliás, não deve ser palavra vã, mera flatus vocis, a tão útil e necessária unidade e
convergência que justificadamente se proclama entre a metrópole e as províncias
ultramarinas». 448 À excepção destas questões, os vários intervenientes na discussão
encontram-se de acordo ao confirmar a necessidade da criação deste organismo para o
desenvolvimento económico e social do País, não podendo este processar-se à revelia da
realidade industrial que deveria ser libertada dos constrangimentos já conhecidos e
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apostar, à imagem do que se passava no estrangeiro, na investigação cientifica e técnica
como base do seu crescimento.
É, de facto, notório, como já verificámos, o reconhecimento das debilidades do
tecido produtivo nacional a nível do sector secundário. Como refere Mendes Correia,
«só hiperbòlicamente podíamos atribuir a Portugal foros de país industrial, susceptível
sequer do se aproximar das grandes ou pequenas nações industriais do Mundo».449
Porém, a proposta de lei n.º 43 é entendida pela AN como mais um passo que comprova
o desejo manifestado pelo Governo de trilhar o caminho do desenvolvimento industrial,
sendo entendida como mais uma das «acções renovadoras» do regime, na esteira de
outras medidas onde se incluem os Planos de Fomento, a criação de organismos de
planificação e a concessão de bolsas de estudo a técnicos e especialistas em matéria
económica450, mas cuja acção global não havia ainda atingido a amplitude necessária
para o êxito da iniciativa. Bem o explica Calheiros Lopes ao referir:
«É evidente que a evolução do mundo moderno, e mais particularmente da sua
economia, se está verificando a um ritmo tal que, para enfrentar os problemas
actuais, se torna indispensável da parte dos dirigentes das empresas possuírem
em alto grau qualidades de previsão, verdadeira presciência do sentido em que
a evolução económica e social deve ser encaminhada».451
Também Russel de Sousa refere que a proposta de lei que criava o então chamado
Instituto Nacional de Investigação, Tecnologia e Economia Industrial completaria o
ciclo em prol do desenvolvimento industrial iniciado pelo Governo com o Decreto-Lei
n.º 40874, que permitia o reapetrechamento do sector secundário através de uma
redução da contribuição industrial, para que disso resultasse a modernização das
instalações e dos métodos de trabalho, melhorando assim a produtividade 452, afirmando,
por seu lado, Amaral Neto que esta proposta de lei o levava a «perceber como que um
vento novo, um sopro de contemporaneidade, levantado das cadeiras do Governo.
Dirige-se a problemas do nosso tempo, problemas a que é naturalmente mais sensível a
449
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geração a que ainda quero pertencer, e olha com acuidade o desejo universal de
participar dos frutos da civilização técnica do dia de hoje».453
A esperança na capacidade que este organismo apresentava para resolver alguns
dos problemas que mais afectavam o tecido industrial português convivia, na AN, lado a
lado com o descrédito relativamente a essa mesma possibilidade. André Navarro, ao
referir-se ao perigo do sobreequipamento de parte do sector secundário nacional e à
pulverização das unidades industriais, afirma que as suas características não permitiam
sequer a investigação e a assistência técnica privadas.454 Também Amorim Ferreira
realça as graves lacunas ao nível da aplicação do método científico no planeamento das
actividades industriais, sendo urgente, para alterar esta situação, a criação de um
organismo que permitisse um recurso fácil à investigação científica e à assistência
técnica de que a indústria necessitava455, realidade reafirmada por Melo Machado456,
que alerta, também, para a inexistência dos técnicos necessários para o prosseguir dos
objectivos delineados na proposta de lei. 457
Após a discussão da proposta de lei na AN, finda a qual vinga a designação de
Instituto Nacional de Investigação Industrial (INII) proposta por Francisco Cardoso de
Melo Machado, o Instituto seria instituído pela lei n.º 2089 de 8 de Junho de 1957, da
Secretaria de Estado da Indústria458, sete anos após a primeira tentativa de Magalhães
Ramalho459, e criado e regulamentado como instituição pública a 23 de Janeiro de 1959,
pelos decretos-lei n.º 42120 e 42121, respectivamente, com o objectivo de promover,
auxiliar, coordenar e aperfeiçoar o desenvolvimento industrial do País, sendo entendido
como um dos instrumentos da opção pela industrialização expressa no II Plano de
Fomento. De facto, o período que mediou a promulgação da lei 2089, em 1957 e os
decretos-lei n.º 42120 e 42121, em 1959, foi encarado com alguma preocupação por
alguns deputados da AN e, provavelmente, também por alguns técnicos e industriais,
453
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temendo-se que o INII acabasse por não sair do papel tendo o mesmo destino do Centro
Nacional de Produtividade que, aliás, alguns esperavam ainda concretizar. Porém, as
lógicas que enquadravam o II Plano de Fomento vêm a ditar a sua criação e, nesse
âmbito, o novo Instituto era entendido como um sólido motor na política de
desenvolvimento industrial do País, sendo entendido como um veículo que permitiria
adaptar a indústria nacional aos desafios da época, sobretudo no que dizia respeito à luta
pelos mercados, à concorrência e à liberalização de trocas. De facto, o efeito EFTA teria
tido, igualmente, um peso importante na criação do Instituto. Como afirma Torres
Campos: «Acredito que o facto de, por essa altura, Portugal ter aderido à EFTA,
ajudou a fazer passar a necessidade da criação de um organismo como o INII».460
O INII pretendia acompanhar os progressos científicos internacionais colocandoos à disposição da indústria portuguesa, principalmente das unidades que não tinham
capacidade financeira para estabelecer laboratórios e manter ao seu serviço pessoal
técnico, estimulando assim, o Instituto, a melhoria da produtividade dos sectores
industriais. Nas palavras do seu primeiro director, Eng.º Magalhães Ramalho: «O
Instituto é, de facto, a última tentativa para que o povo português actualize a sua
maneira de trabalhar e de dirigir o trabalho. É a última tentativa no sentido de permitir
à indústria nacional a supressão do atraso que regista em relação ao que se passa lá
fora. E esse atraso consubstancia-se, em especial, nos métodos de trabalho e no
aproveitamento integral das indústrias». 461 De facto, como podemos também verificar
pela análise da lei n.º 2089, o INII apresentou, desde o seu início, o objectivo de
constituir um agente de inovação no sector secundário português, devendo «promover,
auxiliar e coordenar a investigação e assistência que interessem ao aperfeiçoamento e
desenvolvimento industriais do País». Para tal deveria, como afirma a base II da mesma
lei,
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«assegurar, de um modo geral, a coordenação e o aproveitamento dos meios,
estudos e investigações de interesse para o progresso das indústrias; (…)
acompanhar a evolução e os progressos científicos e técnicos das diversas
indústrias portuguesas e estrangeiras e os seus processos de expansão
económica; (…) reunir e preparar, para fácil consulta e divulgação, os estudos,
relatórios, textos de patentes, informações e referências, nacionais ou
estrangeiras, que possam ser úteis ao aperfeiçoamento das actividades
industriais já existentes ou à instalação de novas indústrias no País; (…) fazer
estudos, ensaios e investigações científicas ou técnicas de utilidade para a
indústria, bem como promover ou auxiliar actividades semelhantes de outras
entidades nacionais, públicas ou privadas; (…) criar, manter ou dirigir museus
tecnológicos, laboratórios, instalações de ensaio, estações experimentais,
fábricas-escolas ou centros de estudo ou de investigação de especial interesse
para o aperfeiçoamento ou desenvolvimento industrial, bem como promover ou
auxiliar a criação e manutenção de instalações e actividades semelhantes por
outras entidades nacionais, públicas ou privadas; (…) prestar assistência
científica e técnica aos industriais ou outras entidades públicas ou privadas que
a solicitarem; (…) facultar (…) a utilização dos seus laboratórios e serviços a
cientistas, técnicos, professores e alunos de escolas superiores e profissionais
ou outras entidades idóneas interessadas em estudos e pesquisas relacionados
com a indústria; (…) promover (…) a especialização, no País ou no estrangeiro,
de cientistas, técnicos ou pessoas de qualquer natureza, para a formação e
aperfeiçoamento de dirigentes, técnicos ou operários indispensáveis ao
progresso da indústria nacional ou aos serviços de assistência científica e
técnica dependentes do próprio instituto; (…) manter intercâmbio de estudos,
pesquisas e informações com Universidades, escolas técnicas, institutos de
investigação, centros de estudo, laboratórios e outras entidades, públicas ou
privadas, nacionais ou estrangeiras, que desempenhem actividades de interesse
para o progresso das indústrias; (…) promover, por meio de cursos,
conferências,

congressos,

demonstrações,

exposições,

documentários

cinematográficos, publicações e outros processos adequados, a divulgação dos
conhecimentos ou resultados obtidos em estudos e trabalhos científicos ou
técnicos, próprios ou alheios, especialmente entre as entidades de carácter
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cultural, económico, associativo ou profissional, ligadas aos problemas e
actividades industriais; (…) fazer-se representar em organizações, congressos,
conferências ou reuniões internacionais respeitantes a matérias compreendidas
nas suas atribuições; (…) dar parecer ou sugerir providências sobre problemas
de regulamentação tecnológica, produtividade e normalização».
Para atingir os seus propósitos, o INII podia ainda «instituir prémios ou outras
formas de recompensa ou distinção a conceder a entidades singulares ou colectivas que
contribuam, por forma digna de especial relevo, para a investigação ou para o
progresso científico ou técnica da indústria». Além disso, o Instituto dispunha de uma
série de facilidades e direitos, quer na importação dos materiais de que necessitasse para
o cumprimento das suas funções, tal como se encontra referido na base V da mesma lei,
quer na possibilidade de criação de delegações e serviços, privados ou em colaboração
com outras entidades, como afirma a base VI. Também em termos de pessoal a Lei n.º
2089 concedia algumas vantagens ao organismo ao afirmar que este poderia recorrer a
funcionários habilitados de qualquer organismo público, corporativo ou de cooperação
económica para completar o seu próprio quadro (base IX), bem como a técnicos
nacionais ou estrangeiros, a título próprio ou em colaboração com outras entidades
nacionais, considerados indispensáveis à boa execução dos serviços (base X). O INII
poderia ainda encarregar técnicos, organismos ou instituições, nacionais ou estrangeiros,
da execução de estudos, investigações ou tarefas científicas e técnicas específicas (base
XI), sendo que o Ministério das Finanças ficava, igualmente, encarregue de aplicar um
regime de isenções tributárias sobre as importâncias «destinadas a trabalhos de
investigação de interesse para o desenvolvimento industrial do País» (base XIII).
Por seu lado, o decreto-lei n.º 42120, que cria efectivamente o INII, desenvolve
alguns aspectos que não haviam sido expostos na lei anterior. Porém, talvez um dos
elementos mais interessantes que apresenta seja a explicação que introduz sobre a
necessidade de criação do Instituto, enfatizando o seu papel de agente dinamizador do
desenvolvimento e da inovação industrial. Refere assim o decreto-lei:
«A carência cada vez mais acentuada de técnicos das várias especialidades; o
desenvolvimento crescente da indústria nacional sob o impulso dos sucessivos
planos de valorização económica; as perspectivas resultantes das políticas de
liberalização de trocas e unificação de mercados, com a consequente premência
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na obtenção de condições competitivas e de expansão internacional do maior
número

de

actividades

nacionais,

e,

finalmente

a

aceleração

que

necessariamente terá de imprimir-se aos sectores das técnicas e da investigação
são de molde a justificar uma intervenção rigorosa no sentido de dar solução
adequada ao conjunto de problemas assim criado. Concluídos os trabalhos e
estudos relativos ao II Plano de Fomento, julga-se oportuno criar um órgão de
investigação e assistência técnica apto a colaborar com as actividades
particulares na resolução das dificuldades tecnológicas que hão-de surgir com
o aperfeiçoamento da produção industrial».
Como podemos verificar, é notório o reconhecimento por parte do Ministério da
Economia das transformações que, nestes finais dos anos 50, tinham lugar ao nível da
economia nacional. Mais se reconhecia que, na esteira do II Plano de Fomento, a
resolução dos problemas criados por estas mesmas transformações dependeria da
existência de um organismo que, em nome próprio ou em colaboração com entidades
particulares, surgisse como um pólo de inovação capaz de impulsionar o
desenvolvimento tecnológico necessário ao aperfeiçoamento da produção nacional.
Como tal, é previsto que o INII não só colabore activamente com outras entidades
nacionais, como as indústrias e os organismos corporativos ou de coordenação
económica, mas também que os mesmos sejam parte integrante do Instituto. Esta
situação é estipulada pelo artigo 3.º que refere que o conselho técnico do INII, órgão
consultivo a operar junto da Direcção e sob a presidência do Director, seria constituído
por «secções especializadas nas quais dever[iam] estar representadas as principais
indústrias e actividades técnico-científicas que interess[ass]em às finalidades do
Instituto», determinando o artigo seguinte quais os organismos que nele deveriam,
também, estar representados: a Corporação da Indústria, escolas superiores e
instituições científicas, «instituições ou entidades privadas que contribu[isse]m por
forma relevante para as actividades do instituto, bem como quaisquer individualidades
especialmente qualificadas».
São atribuídos, assim, ao INII, vários benefícios que tinham como objectivo
proporcionar-lhe os meios materiais e humanos necessários ao bom cumprimento das
suas funções de agente de inovação industrial. A nível material, podemos referir a tutela
da Fábrica-Escola Irmãos Stephens que passa a ser considerada como um serviço
externo do INII, ficando a competir a este Instituto todas as atribuições anteriormente
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detidas pela Direcção-Geral dos Serviços Industriais (art. 7.º). A nível humano são
também conferidos alguns privilégios aos técnicos do INII, tendo como objectivo
facilitar a disponibilização dos quadros mais qualificados para o serviço do Instituto,
sem prejuízo dos seus cargos de origem. Tal encontra-se afirmado no número 1 do
artigo 12.º que refere que os funcionários requisitados pelo INII poderiam regressar aos
seus cargos de origem findo o período de requisição e, caso estes não se encontrassem
disponíveis, os seus vencimentos seriam garantidos até ao reingresso ser possível. No
seu conjunto, este diploma prevê que o INII possa dispor de 122 funcionários entre
pessoal dirigente, pessoal técnico (investigadores, analistas, preparadores e montadores,
desenhadores e técnicos auxiliares), pessoal administrativo e pessoal menor
(condutores, contínuos, telefonistas e serventes). No que ao pessoal técnico diz respeito,
este constituía a maior fatia dos funcionários do Instituto, com 77 indivíduos, dos quais
destacamos 5 chefes de divisão de estudos, 12 investigadores, 6 analistas, 6
preparadores ou montadores e 6 desenhadores. 462
Por seu lado, o decreto n.º 42121 que promulga o regulamento do INII
desenvolve alguns pontos que não haviam sido focados anteriormente, entre os quais, a
constituição do Conselho Técnico do qual deveriam fazer parte um representante do
Ministério das Corporações e Previdência Social, da Corporação da Indústria e de cada
um dos organismos privados que contribuísse para as actividades do Instituto; dois
representantes dos centros de estudo e instituições científicas e técnicas, sendo um deles
da área das ciências e técnicas e outro de economia; dois professores ou assistentes de
economia e engenharia de escolas superiores nacionais; um industrial representativo de
cada grupo de indústrias, designado pela Corporação da Indústria e três indivíduos
especializados em problemas de investigação científica e tecnológica e em
produtividade industrial. 463 O conselho técnico compunha-se de várias secções
especializadas, onde se encontravam representadas as indústrias têxteis, as indústrias de
madeira, as químicas, metais e metalomecânicas, a indústria de cerâmica, vidro e
abrasivos e as indústrias alimentares. E, sempre que necessário, poderiam ser agregados
ao conselho ou às suas secções outros agentes de reconhecida competência (Artigos 5.º
e 6.º).
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Foram, igualmente, estabelecidos os dois serviços técnicos no Instituto, sendo o
primeiro relativo à investigação, laboratórios e assistência técnica à indústria e o
segundo encarregue das questões da produtividade, organização científica da produção e
do trabalho industrial (Artigo 20.º). Ao primeiro serviço, competia a preparação de
pessoal, a realização de trabalhos de investigação requisitados pelos industriais ou
estipulados superiormente, bem como a realização de análises, ensaios, aferições e
estudos

laboratoriais,

compreendendo,

para

tal,

três

divisões

responsáveis,

respectivamente, pela investigação, ensaios correntes, fiscalização de qualidade e
assistência técnica e formação de pessoal (artigo 22.º). Quanto ao segundo serviço
competia-lhe estudar as questões relativas à organização científica da produção e do
trabalho em termos humanos, tecnológicos e económicos (Artigo 23.º)464, tendo sido
este o serviço responsável pelos desenvolvimentos realizados no INII em prol da
difusão da OCT no sector secundário português. Este decreto regulamentava,
igualmente, as condições de atribuição de bolsas de estudo, estágios, tirocínios e cursos
de especialização e aperfeiçoamento que poderiam ser oferecidas pelo Instituto (artigo
40.º), tendo estes sido um dos veículos de uma importante transferência de know-how
em termos de produtividade e de OCT. Como refere João Cravinho, «[…] o Serviço de
Produtividade ficou na história como um dos pontos fortes da intervenção do INII. Foi
das coisas que mais lastro deixou. Pode-se dizer que foi com este Serviço que a
Produtividade passou a ser um tema obrigatório nas empresas». 465 Também Luís
Moura Vicente afirma:
«O sector que mais se desenvolveu no INII foi, creio eu, o da Produtividade e foi
também aquele que começou primeiro a dar dinheiro. Os cursos de formação
que promovíamos eram muito procurados e vinha gente de todo o país para
assistir a eles e isso gerava dinheiro. Estes cursos foram utilíssimos tanto para a
indústria como para a economia nacional, sendo para o INII uma fonte de
receitas.
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A comprovada competência do segundo serviço do INII faz com que este entre na dependência da
Secretaria de Estado da Indústria com a responsabilidade de orientar as tarefas de O&M nela necessárias,
continuando, porém, ligado ao Instituto nas suas restantes atribuições. O despacho de 28 de Abril de 1969
estipula, assim, que «o Serviço de Produtividade do INII, recrutando temporariamente o pessoal que
venha a mostrar-se necessário, na dependência directa e sob a orientação do Gabinete da Secretaria de
Estado da Indústria, estudará e preparará a reforma dos Serviços da Secretaria de Estado com vista à
sua melhor adaptação às exigências do desenvolvimento industrial do País», mantendo a orientação do
Engenheiro Mário Cardoso dos Santos. Rogério Martins, op. cit., 1970, pp.202-203.
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Nenhum outro sector do Instituto teve esta projecção. Os Serviços de
Produtividade tornaram-se rapidamente muito conhecidos e os seus cursos,
inspirados em França, muito procurados. Nessa altura o francês era a língua
mais falada, daí que a maioria dos monitores fossem franceses ou francófonos.
De certa forma, o Departamento de Produtividade tornou-se numa espécie de
escola de gestão com um impacto muito positivo na época.
A moda pegou, e alguns anos depois, outros organismos como a Associação
Industrial, a Cooperação [sic] da Indústria e a Associação Comercial também
passaram a promover os seus próprios cursos. Mas até 1966, será só o INII a
fazê-los. Isso foi muito importante para aqueles que, não podendo ir estudar
para o estrangeiro, passavam agora a ter acesso a uma formação especializada
e inovadora. Fomos, para muitos jovens de então, uma verdadeira escola de
formação de quadros».466
Apesar de não corresponder inteiramente ao que era pretendido em relação ao
Centro Nacional de Produtividade, é notório o desejo de que o INII se constituísse como
um pólo de investigação e desenvolvimento aplicado à inovação da indústria. De facto,
com foi já referido, o Instituto é criado no mesmo período em que entra em vigor o II
Plano de Fomento, sendo um dos seus objectivos a prossecução de uma política
industrial mais activa. E, ao atentarmos nos objectivos deste plano para o sector
secundário, verificamos que estes se cruzam, em parte, com as atribuições do INII se
tivermos em conta a aposta na investigação e na aplicação de novos métodos de
trabalho, bem como a necessidade de ser possibilitada cooperação técnica às indústrias,
como refere a base V do II Plano de Fomento. No fundo, como afirma Torres Campos, a
criação do INII representa uma tentativa ténue de melhorar o desempenho industrial
através de uma alteração da forma de actuação dos departamentos públicos responsáveis
pela sua supervisão.467
Durante o período de vigência do II Plano de Fomento, o INII centra a sua acção
no apoio à aplicação da Lei 2005, no incremento à produção de novos bens e na
introdução de processos de fabrico mais inovadores na indústria, porém é notório que o
Instituto foi, também, responsável por um conjunto de iniciativas que tendiam a dar a
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conhecer novos métodos de trabalho e de gestão, entre as quais se destacam a realização
de cursos e a publicação de estudos, como veremos adiante. Além disso, o INII
desenvolveu ainda relações próximas com os organismos internacionais ligados ao
processo de recuperação económica, como a AEP e a OECE/OCDE, tendo estes
apoiado as iniciativas do Serviço de Produtividade e a participação do Instituto nos
projectos internacionais por eles patrocinados468 e tendo possibilitado o contacto do País
com os métodos de OCT difundidos nas acções de formação e nos Projectos de
Assistência Técnica organizados a nível internacional. Como verificámos anteriormente,
em 1953 havia sido criada a AEP tendo como missão a difusão do «espírito de
produtividade» e dos métodos de management na Europa. Também a OECE/OCDE
pretendia auxiliar o desenvolvimento económico europeu. A missão destes organismos
explica as relações que são estabelecidas com o INII e o interesse que estes apresentam
no auxílio ao Instituto e no facilitar dos contactos com entidades congéneres. Da mesma
forma é preciso não esquecer as características da conjuntura na qual se insere a criação
do INII, pautada pelos preparativos da adesão de Portugal à EFTA e pelos desafios
lançados por esta nova realidade a um sector industrial marcado por um fraco nível
tecnológico e organizativo. Era necessário mudar a indústria nacional e é nesse sentido
que o INII desenvolve a sua actividade, baseando-se em dois pontos principais: por um
lado, o apoio directo às indústrias no sentido da modernização de técnicas e métodos de
trabalho e, por outro, a formação de quadros técnicos especializados que pudessem ser
garante dessa mesma inovação.469 De facto, o patronato oriundo do sector industrial
mais moderno vinha já demonstrando a necessidade da formação de quadros técnicos
para o desenvolvimento industrial, necessidade esta que deveria ser suprida pelo Estado
através do sistema de ensino. No entanto, o sistema de ensino português não se
encontrava preparado para desempenhar tal função, tendo o INII tentado colmatar essa
falha através das suas iniciativas de formação surgindo, assim, como um dos meios para
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Maria Fernanda Rollo, op. cit., 2007, p.494.
469
«Pareceu ao INII evidente, logo que entrou em acção, que qualquer campanha séria que visasse a
promoção do desenvolvimento económico nacional, em geral, e o da produtividade, em particular, teria
obviamente de iniciar-se, antes de mais nada, por uma vasta e decisiva tarefa de sensibilização e
formação, em massa, dos dirigentes e quadros superiores das empresas e serviços, nos modernos
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183

que a indústria nacional pudesse ultrapassar as suas dificuldades.470 Afirmava a
documentação de divulgação dos cursos de formação em produtividade 471:
«no caso concreto português, a isolada situação geográfica, a quase endémica
carência secular de técnicos, a evolução descontrolada duma indústria reduzida
e sem tradições e, sobretudo, a vertiginosa evolução cientifica dos últimos
decénios, originaram uma inevitável desactualização nas técnicas de fabrico e
organização, usadas em parte importante da industria portuguesa. Procurando
atenuar essa desactualização, propõe-se o INII iniciar a realização periódica de
cursos sobre as mais modernas técnicas de organização industrial, ministradas
por professores de competência reconhecida e destinados a todos os níveis da
população industrial».

Produtividade: o Cavalo de Tróia da organização científica do trabalho
É neste contexto e com os objectivos e meios anteriormente referidos que o INII
inicia as suas funções, apresentando um grande interesse pelas questões da
produtividade industrial nas quais, como verificámos no capítulo 1 da primeira parte, se
encontra, após a II Grande Guerra, enredada a OCT. É necessário explicitar que a acção
do Instituto não se resume a estas problemáticas, porém, dado o objecto do nosso
estudo, iremos deter-nos unicamente na análise da forma como o INII concorre para o
estudo e difusão da OCT em Portugal.
De facto, desde o final de 1959, o INII foi responsável por um conjunto de
iniciativas que incidia sobre as questões da produtividade, sendo esta entendida como
factor essencial para o desenvolvimento económico e industrial do País, tendo
estabelecido, igualmente, como missão fundamental a «divulgação das técnicas
modernas da organização científica do trabalho e da produção industrial e a formação
de quadros»472, numa acção articulada com os restantes organismos que, em Portugal,
partilham estas preocupações. Como afirma Torres Campos
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«[…] houve efectivamente a ideia de que era preciso formar pessoas nos
conceitos da produtividade, daquilo a que na altura se chamava organização
científica do trabalho, que recuperava um bocadinho as ideias do Henry Ford, o
fordismo, mas que tinha evoluído para métodos mais abrangentes que
ultrapassavam o simples posto de trabalho individual. […] havia todo um
mundo que se pressentia que era preciso e útil desbastar e conhecer. […] os
técnicos, na maioria engenheiros, que foram admitidos para este serviço, foram
seduzidos por esta ideia da novidade».473
É, de facto, pelos assuntos dedicados à produtividade e à OCT que o INII inicia
a sua actividade, por motivos que não se prendem apenas com a influência que o Plano
Marshall exerceu sobre António Magalhães Ramalho, pela importância destas matérias
e pela sua urgência no quadro do desenvolvimento industrial português, mas também
pelo facto de, no conjunto das três grandes áreas de acção estipuladas na lei orgânica,
esta ser aquela que maior projecção apresentava e que mais facilmente poderia ser
colocada em prática, dada a modéstia de recursos com a qual o INII se debatia no
arranque da sua actividade.
«[…] Mandam as realidades e a prudência que se iniciem as respectivas
actividades pelo sector de maior e mais imediata projecção prática e menos
exigente em matéria de equipamento e pessoal, de obtenção mais onerosa e
demorada. É-se assim imediata e naturalmente levado à colocação dos
problemas da produtividade, organização e formação de quadros no primeiro
plano do quadro das preocupações mais urgentes do Instituto Nacional de
Investigação Industrial. […]»474,
afirma Magalhães Ramalho ao Secretário de Estado da Indústria. Mais uma vez, é a
«realidade das coisas» que se impõe.
Para colocar este objectivo em prática, o Engenheiro Gomes Cardoso realiza
uma tournée em França visitando alguns dos centros de produtividade existentes, quer
aqueles que se encontravam ligados a associações empresariais ou aqueles que recebiam
apoio directo do Estado. Por seu lado, o director do INII apressa-se a enunciar as fases
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que deveriam marcar a colocação em prática deste objectivo. Dado o grande
desconhecimento sobre os conceitos e técnicas científicas de organização do trabalho
existente em Portugal, a primeira fase deste processo deveria constituir-se como a «fase
do choque psicológico e esclarecimento das elites nacionais sobre as questões básicas
da produtividade, organização racional das empresas e formação de quadros».475
Tendo início no final do ano de 1959, Magalhães Ramalho propõe que esta fase seja
marcada por um ciclo de conferências universitárias em Lisboa, Porto e Coimbra para as
quais deveriam ser chamados a colaborar reputados especialistas nacionais e
internacionais. Após esta primeira etapa seguir-se-ia, nos meses imediatos, a «fase da
multiplicação rápida dos agentes capazes de divulgar as novas técnicas e conceitos
junto da indústria»476, cuja formação passaria pela realização de cursos livres de cerca
de 6 semanas nas várias escolas superiores e médias do País. Por fim, a terceira etapa
constituir-se-ia como a «fase de acção prática propriamente junto da indústria»477,
considerada a tarefa mais demorada, difícil e extensa que o Instituto tinha entre mãos.
O INII, através do seu serviço de produtividade, iniciaria assim aquilo que na
actualidade podemos chamar de cursos de gestão, algo que, na época, não existia em
Portugal. 478 A realização destes cursos pressupunha a existência de formadores
instruídos nos métodos de OCT e, para tal, o engenheiro Gomes Cardoso envia técnicos
ao estrangeiro para que estes frequentassem cursos de pós-graduação em alguns países
europeus, nomeadamente no Reino Unido, França, Suíça e Holanda e, após o seu
regresso, orientassem cursos destinados a empresários e técnicos. «Curiosamente houve
uma adesão muito grande a isso. Fizeram-se imensos cursos de produtividade - era o
nome que estava na moda nessa altura -, e sobretudo houve uma grande adesão por
parte das empresas»479, afirma o engenheiro Torres Campos, enfatizando ainda o
impacto da entrada de Portugal na EFTA no interesse apresentado por estas questões.
Magalhães Ramalho compreende, porém, a priori as dificuldades de estender à
indústria os conceitos, técnicas e modelos de organização que seriam difundidos nas
acções de formação planeadas para as duas primeiras fases, entendendo que
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«para que possa vir a ser apoiada [a acção de difusão destes métodos] e
acarinhada com calor pela indústria, como se impõe, ela terá que ser, antes de
mais nada, espectacularmente convincente nos seus efeitos práticos; para que
possa desenvolver-se à escala nacional com a rapidez que se exige, ela terá
sobretudo que ser levada a cabo com a mais larga colaboração possível de
todos os interessados. O problema das relações humanas terá pois, neste caso
particular da actuação do Instituto uma decisiva relevância. Mais do que
concorrente de organizações da especialidade já existentes ou do que um
dogmático e absorvente organismo docente, o Instituto deverá ser sobretudo um
estimulador e exemplificador geral convincente e simpático das técnicas e
processos que se entendem dever divulgar». 480
É de realçar a referência à problemática das relações humanas, realmente muito presente
na realidade portuguesa pelos motivos anteriormente expostos, sendo esta necessária
para facilitar a cooperação dos industriais e operários com os técnicos do Instituto no
processo de colocação em prática da OCT, sendo que a difusão destes métodos teria de
ser baseada numa clara exposição dos benefícios que com eles poderiam ser obtidos.
Por outro lado, Magalhães Ramalho evidencia, ainda, a necessidade do INII se
constituir como um organismo coordenador das actividades de outras entidades em prol
da difusão da OCT, visão secundada pelo Secretário de Estado da Indústria, a quem
Magalhães Ramalho solicitava a aprovação da orientação que propunha para o
Instituto.481 De facto, o INII nunca monopolizaria os estudos sobre OCT em Portugal
tendo, pelo contrário, criado parcerias com a CEGOC, a COPRAI e outras entidades em
benefício da difusão destes métodos no País.
A nível internacional, a criação do INII é vista com entusiasmo por parte dos
organismos europeus que se dedicavam a estudos semelhantes, sendo que muitos deles
oferecem o seu apoio quase de forma imediata, entre propostas de colaboração e
pedidos de visita, entrando desta forma o País na lógica internacional de transferência
de saber que é marca da época, tal como foi explicitado na primeira parte da tese. Estes
contactos internacionais que são, eles próprios, factor de internacionalização do País
480

Arquivo do Instituto Nacional de Investigação Industrial, Propostas e informações ministeriais - 1959,
Proposta n.º 25/59, «Esquema das actividades mais imediatamente interessantes de desenvolver pelo 2.º
serviço. Ciclo de conferências universitárias de inverno sobre «A produtividade e a organização e o
progresso industrial português. 22 de Maio de 1959», 22 de Maio de 1959, fl.3.
481
Idem, ibidem, fl.1, nota manuscrita.
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iniciam-se logo em 1959. Em Março de 1959, Magalhães Ramalho representa Portugal
em Milão no IV Simposium sur l’Organisation et l’Administration de la Recherche
Apliquée, organizado pela AEP e, no mês seguinte, realiza-se em Lisboa a VI
Conferência Internacional sobre Formação e Aperfeiçoamento da Administração de
Empresas. 482 Ainda em 1959, duas grandes instituições oferecem-se para estabelecer
contactos e definir formas de colaboração com o Instituto. Trata-se dos Department of
Scientific Industrial Research de Inglaterra e dos EUA, sendo que o primeiro apressouse a anunciar uma visita a Portugal do seu secretário-adjunto B. K. Blount, para o dia 22
de Outubro de 1959. A importância que esta visita revestia encontra-se impressa na
autorização dada pelo Secretário de Estado da Indústria para cobrir todas as despesas da
sua estadia e viagens pelo País, num valor de cerca de 15 000$00.483
De facto, o INII apresentou uma forte tendência de internacionalização
apostando na colaboração com organismos estrangeiros484, no contacto com os seus
técnicos e no incentivo às visitas e/ou contratação de especialistas, além de ter tido um
importante papel na divulgação de acções de formação realizadas noutros países e no
envio de técnicos nacionais para completar a sua formação no exterior. Em 1961,
Magalhães Ramalho é claro ao afirmar ao Secretário de Estado da Indústria as suas
pretensões declarando: «[…] tem este Instituto procurado estabelecer o maior número
possível de contactos com entidades estrangeiras cuja actividade prossiga objectivos
relacionados com a actividade industrial, de forma a obter um conhecimento
actualizado das suas realizações, quer no campo prático, quer no campo teórico».485
Na verdade, os contactos intensificam-se na década de 1960. Em 1961, o INII inscrevese como membro da Association Interprofessionelle pour l’Étude du Travail, de Paris, o
que lhe permitia ter acesso ao serviço de filmes especializados 486 - que lhe garantia o
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Margarida de Magalhães Ramalho, op. cit., 2014, p.92.
Arquivo do Instituto Nacional de Investigação Industrial, Propostas e informações ministeriais - 1959,
Proposta n.º 75/59, de 22 de Setembro de 1959, «Visita do Secretário-Geral Adjunto do Departement of
Scientific Industrial Research de Inglaterra», fls.1-2.
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Cf. anexo 4.
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Arquivo do Instituto Nacional de Investigação Industrial, Propostas ministeriais 1961, Proposta 50/61,
de 23 de Março de 1961, «Inscrição do INII como membro da Association Interprofessionelle pour
l’Étude du Travail, de Paris», fl.1.
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O INII seria responsável pela cedência de filmes técnicos a organismos nacionais como a Ordem dos
Engenheiros, sendo alguns deles alusivos à OCT. Entre os mais importantes destacamos os seguintes
títulos: Organização do Trabalho de Escritório; O Caminho Crítico; O Emprego do Caminho Crítico;
Análise de Métodos; Cinco Perguntas Inocentes e Tempos Mortos. «Actividades Culturais. Actividades
Realizadas», Boletim da Ordem dos Engenheiros, volume 16, n.º 1, Janeiro de 1971, pp.25-26;
«Actividades Culturais. Actividades Realizadas», Boletim da Ordem dos Engenheiros, volume 16, n.º 2,
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acesso ao aluguer ou aquisição de filmes sobre o estudo do trabalho -, permitindo-lhe
ainda obter gratuitamente a revista L’Étude du Travail, utilizar o Centro de
Documentação da Associação, adquirir em condições especiais materiais editados pela
Associação, obter redução no preço de inscrição no Cours Superieur d’Étude du
Travail, organizar cursos em Portugal sob a égide da Associação e permitir a
participação de técnicos do INII em cursos especiais em França, adaptados ao programa
proposto pelo Instituto.487
No ano seguinte, o INII inscreve-se como membro do The Institute of Work
Study, «associação que se dedica ao estudo e ensino de problemas relativos aos
métodos e medida do trabalho […]». 488 A inscrição como membro deste organismo
relacionava-se não só com a necessidade de manter um constante intercâmbio com
institutos de investigação e centros de estudo dedicados ao progresso da indústria, mas
também com o facto de possibilitar a aquisição de documentação técnica e o contacto
com especialistas estrangeiros. A colaboração com este Instituto permitiria ao INII
receber a publicação Work Study-Journal, bem como documentação relativa a
conferências, acções de formação e estudos sobre a temática. Por fim, e ao que ao nosso
tema diz respeito, o Secretário de Estado da Indústria autoriza em 1966 a inscrição do
INII como membro do British Institute of Management489 que permitia ao Instituto ter
acesso ao serviço informativo do organismo britânico, às suas acções de formação,
publicações e filmes, bem como aceder a um registo confidencial de consultores em
organização, sendo que os encargos desta inscrição se cifravam em 2 400$00 anuais.
Outros organismos são ainda mencionados como de interesse para o estabelecimento de
contactos, nomeadamente o Centre National de la Recherche Scientifique, a Association
Française pour l’Accroisement de la Productivite, a AEP e o Centre Français de
Renseignements Industrielle, bem como algumas entidades privadas como a Edition

Fevereiro de 1971, pp.81-82 e «Actividades Culturais. Actividades Realizadas», Boletim da Ordem dos
Engenheiros, volume 16, n.º 3, Março de 1971, pp.106-107.
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Arquivo do Instituto Nacional de Investigação Industrial, Propostas ministeriais 1961, Proposta 50/61,
de 23 de Março de 1961, «Inscrição do INII como membro da Association Interprofessionelle pour
l’Étude du Travail, de Paris», fl.3.
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Arquivo do Instituto Nacional de Investigação Industrial, Propostas ministeriais 1961, Proposta n.º
114/62, «Inscrição do INII como membro do The Institute of Work Study de Londres», fl.1.
489
Arquivo do Instituto Nacional de Investigação Industrial, Propostas ministeriais 1961, Proposta n.º
48/66, de 31 de Março de 1966, «Inscrição do INII como membro do British Institute of Management e
British Association for Comercial and Industrial Education».
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Organisation e o Bureau de Temps Elementaires pelo facto das suas áreas de actuação
interessarem ao desenvolvimento da indústria portuguesa. 490
Mas as lógicas de internacionalização não se limitam à inscrição do INII em
alguns dos organismos europeus ligados às questões da produtividade e da OCT. As
missões de estudo de técnicos portugueses no estrangeiro constituem uma outra forte
fatia da actividade do Instituto, sendo que a sua direcção se esforçava por manter um
constante contacto com técnicos além-fronteiras. Estes contactos foram autorizados por
um despacho de 26 de Maio de 1959 que garantia a António Magalhães Ramalho a
possibilidade de se deslocar «a diversos países da Europa para efeitos de estabelecer
contactos com técnicos e especialistas estrangeiros dos diversos ramos que interessam
ao Instituto Nacional de Investigação Industrial e regular, por conversações directas,
as condições em que os mesmos eventualmente nos poderão prestar os seus
serviços».491 Estes contactos eram estabelecidos pelo director do Instituto ou por um
técnico da sua confiança, sempre que o primeiro se visse impossibilitado de se deslocar
ao estrangeiro ou quando existisse a possibilidade de ser rentabilizada uma outra
deslocação. Tal sucedeu em Outubro de 1959 quando, devido ao facto da presença de
António Magalhães Ramalho ser indispensável em Lisboa e aproveitando o facto de
Alfredo Borges de Magalhães Ramalho se encontrar em Inglaterra, o Secretário de
Estado da Indústria concorda com o envio deste último para encetar contactos com
técnicos belgas e franceses especialistas em problemas de organização científica da
produção e produtividade.492
A participação de elementos do INII em acções de formação no estrangeiro não
é, também, esquecida, sendo que variados técnicos se deslocaram a organismos
europeus em ordem a participar em formações sobre temas ligados à produtividade, em
cujos conteúdos se encontravam as questões da OCT.493 Entre os técnicos que mais
vezes integraram estas viagens, muitas vezes feitas em articulação com outros
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Idem, ibidem, fl.1.
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organismos nacionais como a COPRAI 494, contam-se nomes como António Magalhães
Ramalho, Eduardo Gomes Cardoso495, Hélio Gomes da Silva Serra, João Cardona
Gomes Cravinho, Mário Cardoso dos Santos496, José de Melo Torres Campos497,
António Ennes da Lage Raposo e Luís Filipe de Moura Vicente498, alguns dos quais
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Arquivo do Instituto Nacional de Investigação Industrial, Proposta n.º 36/65, «Deslocação a Itália de
um técnico deste Instituto», 25 de Fevereiro de 1965.
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Institut d’Études Supérieures de Techniques d’Organisation du Conservatoire National des Arts et
Métiers de Paris. Em 1959 ingressa no INII onde chefia o Serviço de Produtividade até 1966.
Entre os estudos desenvolvidos contam-se:
Eduardo Gomes Cardoso e Maria Celeste Gomes Cardoso, Introdução ao estudo do trabalho, Lisboa,
Instituto Nacional de Investigação Industrial, 1963.
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Industrial, 1965.
Jane Aubert-Krier, Previsão e controle de gestão, tradução de Mário Cardoso dos Santos, Lisboa,
Clássica Editora, 1968.
Mário Cardoso dos Santos, O estudo do trabalho: instrumento básico na organização das empresas,
Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Industrial, 1965.
Mário Cardoso dos Santos e J. L. Pereira Júnior, Implantação e movimentação, Instituto Nacional de
Investigação Industrial, 1967.
Jorge Guerra Silva e Mário Cardoso dos Santos, Evolução da produtividade do trabalho entre 1953 e
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Fevereiro de 1965.
Jean Benielli, Aperfeiçoamento dos métodos de trabalho, tradução de José de Melo Torres Campos,
Cadernos de organização do trabalho, Lisboa, Clássica Editora, 1964.
José de Melo Torres Campos, Planeamento e controle de produção na empresa, apontamentos do curso
orientado por José de Melo Torres Campos, Lisboa, Nacional de Investigação Industrial, 1965.
José de Melo Torres Campos, A produtividade da população activa do continente português de 1950 a
1960, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Industrial, 1964.
Mário Cardoso dos Santos e José de Melo Torres Campos, «Evolução da produtividade do trabalho, da
remuneração e do emprego na indústria transformadora», op. cit., 1969, pp.551-559.
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Arquivo do Instituto Nacional de Investigação Industrial, Propostas e informações ministeriais - 1959,
Proposta n.º 117/60. 20 de Setembro de 1960, «Frequência na Holanda de um curso sobre técnicas de
produtividade».
O pedido de financiamento para a missão de estudo deste técnico foi renovado em Fevereiro de 1961.
Arquivo do Instituto Nacional de Investigação Industrial, Propostas e informações ministeriais - 1959,
Proposta n.º 29/61, «Missão de estudo do Eng. Luis Filipe de Moura Vicente, técnico provisório deste
Instituto em regime de prestação de serviços: frequência do curso “Small-Scale Industries” do RVB
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Vicente, técnico provisório deste Instituto em regime de prestação de serviços: frequência do curso
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ligados ao sector católico ou pertencentes ao grupo de engenheiros formados no IST que
com eles se relacionam, como mencionámos anteriormente e que agora encontramos
como técnicos do INII. Muitas destas participações de técnicos portugueses em
encontros científicos ou em acções mais ou menos longas de especialização organizados
por variados organismos têm origem em projectos da AEP que eram comunicados ao
INII pela CTCEE, órgão que apresentava como parte das suas atribuições a divulgação
em Portugal das acções de formação internacionais de interesse para o País.
Como já referimos, o ambiente marcado pelo auxílio norte-americano não era,
de facto, alheio a esta situação. Refere-nos Eduardo Gomes Cardoso:
«Com o auxílio americano do Plano Marshall, após a II Guerra Mundial, a
França (e outros países europeus) começaram a ter uma enorme quantidade de
muitos bons cursos […] Nos primeiros tempos, éramos muito poucos no INII.
[…] Pediu-me então [Magalhães Ramalho] para selecionar mais gente - não
mais de meia dúzia (por questões orçamentais) - para fazer cursos lá fora.
Nessa altura pediu-me também que procurasse cursos noutros países sem ser
França para se alargar o leque de pontos de vista. […] É então que vai gente
para a Suíça, para Inglaterra e para a Holanda. Entre outros foram mandados
para fora os engenheiros Torres Campos, Corrêa Gago e Luís Moura
Vicente».499
A situação do ensino em Portugal obrigava, de facto, à formação pós-universitária no
estrangeiro, que muitos dos técnicos do Instituto frequentaram tornando-se depois, eles
próprios, formadores500. Afirma Torres Campos:
“Small-Scale Industries” do RVB (“Research Institute for Management Science”) em Delft (Holanda)»,
19 de Abril de 1961, fls.1-2.
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Margarida de Magalhães Ramalho, op. cit., 2014, p.223.
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Arrolamento dos técnicos do INII especializados no estrangeiro sobre questões de produtividade até 20
de Fevereiro de 1964:
- Pedro João Gago de Magalhães
- Hélio Gomes da Silva Serra
- Maria Celeste Duarte Constantino Leite dos Reis Pinto dos Santos
- José Pinto dos Santos
- Joaquim Marçal Antunes
- Vitor Dias dos Santos
- Luís Filipe Vicente
- José de Melo Torres Campos
- Carlos Jorge Mendes Correia Gago
- Artur Manuel Cordes Cabral de Sampaio
- Nelso Vasconcelos Montes
- Luís Pereira Júnior
192

«Fui admitido para o Serviço de Produtividade que era gerido pelo Eng.º
Gomes Cardoso. Éramos um grupo de jovens, sobretudo de Engenharia, mas
também, com alguns de Economia e de Sociologia. Depois de obtido algum
conhecimento prático da situação da indústria portuguesa fomos mandados
para o estrangeiro. Eu fui para Londres juntamente com o Corrêa Gago; o
Moura Vicente para Haia, outros foram para Paris e para Genebra. O objectivo
era fazermos cursos de gestão empresarial que não havia cá. No regresso, ao
fim de quase um ano, tornávamo-nos formadores de outros técnicos, no INII e
não só. Isto teve uma aceitação enorme e uma expansão muito maior do que
estávamos à espera. Houve, em ligação com as associações empresariais e os
então existentes grémios, uma adesão notável. Dei dezenas e dezenas de cursos
a técnicos superiores de muitas empresas. Foi de facto aliciante trabalhar para
o INII nessa altura». 501
Dadas as suas atribuições, o INII recebia da CTCEE informação sobre as
iniciativas relacionadas com as questões da produtividade industrial, nas quais se
encontrava incluída a OCT. Exemplo disso é a participação de Joaquim Marçal da Mata
Antunes502 e de Vítor Dias Santos num estágio da AEP realizado em Paris com o
objectivo de formar jovens investigadores no domínio das ciências humanas aplicadas à
indústria, encontrando-se relacionado com o projecto n.º 7/07, Secção C(a) da AEP.
Este estágio, realizado em colaboração com a Associação Francesa para o Acréscimo da
Produtividade, com a qual o INII mantinha contactos, tinha como objectivo «um
conhecimento de ordem geral dos problemas humanos da indústria, nas suas relações
com a produtividade […]».503 Da mesma forma, em 1960, é solicitada a presença do

- Luís António Martins dos Santos
- António Gonçalves Lopes Paulo
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Arquivo do Instituto Nacional de Investigação Industrial, Adenda manuscrita ao «Relatório do Exmo
vogal do Conselho Técnico do INII Sr. Dr. João Luis da Costa André relativamente à criação de um
Instituto de Administração e Organização de Empresas», Novembro de 1963, fl.83.
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Joaquim Mata Antunes, Rendimento e promoção humana. Objectivos da política de pessoal na empresa,
Biblioteca de Economia 3, Lisboa, Prelo Editora, 1969.
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Proposta n.º 136/60, «Missão de estudo do lics. Joaquim Marçal da Mata Antunes e Vitor Dias Santos,
193

Instituto numa reunião em Genebra sobre problemas de produtividade do trabalho, para
a qual é enviado Luís Filipe Vicente que se encontrava em Delft. 504 Em 1961, por sua
vez, deslocam-se a Paris João Cravinho e Mário Cardoso dos Santos para frequentar um
curso do Institut d’Études Supérieures de Techniques d’Organisation intitulado
«Preparação e Aperfeiçoamento da Aplicação Prática de Técnicas de Organização». No
ano seguinte, o INII faz-se representar na pessoa do engenheiro Eduardo Gomes
Cardoso, director do II Serviço do Instituto, na 17.ª e 18.ª reuniões do Comité de
Produtividade da OCDE em Madrid e Paris, respectivamente, sendo que o engenheiro
Nelso de Vasconcelos Montes, também do II Serviço fez uma especialização de 171
dias em organização e administração de empresas, organizada pela Association pour
l’Organisation des Stages de Techniciens Étrangers dans l’Industrie Française ASTEF e pelo Comissariado de Produtividade Francês, com o auxílio de uma bolsa de
estudo concedida pelos Serviços de Assistência Franceses. 505
Porém, a acção do INII, bem como estas lógicas de internacionalização e de
transferência de know-how, deparavam-se com as novas condições que a conjuntura da
década de 1960 apresentava. Enquanto se avolumavam as dificuldades financeiras do
País devido ao impacto da situação em África e dos problemas cambiais que tiveram
como consequência uma necessidade de restrição de despesas em moeda estrangeira,
crescia a imprescindibilidade da formação de quadros no estrangeiro para que a
indústria pudesse ultrapassar as suas debilidades e contribuir para o desenvolvimento
económico, numa época em que a modernização do equipamento industrial se via
técnicos provisórios deste Instituto em regime de prestação de serviços: estágio da AEP para formação de
jovens investigadores em ciências humanas aplicada à indústria, em Paris», 5 de Novembro de 1960, fl.1;
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jovens investigadores em ciências humanas aplicada à indústria, em Paris», 24 de Janeiro de 1961;
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técnicos provisórios deste Instituto em regime de prestação de serviços: estágio da AEP para formação de
jovens investigadores em ciências humanas aplicada à indústria, em Paris», 8 de Fevereiro de 1961 e
Arquivo do Instituto Nacional de Investigação Industrial, Propostas e informações ministeriais - 1961,
Proposta n.º 119/61, «Missão de estudo do lics. Joaquim Marçal da Mata Antunes e Vitor Dias Santos,
técnicos provisórios deste Instituto em regime de prestação de serviços: estágio da AEP para formação de
jovens investigadores em ciências humanas aplicada à indústria, em Paris», 2 de Outubro de 1961.
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comprometida. Disto estava certo António de Magalhães Ramalho em Julho de 1961 ao
afirmar ao Secretário de Estado da Indústria:
«de facto, conhecida, por um lado, a baixíssima produtividade da indústria
nacional como consequência da má organização da produção e do trabalho e
receando-se, por outro lado, que as dificuldades de reequipamento material da
indústria venham a ser fortemente agravadas pelos acontecimentos na província
ultramarina de Angola, manda a boa prudência e o exacto conhecimento da
actual conjuntura nacional que se intensifique o mais ràpidamente possível a
preparação dos quadros humanos capazes de ajudar a resolver ou atenuar essas
dificuldades. É esse o caso, precisamente, do Serviço de Produtividade do
Instituto Nacional de Investigação Industrial. Com um efectivo de pessoal
técnico (engenheiros e economistas) presentemente da ordem dos 20 elementos,
apenas 40% desses técnicos beneficiaram até agora de adequada especialização
no estrangeiro».506
As missões externas continuam assim - e apesar dos constrangimentos levantados pela
Secretaria de Estado do Tesouro (ofício n.º 1516 de 15 de Junho de 1961) - a ser
consideradas «[…] de grande oportunidade e absolutamente imprescindíveis no
momento presente de reorganização económica e industrial do País». 507
A situação económica do País levará, porém, o INII a apostar na aceitação de
bolsas de estudo oferecidas por organismos internacionais como «[…] o único recurso
para este Instituto poder prosseguir na cada vez mais urgente tarefa de adequada
preparação do seu pessoal […]». 508 Sintomática desta realidade é a pressão de António
Magalhães Ramalho para que seja aceite pelo Secretário de Estado da Indústria a
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manutenção do vencimento e a atribuição de uma ajuda de custo a Pedro João Gago de
Magalhães durante a sua frequência num curso de Industrial Management no MIT, com
bolsa atribuída pelo Governo dos EUA, à qual concorreu. As restrições às missões no
estrangeiro levam o INII a estabelecer uma lista de prioridades para o biénio de
1961/62, sendo nela destacados os casos do engenheiro Pedro Magalhães, anteriormente
citado, e de Mário Cardoso dos Santos, um dos técnicos que mais se desloca ao
estrangeiro509 no âmbito da sua colaboração com o INII como técnico provisório em
regime de prestação de serviços, especialista nos problemas de organização industrial,
para quem se solicitava autorização para que participasse num curso de 5 meses, com 4
meses de estágio prático, sobre Preparação e Aperfeiçoamento da Aplicação Prática das
Técnicas de Organização no

Institut d’Etudes Supérieures des Techniques

d’Organisation, sob o patrocínio do Ministério da Educação Nacional de França. De
facto, como refere Magalhães Ramalho, «[…] conhecidas como são as dificuldades
capitais de investimento com que a indústria nacional já luta neste momento, o
problema só poderá ter solução satisfatória através da melhoria do capital humano, em
que as necessidades de investimentos, além de sensivelmente menores, são susceptíveis
de assegurar um efeito multiplicador incomparavelmente maior […]. 510 A
especialização de Mário Cardoso dos Santos foi, de facto, considerada «imprescindível»
por despacho do Secretário de Estado da Indústria, porém, acaba por ser recusada pelo
Secretário de Estado do Tesouro devido aos difíceis problemas cambiais da época,
sendo que apenas é formalizada devido à concessão de uma bolsa pelo Institut Européen
d’Administration d’Affaires para frequência no curso em gestão e organização de
empresas que apresentava, entre os seus conteúdos, formação sobre as questões das
509
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relações humanas na organização 511, bolsa que se destinava a diplomados em
Universidades e Escolas Superiores de Engenharia que tivessem entre 21 e 28 anos.
De facto, parte desta lógica de circulação de técnicos portugueses, dentro e fora
da Europa, para aumento dos seus conhecimentos em torno da OCT advém de várias
bolsas de estudo que foram colocadas, desde a década de 1960, à disposição de técnicos
portugueses por organismos nacionais - como o Instituto de Alta Cultura - e
estrangeiros. Logo em 1961, Eduardo Gomes Cardoso e Pedro João Gago de Magalhães
informam o director do INII acerca da existência de bolsas do Institut Européen
d’Administration d’Affaires para estudos pós-universitários no estrangeiro, nos quais as
questões das Relações Humanas e da OCT se encontravam presentes. Também a Escola
Nacional de Administração Pública de Espanha, sediada em Alcalá de Henares - até
1966 chamada Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios 512 desenvolveu relações bastante próximas com o País, sendo que tanto o INII como o
SRA divulgavam anualmente os cursos e bolsas em matéria de organização
administrativa e OCTA colocados à disposição do Estado com vista não só à formação
de quadros, mas também à partilha de conteúdos e metodologias que facilitassem o
aperfeiçoamento dos cursos similares existentes em Portugal.513 Mas mais do que a
importância financeira da concessão de bolsas, esta cooperação com organismos
estrangeiros permitia que o INII e, por acréscimo o Estado português, pudessem
adquirir conhecimentos sobre métodos de OCT, usufruíssem dos meios de que estes
organismos dispunham e pudessem contar com os contactos e garantias por estes
proporcionados.514
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Apesar das limitações impostas pela conjuntura, os técnicos do INII marcam
presença em variados encontros, seminários, missões de estudo, reuniões internacionais
e cursos de formação nos quais entram em contacto com as novas formas de gestão das
empresas baseadas na OCT.515 Na verdade, a especialização de técnicos no estrangeiro
era de extrema importância para o Instituto na medida em que garantia a obtenção do
know-how necessário ao desenrolar dos seus trabalhos aumentando, também, o seu
prestígio. Os planos de actividade do INII testemunham esta mesma preocupação,
alertando para a necessidade de admissão de técnicos estrangeiros e para a formação de
pessoal português em centros de outros países. 516 É necessário, porém, referir que, no
que diz respeito à formação internacional de técnicos portugueses em questões de OCT,
a realidade será, porventura, mais rica do que aquela que a documentação nos revela,
dada a grande quantidade de acções de formação em «management» ou em «técnicas de
produtividade» que não foram referidas neste estudo pela incerteza quanto aos seus
conteúdos, mas que poderão ter sido veículos de uma importante acção de divulgação
destes métodos pelo facto da OCT se encontrar, na época, profundamente enredada na
problemática da produtividade, através da qual os métodos de OCT são alvo de estudo,
difusão e aplicação em Portugal.
Além das acções de formação realizadas no estrangeiro, nas quais os técnicos do
INII participam, o próprio Instituto organiza cursos direccionados para quadros e
dirigentes de organismos estatais que tinham como objectivo incutir a necessidade da
aplicação de novas técnicas de gestão e organização do trabalho.517 A aposta nos
quadros superiores das empresas prende-se com a evidência de que qualquer campanha
em prol da inovação industrial estaria seriamente comprometida se não fosse
previamente formado um conjunto de responsáveis esclarecidos que desse o seu apoio
às acções que se impunham levar a cabo. Para atingir este objectivo foram organizadas,
logo a partir de 1959, várias conferências que tinham como propósito a divulgação de
métodos de OCT. Em Fevereiro desse ano, António Magalhães Ramalho propunha ao
Secretário de Estado da Indústria - sendo por este aprovado -, trazer ao País alguns dos
mais reconhecidos técnicos nestas matérias, nomeadamente o engenheiro Luis Amaury
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Alves, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Brasil, na altura em viagem
pela Europa, ficando à responsabilidade do Estado o pagamento das despesas das
viagens, estadia e transporte, no valor total de 5000$00, visto o organismo brasileiro
não exigir pagamento pela realização de conferências em Lisboa e no Porto. 518 Um ano
depois, em 1960, têm início os ciclos de conferências sobre produtividade. O I Ciclo,
que teve lugar na Faculdade de Engenharia do Porto, no Instituto Superior Técnico, no
Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras e nas Associações Industriais
Portuguesa e Portuense, contando com a presença de conferencistas franceses e belgas,
abordou, entre outros, temas relacionados com métodos de organização do trabalho e de
gestão de pessoal nas empresas, apresentando alguns resultados concretos da sua
aplicação em contexto internacional. 519 O êxito apresentado por este ciclo de
conferências despertou o interesse de vários participantes ao ponto de solicitarem a
organização de cursos de pormenorização. Assim, um curso experimental, com a
duração de quinze dias, foi organizado para quarenta alunos do 5.º e 6.º anos do IST e
dez funcionários do INII, girando em torno do tema «Produtividade nos métodos de
fabrico e problema humanos na empresa», sendo orientado por Pierre Guion,
especialista francês, pelo engenheiro Eduardo Cardoso, do INII, por Adérito Sedas
Nunes, assistente do Instituto de Ciências Económicas e Financeiras e por António Silva
Carvalho, chefe dos serviços de organização da Mundet, formado pelo Centre d’Études
et d’Organisation de Versalhes. 520
Na sequência do I ciclo de conferências sobre produtividade passaram a realizarse cursos breves para dirigentes e quadros superiores que contaram, inicialmente, com o
apoio da AEP e de organismos franceses e belgas cujos especialistas orientaram as
formações até 1965, sendo que, a partir desse ano, os técnicos portugueses passaram a

518

Arquivo do Instituto Nacional de Investigação Industrial, Propostas e informações ministeriais - 1959,
Proposta 6/59, «Conferências em Portugal do representante do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial, Brasil», 24 de Fevereiro de 1959, fls.1-2.
519
Entre os principais conferencistas contam-se Louis Salleron, professor honorário da Faculdade Livre
de Direito de Paris e director de estudos e formação, com a comunicação L’evolution de l’organisation
dans ses rapports avec l’evolution économique; M. Pierre Vallee, do Conselho Nacional do Patronato
Francês, com o texto Role des organizastions patronales dans un Programme National de Productivité e
Jacques Lobstein, director do Institut d’Études Supérieures pour les Techniques d’Organisation de Paris,
com a comunicação La gestion des entreprises techniques et roles des engenieus-conseils. Primeiro Ciclo
de Conferências sobre Produtividade, Instituto Nacional de Investigação Industrial, Secretaria de Estado
da Indústria, Janeiro/Março de 1960.
520
Arquivo do Instituto Nacional de Investigação Industrial, Propostas e informações ministeriais - 1960,
Proposta n.º 65/60 de 2 de Maio de 1960, «Curso sobre simplificação do trabalho aos alunos do IST».
199

ter uma importância crescente como monitores. 521 O papel atribuído aos formadores
estrangeiros nos primeiros anos de funcionamento destes cursos deu origem a uma
importante transferência de conhecimentos, não só no que diz respeito aos temas
tratados - principalmente nas áreas da organização de empresas, gestão de pessoal,
OCT, gestão comercial, marketing, formação, pesquisa, planeamento e controlo -, mas
também às técnicas pedagógicas usadas que escapavam ao método expositivo mais
comum, apostando no estudo de casos concretos e na participação activa dos
instruendos, de forma a transmitir não só conhecimentos, mas também outras lógicas de
comunicação e de trabalho em grupo. Até 1965, época de preponderância dos monitores
estrangeiros522, a maior preocupação prendia-se com a transmissão de técnicas de OCT,
entre as quais se destacavam a cronometragem, as tabelas de tempos, a organização e
simplificação de tarefas, as formas de remuneração e valorização do trabalho, bem
como técnicas de gestão de quadros e de mão-de-obra na empresa. Como exemplo
podemos referir a conferência orientada, ainda em finais de 1959, por Louis Salleron,
professor de Economia Política da Faculdade Livre de Direito de Paris e director de
estudos e formação do CEO, em Versalhes que, no final de 1959, apresenta no IST uma
comunicação sobre «A evolução da organização nas relações com a evolução
económica», a primeira de uma série que tinha em vista a «divulgação dos
conhecimentos e técnicas que estão na base do desenvolvimento económico industrial
moderno», como é referido na Indústria Portuguesa.523 Ainda do êxito do I Ciclo de
Conferências sobre Produtividade surge o II Ciclo524 composto por 22 cursos, alguns
dos quais versando sobre questões relativas à OCT: estudo dos métodos, medida do
tempo, estudo do trabalho e técnicas modernas de gestão, para os quais concorreu o
apoio de monitores oriundos do Consortium d’Organisateurs Conseil, do Centre
d’Études et d’Organisation, da Compagnie d’Organisation Rationnelle du Travail; do
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Institut de Perfectionnement aux Méthodes de Contrôle de Gestion, do gabinete
Bernard Juillet e do CEGOS.525
Mas o INII é, igualmente, responsável por um conjunto relativamente
diversificado de outras acções de formação. Os Cursos de Formação Acelerada em
Técnicas de Produtividade entram neste cômputo, sendo que, em Julho de 1961, haviam
já sido realizados 58 cursos contando, no seu total, com 1 379 participantes oriundos de
326 empresas e outros organismos, como Universidades, Bancos e Serviços Públicos. A
duração destes cursos variava entre 18 e 40 horas, sendo ainda realizados cursos de
longa duração, de 100 a 150 horas, oscilando a inscrição em todos eles entre 750$00 e 4
000$00 e usufruindo os alunos das Escolas Superiores de Engenharia e Economia de
isenção de pagamento.526 Da mesma forma, em 1962 têm início cursos de MTM Methods-Time Measurement - como parte do Programa Geral de Formação em
Produtividade do INII. Estes têm lugar no Porto e apresentam uma característica
diferente pelo facto de terem sido solicitados por um grupo de industriais da zona norte,
sendo os seus custos totalmente suportados pelos próprios e por um subsídio da AEP.527
A quantidade de cursos realizados conduziu a um clima de grande interesse
pelas questões da OCT, inserido no entusiasmo internacional pela produtividade. Tal
vitalidade explica o relativo interesse pelas acções de formação do INII, não obstante as
suas limitações, permitindo que, até Fevereiro de 1961, tivessem tido lugar 31 cursos
aos quais assistiram mil pessoas 528 - sendo 14 especificamente de formação em
produtividade com a participação de 448 indivíduos e rendendo 240 000$00 em
inscrições529 -, e que, a partir de 1962/1963, o INII passasse também a apostar cada vez
mais em acções direccionadas para cada um dos sectores industriais e da Administração
Pública. Na contabilização dos cursos de formação em técnicas de organização e de
administração de empresas realizados até meados de 1962, haviam sido realizados 101
cursos com cerca de 2 500 participantes, entre os quais 2 160 dirigentes e quadros
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superiores de empresas, onde se incluíam nomes como António Champalimaud e
António de Spínola, como administradores da Siderurgia Nacional; José de Mello e
António Portela da direcção da CUF; Neto de Carvalho da Direcção Geral do Trabalho,
bem como membros da Associação Industrial Portuguesa, dos Bancos Totta, Burnay,
Espirito Santo e Português do Atlântico, 180 funcionários de Serviços Públicos e 150
oriundos da Academia, entre os quais Francisco Moura, Alves Martins e Cruz Vidal do
ISCEF530, não obstante a agitação sentida no seio das Universidades que acabou por ter
algum impacto negativo na plena realização dos mesmos. Somando todas as temáticas
tratadas e não apenas aquelas que se referiam à OCT, apenas entre 1960 e 1968
participaram nas acções de formação de INII cerca de 9687 dirigentes e quadros.531
Estes cursos, mantidos pelo INII nos anos seguintes, eram divididos em três
grandes áreas: formação de universitários e de pós-universitários e reciclagem dos seus
conhecimentos; formação de dirigentes e quadros superiores da indústria e formação de
monitores de contramestres, sendo que apenas no currículo da primeira área constava o
estudo do trabalho.532 De facto, os conteúdos destas formações abrangiam toda a
organização interna das empresas, desde a direcção, problemas humanos, gestão contendo algumas temáticas relativas à OCTA -, organização comercial, organização da
produção - na qual se inclui o estudo do trabalho 533 - e formação por sectores
industriais, na qual também se encontravam incluídos os estudos de tempos de trabalho.
A OCT integrava ainda os conteúdos de Grupos de Estudo apoiados pelo Serviço de
Produtividade do INII e formados no seguimento de alguns cursos como forma de
aprofundamento dos conhecimentos adquiridos. No fundo, as acções de formação do
Instituto tinham a mais-valia de surgir como um complemento do currículo das escolas
de ensino superior e médio que, em Portugal, não se constituíam ainda como
organismos difusores das novas técnicas de organização do trabalho em voga nos países
industrializados, além de propiciarem importantes fontes de actualização científica em
530
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vários domínios. Neste âmbito surgem os dois cursos pós-universitários em gestão e
organização de empresas, realizados em 1963 e 1964 em Lisboa e no Porto mas
preparados pelo INII desde 1961, tendo como objectivo a formação de técnicos em OCT
- dadas as dificuldades crescentes em obter bolsas para o estrangeiro 534 -, sendo
destinados a recém-formados e a dirigentes e quadros com experiência profissional e
dirigidos por técnicos nacionais do INII, da Universidade e de várias indústrias 535. Na
mesma linha surgem os Estágios de Administração de Empresas e os Estágios Práticos
de Organização, os primeiros iniciados em 1962 com o apoio da Embaixada de França e
da ASTEF e os segundos sendo destinados a técnicos de empresas e alunos
universitários nos últimos anos curriculares que, na Fábrica-Escola Irmãos Stephens,
observavam a aplicação de novas técnicas de organização do trabalho.
Em 1965, o INII encontrava-se já numa situação bastante periclitante devido à
saída progressiva dos técnicos mais qualificados para o sector privado - dada a
disparidade de remunerações - e às limitações à especialização no estrangeiro dos
funcionários mais novos. O II Serviço, responsável pelas questões da OCT era aquele
que, segundo Magalhães Ramalho, se encontrava na situação mais delicada,
principalmente após a saída de José de Melo Torres Campos e de Eduardo Gomes
Cardoso.536 Porém, Magalhães Ramalho sugere ainda nesse ano ao Secretário de Estado
da Indústria a realização de um I Congresso Nacional de Produtividade e
Desenvolvimento, organizado sob a orientação do INII e com a colaboração de outras
entidades tendo em vista o evitar de uma dispersão de esforços, proposta que vem a ser
aceite pelo Secretário de Estado. O director do INII aproveita a oportunidade para
relembrar o papel do Instituto «em matéria de sensibilização e difusão dos conceitos e
técnicas modernas de produtividade desde 1960 e quanto o País lhe ficou devendo na
transformação profunda do clima de indiferença e “quietismo” que a tal respeito então
reinava em Portugal, não só nos nossos meios industriais, como em todos os restantes
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sectores».537 Este processo de transformação referido por Magalhães Ramalho foi feito
mediante as acções de formação já referidas, nomeadamente através dos dois Ciclos de
Conferências sobre Produtividade aos quais assistiram mais de 4000 pessoas, mas
também através de «toda a gama de cursos, colóquios, debates, reuniões, publicações,
visitas, estágios e outras formas de difusão de ideias e de conhecimentos que devem ter
dado lugar a mais de duas centenas de milhar de contactos sobre as respectivas
matérias com as mais variadas entidades […]».538
De facto, como refere Magalhães Ramalho, a actividade do INII não se
restringia ao sector secundário, sendo que as questões da produtividade administrativa,
também relativas à OCTA, se encontravam, igualmente, no centro das preocupações do
Instituto, tendo este proposto e auxiliado a organização de alguns encontros referentes
ao tema. Entre os mais relevantes podemos referir os cursos sobre organização e
simplificação do trabalho nos serviços públicos, tendo o primeiro tido lugar entre 16 e
20 de Dezembro de 1963 e contado com a participação de vinte funcionários de vários
Ministérios, tendo dele resultado a «[…] criação de um grupo de estudo e organização
do trabalho administrativo, que tem vindo a efectuar diversas reuniões e visitas de
estudo, em ordem à apreciação prática de assuntos respeitantes à eficiência
administrativa».539 Destacamos também, em 1965, as reuniões preparatórias do
Colóquio dos Directores-Gerais dos Ministérios da Economia e Obras Públicas encontro que incidiu sobre a formação dos funcionários públicos nas técnicas de
produtividade administrativa e que teve lugar a 16 e 17 de Julho -, contando as reuniões
com a orientação de Marcello Caetano, que havia sido vice-presidente do Instituto
Internacional de Ciências Administrativas (IICA)540 e de D. Andres de la Oliva de
Castro, director do Centro de Formacion y Perfeccionamiento de Funcionarios de
Espanha. 541 O custo destas reuniões, suportado pelo INII com autorização do Secretário
de Estado da Indústria, rondava os 20 000$00 comprometendo-se o Instituto a cobrir os
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honorários, despesas de deslocação e estadia de Andres de la Oliva de Castro em
Portugal. 542 No ano seguinte, é proposta por Magalhães Ramalho ao Secretário de
Estado da Indústria a realização de um segundo colóquio no qual seriam debatidos os
resultados obtidos desde o ano anterior, sugestão aceite pelo Secretário de Estado não
obstante um pequeno aumento dos custos associados, que ascenderam a 22 500$00.543
Mas as preocupações com a OCTA não se resumiram a estes encontros tendo, também,
expressão em numerosos cursos de organização do trabalho administrativo ministrados
em Lisboa, Porto e Coimbra e ainda em algumas empresas, como a Companhia dos
Caminhos-de-Ferro Portugueses.544
Uma outra vertente da actividade formativa do INII na qual a OCT ocupa um
lugar de relevo prende-se com a formação de contramestres e de formadores. A
formação de contramestres foi iniciada de forma intensiva em 1963 e incidiu sobre
temas de organização do trabalho e da produção, nomeadamente sobre métodos de
simplificação do trabalho e relações humanas, desenvolvendo-se em colaboração com o
Bureau International du Travail, entidade que envia para Portugal, no quadro de um
plano de assistência, dois peritos franceses em formação de contramestres por um prazo
de 18 meses e concede duas bolsas de estudo e material didáctico mediante um subsídio
do Gabinete de Assistência Técnica das Nações Unidas. 545 Também a formação de
formadores começa a constituir-se como de extrema importância para o INII, sendo que
o Instituto começa a preocupar-se com a elaboração e/ou tradução dos materiais
necessários a essa formação. O Manual do Promotor de Formação da Empresa sobre
Simplificação do Trabalho546, baseado em guias usados no estrangeiro, é um excelente
exemplo da forma como o INII apostava em métodos de OCT como forma de melhorar
a produtividade das empresas. Este baseia-se na simplificação do trabalho, explicitando
as várias etapas da sua realização: a escolha do trabalho a aperfeiçoar e a definição do
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problema; a observação e análise do método utilizado; a crítica do método em uso; a
elaboração e avaliação de um novo método e, por fim, a sua aplicação e controlo dos
resultados. A OCT encontra-se presente nas lógicas que perpassam este manual, sendo
feita a apologia da utilização de gráficos de fabricação e de operações, de folhas de
análise e de outros esquemas necessários ao estudo do trabalho. Da mesma forma, todas
as etapas necessárias à análise das tarefas e à sua divisão, ao estabelecimento de tempos
padrão e aos estudos sobre a fadiga encontram-se sistematicamente explicadas, sendo
feitas sugestões tendentes a facilitar o melhoramento dos métodos de trabalho através da
economia de movimentações. Cada etapa do estudo do trabalho é explicada e
exemplificada, bem como as perguntas que envolvem a análise das tarefas a executar,
sendo ainda descrito o processo de crítica, a análise do novo método e a redacção da
proposta final. Por seu lado, o segundo volume deste manual é dedicado a um completa
apresentação dos vários gráficos usados no estudo e análise do trabalho e na sua
reorganização segundo métodos científicos. 547

Da teoria à prática: os estudos e o apoio directo à indústria
Além das conferências, seminários e cursos, a acção do INII na promoção da
inovação industrial do País passava, em grande medida, pela publicação de estudos
contendo notas sobre os conceitos e as técnicas mais actuais respeitantes ao
desenvolvimento económico ou sobre os resultados das investigações feitas a nível do
Instituto, bem como pela publicação de artigos nas revistas patronais que, de facto,
apesar de mais concisos, tinham a mais-valia de atingir um maior número de industriais
do que aqueles que efectivamente participavam nas actividades de formação. Estes
artigos, da responsabilidade dos técnicos dos vários serviços do INII, tinham um
importante papel na divulgação das inovações técnicas com as quais o Instituto entrava
em contacto através das suas congéneres estrangeiras e das conclusões resultantes das
investigações por ele desenvolvidas. É na década de 1960 que esta tendência mais se
acentua, com uma presença constante de artigos da responsabilidade do INII nas edições
da Indústria Portuguesa, como são exemplo as contribuições de Santos Loureiro, chefe
da divisão de Estudos de Economia Industrial do INII que, em Abril de 1962, publica
um artigo sobre a programação como instrumento de gestão da empresa ou de José
547
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Torres Campos, engenheiro assistente do serviço de produtividade que, em 1965,
escreve sobre o significado e utilidade de um serviço de planeamento e controlo da
produção numa empresa industrial. 548 Nestas publicações surgem, igualmente,
indicações sobre as acções combinadas entre o INII, a COPRAI e o CEGOC no âmbito
da difusão das técnicas e princípios de OCT. Em Março de 1965, António Malta,
assistente do serviço de produtividade do INII, publica em parceria com a COPRAI, na
Indústria Portuguesa, um artigo no qual refere a importância da existência de boas
relações humanas para a implementação de métodos tendentes à melhoria da
produtividade.549 Também Silva Serra, técnico responsável do Centro de Documentação
e Informação do INII, publica no mesmo órgão, na rubrica dedicada à COPRAI, um
texto no qual refere as vantagens das unidades itinerantes de assistência técnica à
indústria usadas na Grã-Bretanha pelo Production Engineering Advisory Service PERA.550
Mas talvez o mais importante contributo do INII para a inovação e
desenvolvimento industrial do País se prenda com os estudos feitos pelos seus técnicos
nos quais eram diagnosticados os principais problemas e limitações que assolavam o
sector secundário nacional e através dos quais se procuravam respostas e soluções para
ultrapassar as dificuldades sentidas e obter os resultados ansiados em termos de
produção e produtividade. De facto, a partir dos estudos publicados pelo INII é possível
compreender grande parte da sua actividade. De uma forma geral, podemos afirmar que
a sua acção se desenvolvia em redor de três pólos principais: a divulgação, a
investigação e o diagnóstico da situação industrial portuguesa, apostando em análises
gerais ou sectoriais e apresentando um grande interesse pelas questões da produtividade.
Apresentando em grandes linhas algumas das áreas de trabalho do INII é fácil
compreender como este organismo era totalmente vocacionado para se constituir como
pólo de inovação. No que diz respeito ao objectivo de divulgação de novas técnicas, este
548

Santos Loureiro, «A programação como instrumento de gestão da empresa», Indústria Portuguesa,
Revista da Associação Industrial Portuguesa, Ano XXXV, n.º 410, Abril de 1962, p.31; José de Melo
Torres Campos, «Significado e utilidade de um serviço de planeamento e controle de produção numa
empresa industrial», Indústria Portuguesa, Revista da Associação Industrial Portuguesa, Ano XXVIII, n.º
444, Fevereiro de 1965, pp.87-91.
549
António Malta, «COPRAI. Comissão de Produtividade da AIP. As relações humanas e as políticas de
produtividade», Indústria Portuguesa, Revista da Associação Industrial Portuguesa, Ano XXVIII, n.º
445, Março de 1965, pp.157-159.
550
H. Silva Serra, «COPRAI. Comissão de Produtividade da AIP. Unidades itinerantes – um exemplo
concreto de assistência técnica à indústria», Indústria Portuguesa, Revista da Associação Industrial
Portuguesa, Ano XL, n.º 470, Abril de 1967, pp190-192.
207

era maioritariamente dirigido aos métodos que pudessem conduzir a melhorias na
produtividade, quer fossem novas formas de organizar e gerir as empresas industriais ou
novos métodos de trabalho baseados no estudo dos tempos e movimentos. Durante a
década de 1960, o INII foi responsável pela edição de vários textos que se centravam
nas questões da reorganização interna das indústrias e da sua organização e gestão
comercial e administrativa, fornecendo pistas para que cada empresa pudesse fazer o
diagnóstico da sua situação e escolher o melhor caminho para melhorar o seu
desempenho económico.551
Quanto aos estudos realizados pelos técnicos do INII, estes versavam quer sobre
diagnósticos gerais ou sectoriais da situação da indústria, quer sobre as potencialidades
que os métodos de OCT apresentavam para o seu desenvolvimento. A produtividade
foi, talvez, a temática que mais interessou ao INII, sendo alvo de vários estudos
diagnósticos ao longo da década de 1960. Quer no que diz respeito à produtividade da
população activa portuguesa, quer no que concerne à produtividade de sectores
industriais específicos, como é o caso dos têxteis, os técnicos do INII dedicaram-se ao
acompanhamento constante deste fenómeno procurando compreender as causas dos
fracos resultados apresentados pela indústria nacional e as formas de melhorar o seu
desempenho.552 Quanto à tentativa de melhoria da produtividade do trabalho, o INII
apostou na difusão de métodos de OCT criando a série intitulada Técnicas de
Produtividade, na qual era divulgada a metodologia de base para o estudo dos tempos e
métodos de trabalho, bem como dos movimentos mais indicados para a execução de
cada tarefa, sem esquecer outras questões como a problemática da adaptação dos
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trabalhadores rurais aos métodos do trabalho industrial, uma realidade importante num
contexto de êxodo rural como o que se vivia nos anos 60.553
Mas a divulgação de bibliografia especializada não se resumia aos estudos
editados pelo INII, incidindo, também, sobre a vasta bibliografia internacional existente
sobre os temas estudados pelo Instituto, dando assim a conhecer os mais recentes
estudos feitos a nível internacional. Esta divulgação era, de facto, uma das principais
prioridades do INII, como demonstrou António Magalhães Ramalho ao aproveitar a
necessidade de atribuição de um prémio de assiduidade para «[…] se ir fazendo,
simultâneamente, a mais larga disseminação possível, entre os estudantes, de obras
estrangeiras consideradas modelares para a iniciação nos respectivos ramos de
estudo».554 O INII reunia, assim, um grande conjunto de documentação de várias
instituições estrangeiras com as quais estabelecia contactos frequentes, entre as quais
salientamos, devido à ligação com o nosso objecto de estudo, a Association Française
pour l’Accroissement de la Productivité, a Association Française et Ordre des Conseils
en Organisation Scientifique, a Association Interprofessionnelle pour l’Étude du
Travail, a Association MTM, a École d’Organisation Scientifique du Travail, o Institut
d’Etudes Supérieures des Techniques d’Organisation e o Comité International de
l’Organisation Scientifique.555
O auxílio à indústria passava ainda por acções mais concretas como a divulgação
de informação técnica especializada tendente a potenciar alguns ramos industriais e que
compreendia não só métodos de OCT específicos - tal como o INII coloca em prática na
Fábrica-Escola Irmãos Stephens reorganizada sob a orientação da firma de consultoria
Paul Planus -, mas também a difusão de novas técnicas de manuseamento e aplicação de
materiais já conhecidos ou a divulgação de novos materiais cuja utilização era mais
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rentável. 556 Em 1964, Magalhães Ramalho propõe ao Ministro da Economia a
realização, à luz da experiência europeia, de jornadas de estudo e informação dedicadas
a sectores industriais específicos, nas quais teriam lugar conferências e debates,
apresentando a vantagem de possibilitar um maior relacionamento entre industriais e
representantes da Administração Pública podendo, assim, constituir-se como uma
alavanca para a criação de Centros Profissionais de Produtividade. 557 O INII deu início a
esta experiência com o sector da construção civil e obras públicas formando comissões
que reuniam representantes do serviço de produtividade do INII com membros do
LNEC, do Grémio Regional de Industriais da Construção Civil e dos Grémios dos
Industriais de Cerâmica, de Serração de Madeira, de Exportadores de Madeira, estando
estas encarregues da preparação dos primeiros Colóquios de Produtividade dos
respectivos ramos. A relação com organismos internacionais não deixa de estar
presente, tendo sido solicitada a colaboração da Embaixada de França e do
Commissariat du Plan d’Équipement et de la Productivité através dos quais foi
conseguida a presença de vários técnicos europeus, como Brossard, director da
Federação Europeia de Telhas e Tijolos, Rieuf, presidente do Centro de Produtividade
das Indústrias da Madeira e Kolb, secretário-geral do Groupement Interprofessionnelle
des Associations de Productivité du Bâtiment.558 Estes colóquios contaram com a
participação de cerca de 800 industriais e técnicos, tendo-se concluído acerca da
necessidade de serem criados Centros Profissionais de Produtividade que tivessem
como objectivos a continuação da disponibilização de informação aos industriais,
garantindo ainda a troca de experiências, o acesso às possibilidades do mercado
internacional e a divulgação das vantagens da OCT através de publicações e acções de
formação, sem esquecer a formação de dirigentes, técnicos e quadros sobre a aplicação
de métodos de OCT e de simplificação e segurança no trabalho, bem como a elaboração
de estudos referentes às técnicas comuns entre os dois sectores ao nível da contabilidade
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e da produtividade, sendo este projecto assistido pelos conhecimentos adquiridos em
três missões de estudo a França.559
É fácil compreender a forma como estas iniciativas contribuíram para o interesse
de alguns industriais num auxílio mais próximo por parte do INII, tendo o Instituto
realizado uma serie de análises, ensaios e estudos às empresas que o solicitaram que, de
certa forma, acabaram por preencher uma lacuna sentida a nível nacional e que, por
norma, era colmatada com o recurso a técnicos e consultores estrangeiros, como vimos
anteriormente.560 Por último, é importante referir - apesar de apenas nos determos na
realidade da Metrópole - o apoio que o INII prestou à indústria colonial, num processo
que se acentua e alarga no final dos anos 60. A parceria com a Associação Industrial de
Moçambique conduz à realização de vários estudos tendentes ao desenvolvimento
industrial na então província ultramarina, numa conjuntura de Guerra Colonial que é
importante não esquecer. Na realidade, várias foram as parcerias desenvolvidas ao
longo do tempo com organismos nacionais como a COPRAI, o CEGOC, a Associação
Industrial de Moçambique, o LNEC ou os grémios de industriais, sendo que nestas
relações, o INII, mais do que monopolizar, articula as contribuições conjuntas dos
restantes, prestando-lhes apoio e desenvolvendo iniciativas e, principalmente,
investigações que não se encontravam à sua disposição.
Como tentámos demonstrar, as preocupações com a produtividade e, por
acréscimo, com a OCT estiveram sempre bastante presentes na acção do INII,
encontrando-se consubstanciadas nas acções de formação realizadas ou apoiadas a nível
nacional, no envio de técnicos para o estrangeiro para a frequência em acções de
aperfeiçoamento nestes domínios, nos contactos estabelecidos, nos estudos realizados,
na bibliografia difundida ou ainda nas visitas realizadas aos centros de produtividade de
países como a França, a Bélgica ou a Holanda. 561 Porém, durante a década de 1960, as
referências à possibilidade de criação de um Centro Nacional de Produtividade em
Portugal não desaparecem, encontrando-se presente em vários documentos do arquivo
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do INII.562 Principalmente entre 1962 e 1964 são feitos vários pareceres sobre a
oportunidade de criação do Centro, bem como de um Instituto de Administração e
Organização de Empresas, para os quais, de resto, chegam a ser consignadas quantias no
orçamento do INII.563 Estas questões são consideradas prioritárias para o Instituto a
partir de 1963, participando inclusivamente o director do segundo serviço do INII,
Engenheiro Eduardo Gomes Cardoso564, no primeiro Seminário de Formação para
Quadros Superiores de Centros Nacionais de Produtividade, realizado entre 4 e 7 de
Junho de 1963 em Bruxelas.565 De facto, por despacho de 8 de Agosto de 1963, o
subsecretário de Estado da Indústria informa que deve ser dada prioridade à criação
destes dois organismos, nomeando, para tal, como relatores dos trabalhos Alfredo
Nobre da Costa e João Luís da Costa André, respectivamente. 566 Por sua vez, o decretolei n.º 44652, de 27 de Outubro de 1962, estabelece que o Centro Nacional de
Produtividade deveria ser criado até 31 de Dezembro de 1963 com o propósito de
fomentar a racionalidade do uso dos capitais fixos e do trabalho nos vários sectores de
actividade. 567 Porém, tal não se verificou, sendo que, ainda em 1964, Roger Gregoire,
técnico da OCDE e antigo director da AEP, se deslocou por duas vezes a Lisboa com o
propósito de examinar a forma como os trâmites para a criação do Centro se
encontravam a ser desenvolvidos, integrados num esforço mais global de procura de
resolução dos problemas ligados à produtividade em Portugal. 568
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De facto, como foi já referido, o regime apresentava várias reticências quanto à
existência de um Centro Nacional de Produtividade em Portugal, o que o leva a atrasar
consecutivamente a sua criação, apesar da documentação presente no espólio do INII
justificar esse atraso com as características do tecido económico nacional. Esta mesma
afirmação é feita em Junho de 1965 por Magalhães Ramalho em missiva enviada ao
Secretário de Estado da Indústria, Amaro da Costa:
«com efeito, um centro nacional de produtividade só tem realmente sentido e
pode ser operante, quando no país respectivo começa a existir uma certa
“massa crítica” e um estado de espírito capazes de permitirem fazer progredir à
escala nacional, - global e concertadamente - as ideias e iniciativas promotoras
de produtividade, qualquer que seja o ramo de actividade que se considere:
agricultura, indústria, comércio, etc. Ora, mesmo só em relação à indústria aliás um dos sectores sobre que mais intensa e concentradamente tem sido
possível fazer incidir os esforços de modernização - são por demais conhecidos
os enormes riscos e dificuldades que o INII teve de vencer. Compreende-se
assim que se tenha hesitado em desencadear uma acção análoga, ao mesmo
tempo, nos restantes ramos de actividade, nomeadamente na agricultura e nos
serviços, sectores por sua própria natureza propensos à estabilização».569
*
É, assim, possível afirmar que o INII constituiu um dos grandes difusores da
OCT no tecido industrial português, sendo, igualmente, um bom exemplo do
voluntarismo que perpassa esta história, bem como do impacto do clima internacional
de entusiasmo pela produtividade e da acção dos organismos europeus que tinham, entre
os seus propósitos, o objectivo de contribuir para a melhoria do rendimento do trabalho
no continente através da utilização de métodos científicos de organização do trabalho.
Como vimos, a criação do INII insere-se no amplo processo internacional de
reconstituição da economia europeia centrado na ajuda Marshall, tendo sido o resultado
possível de uma longa luta pela criação de um Centro Nacional de Produtividade que
não chega a ver a luz do dia, bem como consequência do voluntarismo de António
Magalhães Ramalho que se encontrava envolto no clima de entusiasmo pela
produtividade característico da década de 1950. Os impactos internacionais tornam-se,
569

Idem, ibidem, fl.2.
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de facto, bastante visíveis na história do INII. Além das visitas e contactos estabelecidos
a nível internacional pelo seu primeiro director, a própria acção do Instituto desenrolase mediante o contacto com variados organismos estrangeiros, não só aqueles que
haviam sido criados com o propósito de auxiliar o processo de reconstrução europeia e a
melhoria do seu desempenho económico, como a AEP e a OECE/OCDE, mas também
aqueles que, em cada país, tinham como objectivo o estudo e difusão de novos métodos
de OCT. As relações estabelecidas são apenas passíveis de compreensão se não
perdermos de vista o pano de fundo internacional que as acompanha, daí derivando a
preocupação que apresentámos na primeira parte da tese com a caracterização das
lógicas internacionais que pautavam o período, principalmente no que dizia respeito às
transferências de know-how estabelecidas entre os EUA e a Europa e entre países do
Velho Continente. Além disso, é ainda importante referir que estes contactos
internacionais foram estabelecidos numa época em que a imagem do País no estrangeiro
começava a ser negativamente influenciada por algumas das opções políticas do regime,
não sendo, porém, o isolamento que daí deriva reflectido nas relações estabelecidas no
âmbito da técnica. Na verdade, a OCT acabará, inclusivamente, por se constituir como
um veículo de internacionalização do País.
Outra característica que ressalta da análise da actuação do INII prende-se com o
facto da OCT se encontrar dissimulada nos métodos de produtividade em voga na
época, funcionando esta como o «Cavalo de Tróia» através do qual a OCT abre
caminho no tecido industrial português, de forma subtil e camuflada, muitas vezes sem
que os próprios industriais tivessem consciência da sua presença. Como verificámos no
capítulo 1 da primeira parte, esta não é uma característica exclusiva da realidade
portuguesa coadunando-se com o que se passava a nível internacional, tendo a OCT
testemunhado uma grande difusão na esteira da sua utilização como forma de melhoria
da produtividade do trabalho. As Relações Humanas encontram-se, também, muito
presentes nos métodos difundidos, tal como verificámos no mesmo capítulo, sendo estes
princípios introduzidos no País não só por via dos católicos sociais, como vimos
anteriormente, mas também pela existência de acções de formação que, a nível
internacional, incidiam sobre estas temáticas e nas quais alguns técnicos do Instituto
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participaram, o que teve como consequência o desenvolvimento de um sector no
Serviço de Produtividade do INII que se dedicava a estas questões.570
Tal como constatámos no capítulo 3, quer a OCT, quer a própria criação do INII,
se encontram inseridas na problemática da industrialização portuguesa, sendo que a
opção pela modernização dos métodos de trabalho é incluída neste processo. De facto,
tanto o parecer da CC como os debates na AN relatam esta ligação, como verificámos
ao acompanhar a discussão sobre a criação do INII, não sendo, assim, possível
compreender a opção pela OCT sem entender as características e objectivos delineados
para o desenvolvimento industrial nacional. As esperanças e receios quanto à OCT são,
assim, bastante semelhantes àqueles que pautavam o próprio processo de
industrialização, como vimos referindo.
Detendo-nos na acção do Instituto em benefício da difusão da OCT, é notória a
forma como o II Serviço apresenta um impacto importante na introdução destes
métodos na indústria portuguesa. É, também, pelas questões da produtividade e da OCT
que o INII inicia a sua actividade, num primeiro momento através do envio de técnicos
ao estrangeiro para a frequência em acções de formação e missões de estudo sobre
variados temas, entre os quais a produtividade adquiria especial relevância, sendo
visível uma grande relação com a França quer no que diz respeito aos cursos
frequentados, quer às colaborações que são desenvolvidas com organismos dedicados
ao estudo das mesmas problemáticas, tal como é visível no anexo 4. Através destes
contactos os métodos de OCT são transmitidos aos técnicos portugueses, adquirindo
uma maior importância durante a década de 1960 quando a situação financeira do País
decorrente da Guerra Colonial e os problemas de divisas dificultam o reequipamento
industrial, numa época em que o necessário desenvolvimento do sector secundário resultante, nomeadamente, da adesão à EFTA -, aumenta a importância da melhoria do
rendimento do trabalho.
Num segundo momento, o INII passa a ser responsável pela organização de
acções de formação em solo nacional, sendo estas orientadas quer pelos técnicos que
haviam concluído formações no estrangeiro, quer pelos seus formadores. Segundo
Torres Campos, «foi o INII […] que realmente introduziu aquilo que agora são os
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cursos de gestão […]».571 Estas iniciativas foram de extrema importância para a difusão
em Portugal dos princípios sobre os quais os técnicos portugueses haviam sido
instruídos no estrangeiro, sendo a adesão dos industriais e quadros das empresas
bastante relevante, como demonstram os números apresentados.
Mas a difusão de métodos de OCT foi, também, feita mediante os estudos
realizados pelos técnicos do Instituto, a compilação e tradução de bibliografia
estrangeira - muita da qual era recebida através dos organismos com os quais o INII
colaborava - e a publicação de artigos na revista Indústria Portuguesa. Parte destes
estudos decorria do auxílio às indústrias, constituindo diagnósticos da situação das
empresas muito centrados nas questões da produtividade, sendo que alguns dos sectores
que mais recorriam a estas análises eram também aqueles que maiores possibilidades de
crescimento apresentavam sob o efeito EFTA, nomeadamente o têxtil. De facto, o
aumento das possibilidades de exportação dos produtos da indústria têxtil fez com que
esta aderisse ao auxílio proporcionado pelo INII, apesar de se tratar de um sector
tradicionalmente baseado em mão-de-obra de baixo custo. Nesta conjuntura os técnicos
do Instituto avançaram para o norte do País desenvolvendo diagnósticos e estudos sobre
medidas de produtividade nas fábricas ligadas ao algodão, estudos estes que foram bem
acolhidos pelos industriais apesar de não se resumirem à OCT, abarcando, igualmente,
aspectos ligados à organização comercial, à contabilidade e à gestão de stocks.572
Quanto às consequências reais dos esforços desenvolvidos pelo INII - e apesar
do enorme impacto que as suas iniciativas tiveram, principalmente no que diz respeito
ao número de participantes nas acções de formação - estas parecem ter ficado aquém do
esperado por motivos que escapam ao próprio Instituto. Por um lado, segundo é
defendido pelo estudo de Carlos Gonçalves573, apenas um conjunto limitado de grandes
empresas industriais e serviços levou a cabo mudanças concretas nas suas formas de
organização do trabalho, decerto influenciadas pelas iniciativas do INII, mas também
como resposta às transformações económicas da época e aos desafios por elas lançados.
Como bem refere João Cravinho, «[…] a divulgação tem os seus próprios coeficientes
de perda bastante elevados e quando chega às empresas novas barreiras se erguem
porque subsistem problemas fundamentais de estrutura económica e social, e de
571

Entrevista a José de Melo Torres Campos, realizada no dia 9 de Junho de 2014.
Entrevista a José de Melo Torres Campos, realizada no dia 9 de Junho de 2014.
573
Carlos Manuel Gonçalves, op. cit., 1991, p.112.
572

216

funcionamento corrente, que escapam ao poder da gestão empresarial». 574 As próprias
acções de formação seriam somente frequentadas por quadros formados nas
Universidades, pertencentes a grandes e médias empresas situadas nas zonas de Lisboa
e Porto.575 Além disso, as resistências encontravam-se, também, ao nível de alguns
industriais. Em 1962, é com pesar que o presidente da direcção do Grémio dos
Industriais de Serração de Madeiras dos Distritos do Porto, Aveiro, Vila Real e
Bragança afirmava ao presidente da Corporação da Indústria verificar «[…] com
tristeza, que, não obstante as queixas que frequentemente aqui chegam e nos propomos
remediar, quando se lhes fala na revisão dos métodos e processos de trabalho não
encontramos aquele entusiasmo e apoio que seria de esperar».576 Todavia, Torres
Campos é incisivo ao afirmar que os métodos de OCT difundidos nas iniciativas do INII
apresentaram aplicação efectiva na indústria, apesar de serem visível substanciais
diferenças entre sectores, destacando-se o têxtil, as conservas de peixe e as pequenas
metalomecânicas como aqueles que mais apostaram nestes princípios. Numa segunda
etapa, as empresas de maior dimensão iriam, igualmente, apresentar interesse nas
iniciativas do INII, nomeadamente a CUF que, ainda antes da criação do Instituto, havia
tomado a iniciativa de enviar técnicos aos EUA para frequentarem cursos de
management.577
Porém, também na década de 1960 - principalmente a partir do início da Guerra
Colonial -, a disponibilidade financeira para investimentos estatais na área do
desenvolvimento das indústrias diminui, deixando o INII de receber as dotações de que
necessitava. Inicia-se, assim, uma fuga de técnicos especializados para empresas
privadas que, aliada à diminuição do financiamento e à dificuldade em formar
funcionários no estrangeiro e fazer novas contratações, se constituiu como um obstáculo
à acção do Instituto.
No entanto, o carácter de agente de inovação que o INII apresentou durante todo
o período em que esteve em funcionamento não pode ser descurado nem obscurecido
pela conjuntura na qual o mesmo operou. Tal como fomos referindo, o INII teve um
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papel de extrema importância na transmissão de conhecimentos técnicos à indústria de
acordo com o que ia sendo difundido e aplicado pelos organismos congéneres europeus,
na elaboração de diagnósticos sobre a realidade industrial e na realização de
investigações aplicadas e destinadas ao apoio técnico que lhe estava incumbido. Além
disso, o INII apresentou, igualmente, um importante papel na formação de um conjunto
de recém-licenciados e de quadros técnicos que viriam, mais tarde, a exercer funções de
responsabilidade em cargos políticos, na Administração pública e na indústria até à sua
junção com a Junta de Energia Nuclear no processo de formação do Laboratório
Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial - LNETI, já no período posterior à
revolução de 1974. Como afirmava Virgílio Cruz na AN em 1959, «a criação do
Instituto Nacional de Investigação Industrial, pela alta importância e vincada
projecção que virá a ter no nosso desenvolvimento industrial, ficará como padrão de
glória de uma época, marca de um gigantesco passo em frente no caminho seguro para
o nosso progresso»578.

4.2. O Secretariado da Reforma Administrativa e a Comissão Técnica de
Cooperação Económica Externa: a organização científica do trabalho na
Administração do Estado
«[…] the administration of development and the development of administration. In
the first sense, development administration referred “to the administration
of development programs, to the methods used by large-scale organizations,
notably governments, to implement policies and plans designed to meet their
developmental objectives.” The second meaning involved the strengthening
of administrative capabilities, both as a means to enhance the prospects
for success in carrying out current development programs, and as a
by-product of prior programs such as in education».579

Tal como verificámos, o INII dedicou-se sobretudo ao estudo e desenvolvimento
da OCT no sector secundário português apesar de ter sido, também, responsável por
algumas acções de formação que incidiam sobre a sua vertente administrativa. Porém,
também ao nível da Administração Pública é verificada uma grande expansão destes
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métodos no País, sendo que a OCTA adquire uma importância considerável em alguns
organismos do Estado. Neste âmbito, um outro espaço contribuiu de forma relevante
para a difusão da OCT em Portugal: a Presidência do Conselho. Nela, durante a década
de 1960, e devido à necessidade cada vez mais premente de reorganizar a
Administração Pública, foram criados alguns organismos que, no âmbito das suas
prerrogativas, acabaram por constituir agentes da difusão da OCT no aparelho de Estado
português.
Numa apresentação sumária e começando pela Comissão Interministerial de
Planeamento e Integração Económica (CIPIE), esta foi criada pelo decreto-lei n.º 44652
de 27 de Outubro de 1962, o mesmo que daria corpo ao Secretariado Técnico da
Presidência do Conselho (STPC).580 Este decreto define a Comissão como «[…] um
órgão de estudo, coordenação e consulta destinado a assegurar em matéria de
planeamento e integração a ligação permanente entre o Secretariado Técnico da
Presidência do Conselho, os diversos ministérios e, por intermédio do Ministério do
Ultramar, as províncias ultramarinas», sendo presidida pelo Director-Geral do STPC e
«[…] constituída pelos representantes dos diversos departamentos ministeriais,
serviços e entidades aos quais incumbe executar, financiar ou fiscalizar directamente
os empreendimentos inscritos nos planos de fomento nacionais e regionais e as medidas
580
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de integração económica do espaço português». 581 Tal como o STPC, a CIPIE vê a sua
orgânica ser reformulada pelo Decreto-lei n.º 46909, de 19 de Março de 1966, sendo
acrescentado às suas atribuições o exame dos «[…] estudos e relatórios elaborados
pelos grupos de trabalho, com vista à sua conveniente coordenação, quer entre os
diversos sectores de actividade, quer entre os vários territórios nacionais». 582
Em 1969, após a criação de Gabinetes de Planeamento nos departamentos
governamentais pelo decreto-lei nº 49194, de 19 de Agosto, o plenário da CIPIE passa a
ser integrado pelos seus directores, mantendo-se como vogais os representantes dos
Ministérios das Finanças, da Marinha, dos Negócios Estrangeiros, das Obras Públicas,
do Ultramar, da Educação Nacional, da Economia, das Comunicações e da Saúde e
Assistência, bem como das Secretarias de Estado da Agricultura, do Comércio e da
Indústria, da Subsecretaria de Estado da Presidência do Conselho, do Banco de Portugal
e do Instituto Nacional de Estatística. Nele tinham, também, lugar os directores do
Gabinete de Estudos e dos Serviços de Planeamento e Integração Económica Nacional
do STPC e os presidentes das Comissões Técnicas de Planeamento e Integração
Económica das Províncias Ultramarinas. 583 Estes tinham como missão
«[…] transmitir à Comissão, os pareceres e sugestões dos seus Ministérios, bem
como dar conta aos Ministros que representam dos trabalhos em curso na
Comissão e da orientação que a mesma se propõe seguir na realização desses
trabalhos; assegurar a ligação administrativa permanente entre o Secretariado
Técnico da Presidência do Conselho e os serviços que, nos respectivos
Ministérios, tenham a seu cargo a promoção, execução, financiamento ou
fiscalização de empreendimentos inscritos nos planos de fomento, e a
observância das resoluções destinadas a realizar a progressiva integração
económica do espaço português e a unificação dos mercados nacionais».584
A CIPIE era ainda constituída por um conjunto de grupos de trabalho nos quais
se encontravam presentes delegados dos serviços públicos e dos organismos
corporativos, associações económicas e empresas privadas cujo trabalho apresentava
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interesse no âmbito das suas actividades. Dos grupos de trabalho que fizeram parte da
CIPIE destacamos, pela sua importância no que à nossa temática diz respeito, o Grupo
de Trabalho nº 14585, existente entre 1965 e 1969 e que se constituiu como o primeiro
passo de carácter institucional para criar um órgão técnico central incumbido de efectuar
estudos sobre a reforma administrativa 586, apesar desta ter tido a sua primeira
concretização prática no artigo 26.º da Lei de Meios para 1962.587 A lógica que dirigia o
Grupo de Trabalho n.º 14 não era, porém, puramente nacional, encontrando-se inserida
na necessidade de reestruturação e reconstituição dos Serviços Públicos que tem lugar
585

Membros iniciais do Grupo de Trabalho n.º 14:
Pela Direcção-Geral do Trabalho e Corporações: António da Costa Figueira (chefe da 2.ª repartição);
Pela Direcção-Geral da Previdência e Habitações Económicas: Domingos Conte de Morais (Inspector da
Previdência Social);
Pela Educação Nacional: Carlos da Silva Gonçalves (Direcção-Geral do Ensino Primário);
Pelas Finanças: Fernando Natividade Alves (adjunto do Director-Geral da Contabilidade Pública);
Pelo Interior (Direcção-Geral da Administração Política e Civil): José Gaspar da Cruz Filipe (Chefe da 1.ª
repartição);
Pela Justiça: António Miguel Caeiro;
Pelos Negócios Estrangeiros: João Manuel Hall Themudo (Director-Geral dos Negócios Políticos e da
Administração Interna);
Pelas Obras Públicas: Mário Gonçalves Ferreira (especialista);
Pela Saúde e Assistência: Alberto de Deus Baptista de Abreu (Director da Comissão Inter-Hospitalar da
Zona Centro);
Pelo Ultramar: Fernando Pereira Bastos (chefe de repartição do Gabinete dos Negócios Políticos da
Direcção-Geral da Administração Política e Civil);
Pelo Comércio: Augusto dos Santos (técnico na Comissão de Coordenação Económica);
Pela Secretaria de Estado da Indústria: Fernando da Silveira (chefe de secção da Direcção-Geral dos
Serviços Eléctricos);
Os representantes dos Ministérios das Finanças, Obras Públicas e da Secretaria de Estado da Indústria do
Ministério das Corporações e Previdência eram, obrigatoriamente, especialistas em organização e
métodos.
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após a II Grande Guerra. Os estudos tendentes à Reforma Administrativa do Estado
eram, de facto, considerados prioritários devido ao seu impacto no grau de eficácia da
Administração Pública, afirmando o Relatório de Execução do III Plano de Fomento
que «todas as providências que se tomem com vista a assegurar a eficiência da
Administração têm um interesse directo para a concretização e prossecução da política
de desenvolvimento económico nacional». 588
Porém, estas providências dependiam da formação urgente de técnicos e da
existência de um organismo de coordenação da actividade dos órgãos da Administração
Pública mais directamente envolvidos na aplicação da reforma. Este organismo viria a
ser o Secretariado da Reforma Administrativa (SRA) criado, também na dependência da
Presidência do Conselho 589, pelo Decreto-Lei n.º 48058 de 23 de Novembro de 1967, a
quem competia
«fomentar e coordenar as actividades de organização e métodos nos diversos
departamentos administrativos», assegurar a sua «ligação com serviços
estrangeiros similares, tendo em vista o conhecimento das medidas adoptadas
nos países respectivos relativamente ao aperfeiçoamento da administração
pública», organizar a «participação portuguesa em congressos ou outras
reuniões internacionais sobre temas de interesse para a administração pública
ou colabor na mesma organização» e «promover a realização de missões e
visitas, no País ou no estrangeiro, para o estudo destes assuntos ou para a
frequência de cursos a eles respeitantes […]» recorrendo «à colaboração de
técnicos de reconhecida competência, a fim de participarem em estudos, cursos,
colóquios, seminários e iniciativas semelhantes». 590
As competências e objectivos deste órgão fizeram com que se tornasse num dos
responsáveis pela difusão da OCTA em Portugal, principalmente através do apoio dado
à formação de técnicos com o intuito de conduzir à aplicação destes métodos nos
diversos organismos do Estado. Este propósito é, de facto, visível no seu documento
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Presidência do Conselho, op. cit., 1968, p.165.
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fundador, no qual é declarado que o provimento dos cargos referentes ao SRA deveria
ser autorizado a «diplomados por escolas particulares onde se profess[ass]em cursos
adequados de organização do trabalho, direcção administrativa ou outros
semelhantes», dando assim primazia aos indivíduos com formação especializada em
questões de organização.591 O SRA deveria ainda manter uma colaboração próxima com
os Ministérios e serviços encarregados do planeamento e da integração económica,
colaboração esta que se torna bastante visível ao atentarmos na acção conjunta destes
organismos no que à formação de técnicos diz respeito.
O programa do SRA foi estabelecido de acordo com as directrizes do capítulo VI
do III Plano de Fomento, relativo ao sector público e à reforma administrativa, tendo
como objectivo «[…] o melhor esclarecimento da Administração e do público acerca
da concepção, orientações e instrumentos de acção que presidem ao processo de
modernização do sector público português».592 Contrariamente às iniciativas parcelares
e fragmentárias de alguns organismos, o SRA apresentava na sua lei orgânica o
objectivo de promover «de forma permanente e sustentada, o aperfeiçoamento da
Administração Pública e a melhoria da produtividade dos respectivos serviços, em
correspondência com as exigências do desenvolvimento económico e social da Nação».
Para tal, a Reforma Administrativa tinha como instrumentos principais, de acordo com a
comunicação feita aos órgãos de informação 593, a criação de núcleos de O&M nos
departamentos mais indicados, a formação de pessoal com os cursos de organização do
trabalho administrativo do INII e do LNEC, a realização de estudos sobre os problemas
das Relações Humanas na Administração, a organização de cursos de Extensão
Universitária - o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas Ultramarinas
organizou em 1966-67 um curso de produtividade administrativa dirigido às chefias dos
quadros ultramarinos e alunos finalistas das Faculdades de Lisboa - e a preparação de
especialistas em O&M no estrangeiro em colaboração com a Escola Nacional de
Administração Pública de Espanha. É, também, constatada a necessidade de criação de
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um curso de Teoria da Administração na Faculdade de Direito, de um curso de
Desenvolvimento Económico no Instituto Superior de Ciências Económicas e
Financeiras e do desenvolvimento da colaboração com o INII, com o GEAJM e com o
LNEC. Além disso, o SRA havia programado um curso básico de formação para
funcionários com cargos de chefia que incluía estudos de organização e análise dos
tempos e métodos de trabalho, bem como as questões da racionalização, produtividade e
simplificação do trabalho administrativo.
Em Fevereiro de 1968 é apresentado em conferência de imprensa o primeiro
programa de actividades do SRA, sendo nele estabelecida a relação entre a sua criação e
os problemas que afectavam a Administração Pública portuguesa. Nele é, também,
enfatizado o facto destes problemas não se circunscreverem a Portugal sendo, pelo
contrário, comuns à maioria dos países independentemente do seu nível de
desenvolvimento, pelo facto de derivarem do aumento exponencial das atribuições e
responsabilidades estatais na vida económica e social. No caso português, tal como num
conjunto de outros países, as políticas de planeamento económico haviam aumentado a
necessidade de adaptação da Administração Pública às novas lógicas. 594 O esforço de
Reforma Administrativa é, assim, apresentado em torno de quatro eixos de acção: a
situação dos funcionários públicos, as estruturas orgânicas da Administração, as
relações entre a administração e o público e as operações desempenhadas pelos
serviços, sendo esta última aquela que mais interessa ao nosso objecto de estudo. Neste
âmbito, parte das principais dificuldades referidas pelo ministro Mota Veiga
relacionam-se com a fraca implementação da OCT na Administração Pública,
nomeadamente no que diz respeito à excessiva formalidade e complexidade da
burocracia, à insuficiente racionalização e normalização de tarefas que impedem a
necessária rapidez e simplicidade de procedimentos e a inexistência de condições
necessárias à satisfação dos trabalhadores. Do mesmo modo, também parte das soluções
encontradas passavam pela OCT, principalmente no que dizia respeito à organização de
cursos e de outras acções de formação tendentes à divulgação de técnicas de O&M, bem
como a promoção da sua aplicação com vista a uma crescente racionalização dos
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Principles and Directives of the Administrative Reform of Portugal, Lisbon, Secretariat for
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métodos de trabalho administrativo, sem esquecer os estudos tendentes à melhoria dos
problemas das Relações Humanas na Administração Pública. 595
Um outro órgão apresenta interesse no que à nossa temática diz respeito: a
CTCEE. Como verificámos anteriormente, a Comissão Técnica de Cooperação
Económica Europeia/Externa (CTCEE) era a entidade - também dependente da
Presidência do Conselho desde 1950 -, que intermediava os contactos entre Portugal e
os organismos internacionais ligados à ajuda Marshall e sob a égide dos quais os
técnicos nacionais entraram em contacto com especialistas americanos e europeus.
Tendo sido já referida anteriormente, sobretudo na sua relação com o INII e na sua
inserção na conjuntura da época, não nos deteremos na sua apresentação, enfatizando
apenas o facto da CTCEE, juntamente com os organismos referidos, ter sido
responsável pela grande maioria dos contactos oficiais com entidades nacionais e
internacionais através dos quais teve lugar um importante fluxo de transferência de
know-how em matéria de OCT, principalmente durante as décadas de 1960 e 1970 e
dando primazia à OCTA.
As relações com a OCDE e com a AEP adquirem uma relevância interessante
neste âmbito, tal como sucedia com o INII, sendo a partir das acções de formação e dos
programas de assistência ligados a estas entidades que os funcionários portugueses
entram em contacto com os métodos de OCTA. De facto, anualmente, a OCDE, sendo
responsável pela coordenação das políticas de apoio aos países europeus, apresentava à
CTCEE o programa de assistência técnica concedido ao País - organizado, também, de
acordo com as solicitações feitas pelos organismos estatais portugueses, nomeadamente
pelo STPC596 - e no qual se encontravam inseridas várias acções de formação nas quais
os técnicos nacionais eram convidados a participar. Por sua vez, a CTCEE encarregavase de transmitir aos organismos nacionais interessados o arrolamento das acções de
formação em preparação no estrangeiro nas quais, de acordo com as necessidades do
País, os técnicos portugueses poderiam participar. O SRA destaca-se neste processo de
transferência de know-how devido à sua acção na formação de funcionários ministeriais,
tendo feito esforços, nem sempre bem sucedidos, para levar a efeito a participação de

595

Idem, ibidem, pp.22-24.
Arquivo do Departamento de Prospectiva e Planeamento e Relações Internacionais do Ministério do
Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, STPC.C-PL.9.1.14/8.
225
596

técnicos superiores - dirigentes e quadros597 - do STPC e de outros organismos em
acções de formação em solo nacional e também no estrangeiro, nomeadamente na
Escola Nacional de Administração Pública em Alcalá de Henares, onde decorriam com
frequência cursos de O&M com a duração média de três meses e que se encontravam
abertos à participação de técnicos portugueses.598
De facto, uma das preocupações do SRA era a formação dos funcionários do
Estado em prol da melhoria da produtividade administrativa e, na verdade, no início de
1970 - pouco mais de dois anos após a sua criação -, o SRA havia já sido responsável
pela organização de cinco cursos de produtividade administrativa e de onze cursos sobre
organização e simplificação do trabalho administrativo. A continuação deste esforço de
formação encontrava-se ainda prevista através do auxílio do INII e da deslocação a
Espanha de um funcionário por cada departamento governamental, para a frequência de
cursos de especialização em O&M na Escola Nacional de Administração Pública em
Alcalá de Henares599, tendo sido ainda iniciadas acções mensais de informação sobre
cursos de racionalização do trabalho promovidos por diversas entidades. 600 Assim,
tendo como pano de fundo a Reforma Administrativa, foram dados importantes passos
no sentido da introdução de métodos de OCTA na Administração Pública portuguesa,
com especial incidência nas décadas de 1960 e 1970.
A Administração do Estado carecia, na verdade, de profundas alterações não só
no que dizia respeito à criação de condições para o evitar da fuga de quadros para o
privado, mas também no que se referia à eficiência do próprio sector e dos métodos de
trabalho nele usados. A aplicação de métodos científicos de organização dos escritórios
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e do trabalho administrativo era, assim, parte fulcral deste movimento, para o qual se
tornava indispensável a formação célere de técnicos administrativos que pudessem
constituir-se como agentes de modernização dos vários Ministérios. As matérias
necessárias a essa formação são de forma clara estabelecidas pela CIPIE nos seus
relatórios, não passando somente pelas temáticas das relações humanas, produtividade e
O&M - nas quais se incluía a OCTA -, mas também pelas questões do planeamento
administrativo e económico, da formação e aperfeiçoamento de pessoal e do regime
jurídico dos funcionários. A Comissão é, igualmente clara, ao afirmar a
imprescindibilidade da formação de um número razoável de funcionários nas modernas
concepções do trabalho administrativo de forma a ser «[…] possível levar a efeito, com
a desejável solidez e profundidade, um verdadeiro programa de reforma
administrativa».601 Desta forma, a CIPIE estabelece um plano de acção que
contemplava, a curto prazo, a formação acelerada de técnicos administrativos, a
realização de palestras, colóquios, seminários, visitas de estudo e estágios no País e no
estrangeiro e, a médio prazo, a criação de cursos gerais tendentes à formação
administrativa básica de candidatos ao exercício de funções públicas, de cursos gerais e
especializados para formação administrativa de funcionários e de cursos de
aperfeiçoamento. Era ainda referida a edição de publicações de carácter formativo, a
adaptação dos programas escolares no ensino liceal e comercial, bem como a criação, a
nível universitário, de um curso especial de Administração Pública. 602
A criação de núcleos de O&M apresentava-se, igualmente, de extrema
importância nesta conjuntura, cabendo-lhes o
«[…] estudo da implantação dos serviços, disposição dos locais de trabalho,
racionalização dos quadros do pessoal, análise de estruturas e circuitos
administrativos, simplificação de métodos e formalidades e de um modo geral
tudo quanto conduza ao aumento da produtividade administrativa. Também
estaria dentro da esfera de acção dos serviços O.M. a análise das incidências da
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racionalização administrativa na correcção económica das despesas públicas e
a determinação do custo e do rendimento dos serviços».603
O III Plano de Fomento apresentava especial interesse nestas questões, quer no que diz
respeito à criação do núcleo de O&M que deveria funcionar no seio do SRA, quer no
respeitante aos núcleos a criar noutros organismos, entre os quais se destacam o
Ministério das Obras Públicas e o Ministério das Finanças. Nos relatórios anuais de
execução do Plano era incentivada, através do SRA, a tradução de textos especializados,
bem como a realização de estudos e o recolher de sugestões dos vários serviços sobre
medidas de simplificação de métodos de trabalho, sendo incitados os contactos entre
núcleos de O&M e prestada colaboração técnica em matéria de simplificação.604 No
entanto, é também referido que estes núcleos deveriam circunscrever a sua actuação aos
estudos de organização do trabalho nos escritórios, abstendo-se de interferir na
formação dos funcionários. Além disso, dadas as características do País no que diz
respeito ao reduzido número de especialistas em O&M e à insuficiência de outros meios
necessários para a sua constituição, estes organismos não deveriam ser criados em
grande número devendo cingir-se a alguns Ministérios, organismos autónomos ou
Direcções-Gerais que apresentassem interesse na sua constituição.
Desta forma, a criação de núcleos de O&M esteve, em Portugal, bastante ligada
ao III Plano de Fomento e à Reforma Administrativa do sector público decorrente da
criação do SRA, seguindo-se à sua constituição a formação acelerada de especialistas.605
Para o pleno funcionamento destes núcleos eram, de facto, necessários técnicos
formados de forma célere
«[…] não só para permitir o futuro provimento de cargos nos serviços O.M.,
como ainda para assegurar que, mesmo nas unidades administrativas onde não
existam tais serviços, se disponha ao menos de algum ou alguns funcionários
habilitados com a respectiva especialidade. Estes funcionários isolados poderão
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desempenhar importante papel, não só como “fermento” da preocupação pelos
problemas de organização e métodos no respectivo sector, mas ainda como elo
de ligação com o núcleo O.M. mais próximo».606
Assim, várias acções de formação nacionais e internacionais contaram com a presença
de técnicos portugueses, muitas das vezes detentores de bolsas de estudo que lhes
permitiam a participação, sendo que, contrariamente ao que é verificado a nível
industrial, as relações com organismos internacionais no âmbito da transferência de
conhecimentos ao nível da OCT são feitas maioritariamente com Espanha,
principalmente com a Escola Nacional de Administração Pública. 607
De facto, as acções de formação em O&M colocadas à disposição de técnicos
portugueses por organismos internacionais inserem-se num programa mais global do
Estado ao nível da Reforma Administrativa, sendo este tipo de formação considerado
prioritário e de carácter urgente.608 Em Portugal, a Presidência do Conselho, através do
SRA, tinha como missão a gestão das inscrições nas vagas disponíveis de acordo com as
necessidades dos organismos estatais interessados, bem como a troca da documentação
e informação necessárias entre a entidade organizadora e o participante, ficando,
também, a seu cargo o pagamento dos montantes adstritos à inscrição nos cursos,
enquanto as ajudas de custo e despesas de transportes eram cobertas pelos serviços
interessados no envio de técnicos.609 Mas também no País decorrem acções de formação
assaz relevantes, versando sobre as mesmas temáticas. O SRA volta a ter um papel
bastante forte neste âmbito, sendo responsável pela organização de formações sobre «os
principais aspectos da organização e funcionamento dos Serviços públicos»610 e
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possibilitando a criação de economias de escala a partir das iniciativas de outras
entidades, tais como a COPRAI, o CEGOC, o OMOP e o GEPA, cujos programas se
adequassem aos seus objectivos de formação.
Quer fossem realizadas no País ou no estrangeiro, estas acções de formação
eram centradas nas questões de organização e direcção dos escritórios e simplificação
do trabalho administrativo, sendo destinadas a funcionários da administração do Estado
e tendo como objectivo o aperfeiçoamento das suas capacidades de organização
segundo os métodos em voga na época. Tendiam ainda a analisar as questões
relacionadas com os problemas humanos do trabalho tendo, no fundo, a preocupação de
«ministrar aos participantes um conjunto de conhecimentos práticos, por forma a
participarem de modo mais activo no aumento da produtividade dos respectivos
serviços, a melhorarem os seus próprios métodos de trabalho e, bem assim, a eficiência
dos seus subordinados». 611 Estas iniciativas apresentavam, de facto, um carácter
iminentemente prático e tinham como objectivo a transformação dos métodos de
trabalho da Administração Pública de forma a aumentar a sua eficácia. Para tal, eram
algumas delas seguidas de reuniões de estudo destinadas aos funcionários participantes,
tendo em vista a análise e discussão dos problemas que envolviam a aplicação prática
das matérias que haviam sido transmitidas.612 Na realidade, a lógica que envolvia as
acções de formação estava directamente ligada à tentativa de introdução dos métodos
estudados na Administração Pública portuguesa. O próprio facto das vagas para os
cursos internacionais serem preenchidas superiormente é disso prova, o que também
acontecia nas formações em solo nacional. De facto, o relatório do Primeiro Curso de
Formação em Produtividade Administrativa afirmava de forma clara que os
participantes haviam sido escolhidos pelos «[…] altos dirigentes dos respectivos
Serviços, dos quais se solicitou que a escolha obedecesse, preferentemente, às seguintes
condições: Formação universitária; Contacto fácil, em consequência das funções
exercidas, com os directores dos organismos em que servem […]»613, sendo que os
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primeiros cursos que versavam questões de O&M foram especialmente dirigidos a
funcionários que trabalhavam nos núcleos já existentes. 614 Esta preocupação
manifestava-se, igualmente, em sentido inverso, manifestado pelo preenchimento das
vagas com quadros cuidadosamente selecionados e preparados, como forma de impedir
o desenvolvimento de resistências ao estudo e aplicação de métodos de organização do
trabalho.615
Não esgotando as temáticas tratadas, a OCTA apresenta uma presença marcante
nas acções de formação organizadas no período, sendo estas um dos veículos da sua
difusão em Portugal com a particularidade, devido aos objectivos e destinatários dos
cursos, de abranger os funcionários e quadros dirigentes da Administração do Estado,
integrando o processo de procura de maior eficiência da Administração Pública. Tendo
tido início através das iniciativas de formação organizadas no âmbito da OCDE e da
AEP com uma grande presença de monitores estrangeiros, torna-se visível, à
semelhança do que sucede no INII, uma presença cada vez maior de monitores
portugueses nestas acções, muitos deles formados anos antes no estrangeiro. De facto,
na década de 1970 começam a tornar-se notórios os resultados da transferência de
know-how possibilitada pelo envio de técnicos portugueses a formações além-fronteiras
e pela vinda a Portugal de formadores estrangeiros. É disso exemplo o programa de
formação para funcionários da Administração do Estado organizado pelo SRA para o
ano de 1971. Sendo orientado por seis monitores portugueses, três deles - João Pimentel
Freixo, Duarte Nuno de Vasconcellos e José Serra -, apresentam uma especialização em
O&M pela Escola Nacional de Administração Pública de Espanha, tendo sido os
responsáveis pelas temáticas relacionadas com a análise das técnicas de estudo, controlo
e métodos de trabalho.616 Da mesma forma, dos nove monitores do Primeiro Curso de
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Formação em Produtividade Administrativa, quatro fizeram especializações de duração
variada no estrangeiro.617
Ao longo das décadas de 1960 e 1970 as formações nas quais alguns técnicos
portugueses participaram mediante a acção do SRA e da CTCEE, apresentaram um
importante papel na difusão de técnicas de organização e planeamento do trabalho, entre
as quais contamos a análise dos tempos e simplificação de processos e métodos de
trabalho, os circuito de documentos e as questões relacionadas com as motivações e
incentivos618, encontrando-se bastante presentes na reorganização de alguns organismos
estatais, como o GEAJM, como veremos posteriormente.
*
Apesar de não ser possível determinar, de forma global, as consequências
concretas das acções de formação 619 na indústria e na Administração Pública
portuguesas - pelo facto dessa apreciação depender do recurso a estudos de caso -, é
visível que a OCT se difunde entre os quadros nacionais através destas iniciativas
realizadas aquém e além-fronteiras. Tendo em conta o grande papel que estas
apresentaram quer na acção do INII, quer ao nível do SRA e a importância que tiveram
na difusão da OCT no País, abrimos um parêntesis para analisar de forma mais próxima
as iniciativas de formação que tinham como propósito a divulgação destes princípios.
No anexo 6, apresentamos uma súmula das acções de formação e reuniões científicas
organizadas por organismos portugueses ou nas quais participaram técnicos nacionais
entre 1945 e 1974 e que se centraram na OCT. Não se trata de uma listagem exaustiva
de todas as iniciativas desenvolvidas ao longo do período, objectivo que se tornou
impossível

de

cumprir

dada

a

multiplicidade

de

agentes

promotores

e,

consequentemente, a dispersão de fontes e as limitações arquivísticas inerentes. No
entanto, a compilação feita permite-nos identificar tendências - ressalvando sempre o
impacto que os dados desconhecidos podem ter nas conclusões apresentadas - no que
diz respeito aos conteúdos das formações.
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Analisando os temas tratados torna-se visível que as questões relacionadas com a
análise e preparação do trabalho se evidenciam, constituindo-se como o tema mais
abordado nas formações. De facto, este era um aspecto central na OCT, sendo o estudo,
preparação e racionalização do trabalho algumas das formas mais usadas para aumentar
a sua eficiência, diminuindo custos e desperdícios e melhorando a produtividade. A
problemática da OCTA é, igualmente, bastante abordada principalmente após 1965,
talvez pelo grande dinamismo apresentado pelo SRA cujas iniciativas se destacam, pela
sua quantidade, no conjunto das acções de formação realizadas, também numa altura em
que o próprio INII já se debatia com limitações financeiras que prejudicavam o trabalho
desenvolvido, tal como vimos anteriormente. Segue-se, por ordem decrescente, um
conjunto de outras temáticas que giram em torno das questões da produtividade, análise
dos tempos de trabalho e formação de cronometristas, bem como das problemáticas
relacionadas com as Relações Humanas e com o estudo das motivações do trabalhador.
Como vimos, esta tendência coaduna-se com os dados apresentados anteriormente, que
enfatizam a presença das Relações Humanas nas publicações, nos discursos e na própria
retórica que envolve a OCT. Com uma presença menos relevante, encontramos ainda
um conjunto de outros temas que se prendem com as questões da simplificação do
trabalho, da organização do posto de trabalho e criação de grupos de trabalho, da
mecanização - muito ligada, também, ao sector administrativo - e da O&M, sendo ainda
de referir a presença de iniciativas que reflectiam sobre racionalização de impressos,
circuitos de documentos e introdução à informática, apesar desta última apresentar uma
presença residual nas acções de formação contabilizadas.
No que diz respeito ao pessoal docente, a tendência segue, igualmente, os dados
apresentados anteriormente. De facto, até 1965 a presença de formadores estrangeiros
em Portugal era bastante relevante, decrescendo a partir dessa data à medida em que
estes passam a ser substituídos por técnicos do INII. Nos finais dos anos 60 surgem,
pelo contrário, formadores estrangeiros nas acções dedicadas à OCTA, manifestando o
início do funcionamento do SRA, sendo que, na década seguinte, a sua substituição por
técnicos portugueses formados no estrangeiro segue a mesma tendência identificada no
INII. Mas além da vinda de formadores estrangeiros para Portugal, é ainda visível a
participação de técnicos portugueses em acções de formação além-fronteiras, como
vimos. O gráfico apresentado abaixo traduz essa mesma realidade tendo como base o
arrolamento presente no anexo 6, sendo manifesto o peso do país vizinho, logo seguido
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pela França, entre os locais nos quais tinha lugar a maioria das acções de formações
frequentadas. Este gráfico alerta-nos ainda para duas situações. Por um lado, no capítulo
referente ao INII, havíamos concluído acerca do maior peso de França nos contactos
estabelecidos pelo organismo, também ao nível da formação de funcionários, tal como é
visível no anexo 4. O peso de Espanha surge, de facto, quando anexamos os dados do
SRA e das formações em OCTA nas quais se tornam visíveis os contactos privilegiados
feitos com o país vizinho.

Fonte: Dados contidos no anexo 6.

Um outro dado de interesse que se prende, igualmente mas não só, com a acção
destes organismos é a compilação das obras dedicadas à OCT publicadas em Portugal
entre 1945 e 1974 e que apresentamos em anexo.620 A análise desta listagem permitenos, também, tecer algumas conclusões sobre os principais temas nelas abordados,
conclusões estas que tentámos sintetizar no gráfico abaixo.
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Cf. anexo 7.
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Fonte: Dados presentes no anexo 7

É possível referir que dois temas apresentam especial relevo: a produtividade e a
OCT nas suas várias vertentes - industrial, agrícola e administrativa, não sendo de
descurar o peso mais relevante da OCTA. Porém, acreditamos que esta tendência se
encontra mais relacionada com a importância, a quantidade de estudos efectuados e,
inclusivamente, com a disponibilidade financeira dos organismos responsáveis pela
edição, do que propriamente pelo peso das temáticas na realidade portuguesa. Na
verdade, a nível administrativo e agrícola, a tendência apresentada no gráfico revela o
peso do SRA e do CEEA da Fundação Calouste Gulbenkian, bem como a sua
capacidade para desenvolver e publicar estudos sobre as temáticas sobre as quais
trabalhavam. Da mesma forma, o facto do universo de publicações ser relativamente
diminuto permite que pequenas ocorrências sejam enfatizadas, tais como a problemática
da OCT no sector portuário ou na construção. Porém, de uma forma geral, os temas
apresentados coincidem, igualmente, com as temáticas presentes nas acções de
formação, nos discursos e nas fontes sobre o tema, principalmente no que diz respeito às
questões da simplificação do trabalho, da normalização, mecanização e estudo dos
tempos, movimentos e métodos de trabalho, sem esquecer a Reforma Administrativa e
as problemáticas que envolvem o trabalhador, a humanização do trabalho e a Psicologia.
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*
Como verificámos neste capítulo, a OCT apresenta uma expressão bastante
interessante no âmbito da Administração Pública, tendo alguns organismos
directamente ligados à Presidência do Conselho manifestado interesse na aposta no
estudo e divulgação destes métodos. É, igualmente, notória a importância dos contactos
internacionais através dos quais se realiza a necessária transferência de conhecimentos
para o País, sendo que os principais veículos através dos quais esta foi concretizada se
relacionam com acções de formação organizadas por entidades portuguesas em solo
nacional ou por organismos estrangeiros além-fronteiras para onde se deslocavam
formandos portugueses, bem como com a publicação de estudos, nacionais e
estrangeiros, relativos a estas temáticas. A preocupação em formar funcionários
públicos próximos dos lugares de chefia é, também, uma realidade, o que indicia uma
preocupação efectiva com a colocação em prática dos métodos transmitidos nas
formações, tentando ultrapassar os entraves que poderiam ser colocados ao longo da
cadeia hierárquica. Uma outra característica prende-se com o facto desta transferência
de conhecimentos ser feita ao abrigo de organismos ligados à reconstrução e
reconstituição económica europeia, tal como sucedia no caso do INII, reforçando a
importância dos impulsos internacionais no processo de desenvolvimento da OCT em
Portugal.
Estes são, de facto, os veículos que permitem que Portugal assimile,
progressivamente e de acordo com as suas prioridades políticas, económicas e sociais,
os princípios de OCT. Esta assimilação encontra-se, porém, igualmente ligada a outras
lógicas de cunho internacional que ultrapassam as dinâmicas nascidas do Programa de
Recuperação Europeu e que se relacionam com os imperativos de modernização da
Administração Pública para aumento da eficiência do Estado que ganham visibilidade
neste segundo pós-guerra de forma quase global. De facto, a nível interno, a reforma da
administração do Estado vinha já trilhando caminho há alguns anos, sobretudo ao nível
da retórica presente em alguns diplomas legais, como vimos anteriormente. Porém,
nesta

época,

este

movimento

envolve-se

numa

dinâmica

internacional

de
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desenvolvimento dos métodos de gestão e organização do trabalho que ganha forma, de
maneiras distintas, em cada país.621
Na verdade, a preocupação internacional com os estudos na área da
Administração Pública encontrava-se presente há várias décadas em alguns organismos
internacionais com os quais Portugal manteve relações relativamente próximas. Um dos
primeiros contactos com organismos desta natureza foi estabelecido com o Instituto
Internacional de Ciências Administrativas (IICA), criado na década de 1930 com o
objectivo de aumentar a eficiência das ciências administrativas a nível internacional,
tendo inclusivamente Marcello Caetano desempenhado nele cargos directivos.
Auxiliado pelo Programa de Assistência Técnica da ONU, o IICA era responsável pela
difusão internacional de informação técnica administrativa622, sendo uma das suas
iniciativas de maior relevo internacional a organização de Congressos de Ciências
Administrativas. Estes tiveram início em 1910 durante a Exposição Universal de
Bruxelas e, durante a década de 1920, os contactos necessários à sua organização
conduziram à formação de secções nacionais, à criação da International Review of
Administrative Sciences, estabelecida em 1928 e à transformação da Comissão
Permanente encarregue de preparar os Congressos num organismo mais estável que
viria a tornar-se, em 1931, no Instituto Internacional de Ciências Administrativas.
Seriamente comprometida durante a II Grande Guerra, a actividade do IICA foi
retomada quando o conflito terminou. O primeiro congresso organizado no pós-guerra,
e no qual Portugal participa, teve lugar em Berna, Suíça, entre 22 e 30 de Julho de
1947.623 A comissão portuguesa a este 7.º Congresso Internacional de Ciências
Administrativas era composta por Marcello Caetano, José Carlos Moreira e António
Pedrosa Pires de Lima, tendo-se o primeiro deslocado anteriormente à 30.ª Conferência
internacional do Trabalho em Genebra, na qual participou juntamente com Mota Veiga
e Calheiros Lopes, entre 19 de Junho e 11 de Julho do mesmo ano.624 De facto, tal como
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foi já referido anteriormente, Marcello Caetano era, nesta época, vice-presidente do
IICA, encontrando-se assim o futuro Presidente do Conselho ligado às redes
internacionais de estudo destas matérias, não sendo, portanto, de estranhar o seu
interesse pela Reforma Administrativa do Estado no final da década de 1960. Pela sua
mão, a primeira Round Table625 do IICA teve lugar em Lisboa, tendo tratado de temas
relacionados com a organização das Administrações Centrais e a sua relação com as
directrizes que a esse respeito eram emanadas pelos organismos internacionais. Esta
Round Table destinava-se à preparação do congresso que iria ter lugar em 1948 em
Copenhaga, no qual Portugal participa com uma comitiva novamente composta por
Marcello Caetano, Pires de Lima e José Carlos Moreira. 626 Em 1949, Marcello Caetano
desempenhava, também, o cargo de presidente da secção portuguesa do Instituto, dela
fazendo parte alguns nomes ligados à produção de estudos sobre OCT, como o Prof. Dr.
Afonso Rodrigues Queiró, o Eng. Albano do Carmo Rodrigues Sarmento, director dos
serviços municipalizados de águas e saneamento do Porto, o Dr. António Pedrosa Pires
de Lima, director-geral da Administração Política e Civil e secretário-geral do
Ministério do Interior, o Dr. Artur Águedo de Oliveira, Presidente do Tribunal de
Contas, o Dr. Aureliano Felismino, director-geral da Contabilidade Pública e o Prof. Dr.
Domingos Fezas Vital. 627 No ano seguinte, Caetano seria reeleito vice-presidente do
Instituto628, sendo que, ainda na década de 1950, Portugal participaria no IX Congresso
Internacional de Organização Científica realizado em Bruxelas entre 5 e 11 de Julho de
1951 - para o qual o secretário-geral do comité nacional belga da organização científica
solicita, através da legação de Portugal em Bruxelas, que seja chamada a atenção dos
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industriais, professores e especialistas que em Portugal se interessem pelos trabalhos de
organização e gestão de empresas. 629
De facto, torna-se evidente a forte internacionalização de homens como
Marcello Caetano, Pires de Lima e Afonso Rodrigues Queiró no âmbito deste Instituto,
sendo nele colocados em contacto com os indivíduos e organismos mais ligados aos
métodos de OCT utilizados a nível internacional com vista ao aumento da eficiência da
Administração.
Mas as preocupações com o desenvolvimento da Administração Pública a nível
internacional não se resumem à acção deste Instituto. Também a Assembleia Geral da
ONU inicia em 1948, pela resolução 246 (III), um programa de formação em
Administração Pública, rapidamente inserido nos programas de assistência técnica aos
Estados membros, que enfatizava a relação entre o desenvolvimento económico e social
e a eficácia da Administração do Estado, chamando a atenção para a necessidade de
organizar acções de formação para os países que desejassem ter acesso aos «principios,
procedimentos e métodos de administração moderna».630 No ano seguinte, inicia-se um
programa de bolsas de formação especializada em Administração Pública que deveriam
ser atribuídas a funcionários intermédios ou superiores e que se destinavam a
possibilitar a frequência em seminários sobre os problemas da administração, bem como
o desenvolvimento de instituições nacionais que oferecessem cursos em Administração
Pública. Simultaneamente era, também, financiado o IICA, sediado em Bruxelas, para
que se dedicasse à preparação de estudos, manuais e outros materiais úteis para os
países interessados. Em 1950, esta preocupação foi delegada à Technical Assistance
Administration, criada no secretariado da ONU.631 A importância atribuída pelo
organismo à reforma da Administração Pública prendia-se com a consciência de que o
aumento da sua eficácia se constituía como a base necessária para o sucesso dos
programas económicos e sociais que vários países tentavam implementar no pós-guerra,
sendo que os organismos dedicados à O&M ou a outros assuntos relacionados com a
temática da produtividade administrativa eram, por norma, constituídos para responder a
certas necessidades dos Estados, muitas das vezes ligadas a problemas económicos e
629
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sociais imediatos e não a projecções de longo prazo sobre a estrutura administrativa, o
que limitava o recurso a reformas estruturais. 632
Na verdade, a Administração Pública a nível internacional apresentava, nesta
época, sinais de obsolescência. Nos anos 60, a compreensão da necessidade de
transformar a forma como o sector público era conduzido para que este deixasse de se
constituir como um obstáculo ao desenvolvimento atinge um ponto marcante.633 Em
1971, um relatório das Nações Unidas afirmava:
«Administrative delays and obsolescence and the consequent need for
administrative “surgery” and “therapy” are world-wide problems. […] an
enormous amount of reform and improvement is necessary to develop the
administrative structures and systems essential to the implementation of
development plans and other measures to accelerate social and economic
progress».634
De facto, numa conjuntura caracterizada pela organização e implementação de planos
de desenvolvimento económico, as antiquadas e desajustadas estruturas da
Administração do Estado impediam a total eficácia dos meios consignados e o atingir
dos objectivos propostos. Como forma de contrariar esta realidade foi criado um
movimento de Reforma

Administrativa que teve eco

internacional,

sendo,

inclusivamente, apoiado por organismos como a ONU e a OCDE. No citado relatório da
ONU é referido que neste esforço de Reforma Administrativa deveria ser dada especial
atenção ao desenvolvimento dos métodos necessários ao aumento da eficácia da
administração, sendo que este desenvolvimento deveria passar pela análise das melhores
estratégias que garantissem a continuidade e sucesso da Reforma, devendo estas ser
implementadas a nível central com o auxílio dos núcleos de O&M constituídos no
interior dos ministérios e empresas. 635 O objectivo era, de facto, tornar o aparelho de
Estado mais eficaz e económico 636 e a colocação em prática de métodos de OCTA era
uma forma de o atingir.
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Da mesma forma, o movimento normalmente apelidado de Nova Administração
Pública encontra-se relacionado com as lógicas apresentadas. Nascido nas universidades
de Administração Pública na transição entre as décadas de 1960 e 1970 e colocado em
prática pelos novos licenciados, este movimento pretendia, entre outros objectivos,
desafiar à implementação de mudanças nas técnicas administrativas e enfatizar as
obrigações dos administradores públicos na resolução dos problemas da sociedade 637,
sendo que a sua vitalidade e expansão quase global se devem à conjuntura da época, na
qual é aliada a necessidade de desenvolvimento da Administração Pública com as
consequências da internacionalização de técnicos durante a II Guerra e com a
assistência técnica que se lhe segue.638 O ano de 1962 marca o início de uma década de
grande vitalidade deste movimento sendo marcado pela atribuição de fundos da
Fundação Ford ao Comparative Administration Group (CAG), organismo constituído
por académicos e técnicos através da American Society for Public Administration,
fundos estes que atingiram o valor de meio milhão de dólares até 1971. O interesse da
Fundação Ford pela resolução dos problemas administrativos dos países em
desenvolvimento explica este seu financiamento, muito marcado pela conjuntura da
Guerra Fria ainda antes da década de 1960: «the 1950s was a wonderful period. The
‘‘American Dream’’ was the ‘‘World Dream’’ – and the best and quickest way to bring
that dream into reality was through the mechanism of public administration».639
A referência à Fundação Ford transporta-nos para o mundo da OCT, no entanto,
mesmo sem a sua presença, as lógicas da transformação da Administração Pública
encontravam-se com ela relacionadas. Como afirma Dwight Waldo, «the similarity in
thinking between early Public Administration and Scientific Management is not
accidental; Public Administration was heavily in debt to the Scientific Management
movement».640 No que à Europa diz respeito, o impacto do modelo norte-americano de
organização do trabalho na Administração Pública é de extrema importância dada a
realidade da assistência técnica e da transferência de know-how feita no âmbito do
programa de auxílio ao velho continente. Não sendo único, este modelo era dominante
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no âmbito da assistência técnica à Europa e bastante devedor das premissas de Taylor,
sendo definido como
«[…] a technocratic science universally applicable to all cultures, all regimes,
all sectors of the state and the economy; and committed to rationalizing
structures and procedures within the bureaucratic institutions of the state. The
focus was on the agencies of the cultural government, primarily on such systemwide activities as budgeting and accounting, personnel management, supply
systems, organization and methods activities and only secondarily on line
management, which later came to be known as “delivery systems”».641
Este movimento de reforma da Administração Pública acaba, assim, por basear-se na
implementação de métodos tendentes à melhoria da produtividade, nomeadamente
métodos de OCTA que já vinham sendo utilizados e que, por esta via, adquirem um
maior vigor na Administração Pública 642, expandindo-se internacionalmente na década
de 60 e dando início a um interesse generalizado por estas questões.
A formação dos funcionários públicos constituía um importante factor neste
processo, quer nacional quer internacionalmente. 643 Mais do que o adquirir dos
conhecimentos necessários à reorganização dos métodos de trabalho e à reestruturação
do funcionamento dos organismos empregadores, era sobretudo necessário que os
funcionários públicos compreendessem a importância dessa mesma reestruturação para
que se envolvessem de forma activa na sua efectivação. Assim se compreende a atitude
seguida pelo Estado português no que diz respeito à escolha, superiormente feita, dos
funcionários a enviar para as acções de formação no estrangeiro, devendo estes
encontrar-se próximos das chefias dos seus serviços de forma a facilitar a colocação em
prática dos métodos estudados, como verificámos anteriormente. De facto, também em
Portugal observamos reflexos deste processo. Como refere António Barreto na sua obra
sobre a evolução de Portugal desde 1960, a partir desta década dá-se um
aprofundamento do desenvolvimento da Administração Pública - que até à data cobria o
País apenas de forma superficial - e, consequentemente, um aumento do número de
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funcionários públicos, principalmente durante o Marcelismo.644 É também durante o
Marcelismo que o interesse pela Reforma Administrativa do Estado se desenvolve,
nomeadamente com a constituição do próprio SRA, sendo clara a presença de um
interesse pessoal na temática por parte do novo Presidente do Conselho, como
afirmámos anteriormente. De facto, também Portugal se via perante os novos desafios e
tarefas que o aguardavam num mundo em rápida transformação, tendo a Reforma
Administrativa a missão de adaptar as estruturas obsoletas e pouco eficazes do Estado
de forma a que estas pudessem corresponder às necessidades dos novos tempos.645
Torna-se, assim, visível a importância dos impulsos internacionais na difusão da
OCT em Portugal entre 1945 e 1974. Apesar das prioridades do regime e dos receios e
hesitações sempre presentes, é visível a forma como as lógicas internacionais inclusivamente aquelas que não se relacionam directamente com as heranças do Plano
Marshall -, acabaram por impor-se no País, muitas das vezes contando com a
cumplicidade do Estado que permitiu a criação de organismos cuja missão passava pelo
desenvolvimento da OCT, bem como o estabelecimento de contactos com o exterior, a
organização de acções de formação e a participação de técnicos em iniciativas no
estrangeiro. De facto, a consciência da necessidade de desenvolvimento do tecido
produtivo nacional e da Administração Pública era uma realidade que se impunha face
aos desafios do tempo. Da mesma forma, o voluntarismo de alguns actores, sobretudo
no caso do INII, acaba, igualmente por apresentar um peso importante na difusão da
OCT em Portugal, como vimos anteriormente, sendo que, por fim, toda esta realidade
concorre para a própria internacionalização do País.
Porém, não obstante a importância das iniciativas desenvolvidas em benefício da
transmissão dos princípios de OCT, da integração de Portugal nas redes internacionais
de transferência de know-how nestas matérias e do impacto de factores externos - e
apesar de não podermos quantificar o grau de aplicação destes métodos no País -, alguns
dados parecem indicar que os frutos destas acções permaneceram limitados. Em 1974,
no final do nosso âmbito cronológico de análise, Vergílio Mendes faz uma descrição
bastante exemplificativa sobre o estado da organização do trabalho em Portugal, a
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forma como esta era entendida pelos gestores e os entraves colocados às iniciativas de
formação e aos seus participantes:
«Em Portugal, sente-se, por parte da maioria das administrações, salvo
honrosos desvios que apenas servem para confirmar a regra, um descrédito
perfeito por tudo o que seja aplicar uma técnica nova de gestão, (nova, em
Portugal, embora seja já velha com barbas na França ou na Alemanha). Tal
relutância deve-se normalmente à impreparação dessas pessoas para gestores,
lugares que, por via de regra, em Portugal, são confiados aos familiares e aos
amigos dos titulares do capital. (…) Não há dúvida de que nós ainda não
estamos preparados, no que respeita às necessidades de organização, para
enfrentar as realidades. (...) Gastar dinheiro em cursos para os nossos
empregados, para quê? Que vão eles aprender? O que trazem de novo estes
cursos? Nós é que sabemos, nós é que somos os homens experientes, nós é que
conhecemos o negócio. Não percamos tempo com teorias que nada adiantam…
E assim vão os cursos abrangendo apenas os profissionais mais curiosos, que a
expensas suas, em períodos pós-laborais vão fazer o sacrifício de participar
neste ou naquele curso (...). Falta de planificação, descrença na formação,
subavaliação da importância de que se reveste o conhecimento teórico,
deficiente funcionamento escolar e universitário quanto à transmissão de
técnicas que são já correntes, e até ultrapassadas sem que cá tivessem chegado,
em países desenvolvidos… são elementos que estão na base da carência de
técnicos em organização neste País».646
Vale a pena, porém, tentar conhecer os «honrosos desvios» aos quais o autor se
refere pois, quando iniciamos uma análise focada em casos concretos, é possível
verificar que alguns organismos encetaram processos sólidos de estudo do trabalho com
vista à sua reorganização, testemunhando algumas das lógicas que temos vindo a
explorar até ao momento. O caso do Gabinete de Estudos António José Malheiro é disso
um exemplo.
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Capítulo 5. A preocupação com a organização científica do trabalho no Gabinete
de Estudos António José Malheiro
Como vimos no capítulo anterior, principalmente a partir da década de 1960, a
colocação em prática da OCT na Administração Pública passa a ser perspectivada com
maior interesse, como forma de aumentar o rendimento do trabalho administrativo e
melhorar o desempenho das repartições do Estado. De facto, a própria Reforma
Administrativa assentava, também, na aplicação de métodos de OCT que deveriam ser
estudados e desenvolvidos por núcleos de O&M, na esteira dos estudos de Fayol e
Taylor.647
«Simplificar formalidades, abreviar prazos, procurar um funcionamento rápido
e seguro da máquina administrativa, são elementos constantes de todos os
programas da R.A. […] Mas não só o factor humano aumenta o seu papel, nos
aspectos de responsabilidade, iniciativa, devoção, nos aspectos da distribuição
racional das tarefas, da adopção de adequados métodos de trabalho, da
utilização da informação interna e externa, das relações públicas, das relações
humanas dentro dos serviços, das instalações, do âmbito, etc. etc.. […]
Simplificar exige o estudo das funções da Administração e a aplicação das
técnicas O.M.», referia o técnico do GEAJM, Carlos da Silva Gonçalves.648
Esta preocupação advém, como vimos, do impacto de lógicas internacionais,
porém, estas não se apresentavam como causa única do desenvolvimento de organismos
que tinham como missão o estudo e aplicação da OCT na Administração do Estado. Na
verdade, as deficiências da Administração Pública portuguesa começavam, no segundo
pós-guerra, a ser reveladas pelos estudos preparatórios dos Planos de Fomento - ligados
às lógicas do Plano Marshall e aos imperativos da integração do País nos organismos
internacionais criados no período -, aumentando a consciência da necessidade de
melhorar o seu desempenho numa época em que o volume de trabalho burocrático
crescia paralelamente à expansão do sector público. É possível tomar como exemplo um
dos estudos realizados no âmbito da preparação do Plano Intercalar de Fomento
intitulado Situação e perspectivas da eficiência da administração e no qual são
647
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referidos «os vícios da burocracia e a ineficiência da Administração».649 Este relatório
confidencial retrata em pormenor as debilidades da Administração do Estado que,
apesar de não serem exclusivas do País, haviam ganho uma maior visibilidade dado o
clima de desenvolvimento económico da época, os imperativos que dele advinham e
que pressupunham um maior número de contactos entre os cidadãos e a Administração
Pública e a preocupação manifestada pelo Governo em «promover gradualmente a
reforma administrativa, com base na reorganização de serviços públicos, em estudos
para a racionalização e simplificação do trabalho burocrático e em diligências
tendentes a obter a melhoria dos processos de contacto com o público».650
Uma das principais debilidades analisadas prendia-se com as deficiências na
organização e nos métodos de trabalho que se traduziam, por exemplo, na lentidão
apresentada pelos serviços. Sobre este assunto, o relatório é bastante explícito ao
afirmar:
«são frequentes, entre nós, as referências à “má organização” dos serviços
públicos. E na mesma crítica se envolve a adopção de métodos de trabalho
antiquados. […] Quantas delongas no andamento dos processos por virtude de
formalismos inúteis, de trâmites complicados, de circulações rotineiras?
Chegou alguma vez a ser estudado, com base em dados concretos, o problema
da determinação quantitativa e qualitativa do pessoal, e sua distribuição por
tarefas? […] em suma, na racionalização e modernização dos instrumentos e
dos métodos de trabalho na administração pública - estamos, evidentemente,
muito longe de haver atingido a perfeição ou sequer um razoável estádio de
desenvolvimento». 651
Como causas desta realidade, o relatório aponta a insuficiência de verbas consignadas à
reestruturação dos serviços, a fraca atenção dedicada a esta temática pelas chefias e a
falta de especialistas em O&M, falha grave no sector público nacional na medida em
que «as questões de organização e métodos nos serviços públicos revestem uma feição
técnica que não se compadece com amadorismos e improvisações, exigindo pelo
649
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contrário a atenção permanente de núcleos de pessoal devidamente especializado - que
entre nós ainda não foi possível formar».652 De facto, parte dos vícios da Administração
Pública encontravam-se relacionados com uma desadequada organização e divisão do
trabalho e com a inexistência de estudos de O&M. Na lógica de Fayol era, assim,
necessário aplicar à Administração do Estado os modelos científicos de organização do
trabalho colocados em prática na indústria, seguindo as tendências apresentadas a nível
internacional. Esta transformação nas lógicas de trabalho na Administração seria, assim,
baseada no estabelecimento de um «clima de reforma entre os funcionários» - sendo
este necessário para que os mesmos aceitassem as inevitáveis mudanças que teriam de
ser realizadas nos vários serviços - e desenvolvida pelo recurso à «formação de pessoal
especializado em questões de organização e métodos», a quem cabia uma «atenção
quase exclusiva ao problema dos métodos de trabalho – designadamente às chamadas
pequenas simplificações de periferia dos Serviços».653
Porém, o atraso português nestas matérias era evidente, sendo visível na escassez
de núcleos de O&M dedicados à OCTA. Esta realidade é, também, referida no relatório
preliminar sobre as linhas gerais da Reforma Administrativa, documento do Grupo de
Trabalho n.º 14 da CIPIE:
«Como reflexo da crescente importância que por toda a parte se atribui a este
factor, tem-se sucedido nos últimos anos em numerosos países a criação de
serviços designados de “organização e métodos”, ou seja, perfilhando uma
definição francesa, “uma especialidade exercida por pessoal previamente
sujeito a formação apropriada, cujo objectivo é investigar as condições de uma
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melhor eficácia na execução das tarefas administrativas”.“Esses serviços
dedicam-se tanto ao estudo dos meios de toda a ordem - humanos e materiais que devem ser reunidos e ajustados em ordem à consecução, nas melhores
condições de eficiência e economia, das finalidades prosseguidas por cada
serviço (organização), como à análise do conjunto de processos de actuação
que permitam a execução de cada tarefa nessas mesmas condições óptimas
(métodos). Trata-se, em suma, de organizar cientificamente o trabalho
administrativo. Eis uma função técnica que não consente amadorismos nem
improvisações, exigindo antes a atenção permanente de núcleos de pessoal
devidamente especializado. No nosso país a falta de serviços de organização e
métodos, como tal caracterizados e devidamente estruturados, constitui uma das
causas principais da menor eficiência da máquina administrativa”». 654
Este mesmo grupo apresentava uma secção dedicada às questões da O&M que,
em Dezembro de 1965, havia elaborado um relatório sobre a criação e normas de
funcionamento destes serviços, no qual foi pormenorizadamente descrito o interesse do
seu estabelecimento e as funções que lhe estavam inerentes, bem como as experiências
nacionais feitas a este nível. A importância destes serviços, aos quais são atribuídas
funções que normalmente competiam às chefias, aumentou na época em estudo, por um
lado devido à crescente complexidade dos serviços administrativos e, por outro, devido
às novas técnicas de organização do trabalho que vinham dando provas da sua eficácia
no aumento da eficiência dos serviços, mas que obrigavam à formação de pessoal
especializado. O objectivo dos serviços de O&M prendia-se, assim, com o estudo e
aplicação de técnicas de trabalho adequadas ao aumento da eficiência dos serviços, quer
pela via do seu melhoramento quer pela redução do seu custo. As vantagens da
utilização de um especialista de O&M são esclarecidas pelo relatório da CIPIE no qual é
afirmado que
«o especialista “OM” contribui com novos e independentes pontos de vista para
o estudo de determinados problemas o que, quando associados com o
conhecimento da organização pelo chefe, ajudam a esclarecer velhos
problemas; concentra-se geralmente num só trabalho, devido à especialização,
654
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e é-lhe dado o tempo necessário para pensar, enquanto que o chefe tem que
dividir a sua atenção por diversos assuntos, muitos dos quais lhe parecem mais
urgentes que os problemas de organização e métodos; não está a par sòmente
do que se passa num sector dum serviço, mas pode estudar a organização de
todo o serviço (ou operação) duma maneira completa; foi treinado em técnicas
especializadas de investigação; tem mais tempo e oportunidade para fazer
comparações entre trabalhos semelhantes de organizações diferentes; os
quadros dum serviço, antigos ou novos, têm tendência a aceitar melhor as
propostas de mudança, se estas forem recomendadas por pessoas qualificadas
independentes. Considera-se, pois, que se deve passar a admitir a função de
organização e métodos nos serviços tal e qual como existem a função de
contabilidade ou de pessoal, por exemplo». 655
Os serviços de O&M actuariam, assim, no âmbito da revisão da estrutura dos serviços,
da realização de estudos particulares feitos através da introdução de métodos de
simplificação do trabalho, do planeamento de novas actividades e da execução de
estudos de interesse comum para vários sectores, sem, porém, quebrar a hierarquia préexistente. Este é, aliás, um ponto de extrema importância na documentação que incide
sobre estes serviços, sendo enfatizado o facto dos especialistas em O&M terem apenas a
tarefa de aconselhar os chefes a seu pedido, sendo as decisões da total responsabilidade
dos mesmos.
Num outro relatório datado de 1967656, são arroladas as condições necessárias ao
estabelecimento destes serviços, a saber,
«formação especializada e experiência profissional do pessoal; apoio dos
dirigentes; um clima administrativo favorável à aplicação dos métodos e
técnicas OM; efectivos em número suficiente; estrutura e enquadramento
orgânico adequados; possibilidade de realizar estudos pagos por outras
entidades e de arrecadar e aplicar as receitas daí resultantes; possibilidade de
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recurso à colaboração retribuída de outras entidades públicas ou privadas ou
de indivíduos estranhos aos seus quadros».
Quanto às matérias que apresentavam interesse para estes serviços, é visível uma forte
presença da OCT, fazendo os princípios de Taylor e Fayol parte das teorias da
organização da Administração Pública e da sua relação com a evolução da economia e
estando, também, presentes, nos métodos de simplificação do trabalho, na repartição de
tarefas e no estudo dos movimento e tempos de trabalho colocados em prática. A
importância da formação não é, também, esquecida, devendo o especialista em O&M
ter oportunidade e disponibilidade para se dedicar de forma cuidada à sua
especialização, sem esquecer a importância da participação dos trabalhadores na
experimentação das novas técnicas de forma a garantir que as soluções encontradas são
praticáveis e evitando, igualmente, a sua oposição à alteração dos métodos de trabalho.
Estes eram, de facto, os veículos através dos quais podiam ser alcançadas as
necessárias melhorias na produtividade dos serviços públicos nacionais, sendo
necessário que os mesmos se empenhassem na sua obtenção. O Ministério das Finanças
toma a dianteira neste processo, principalmente ao nível da Direcção-Geral da
Contabilidade Pública (DGCP), na qual o Gabinete de Estudos António José Malheiro
(GEAJM) se encontrava inserido. Refere um documento da DGCP: «A simplificação
dos métodos do trabalho burocrático e a melhoria da eficiência dos serviços sempre
têm ocupado a atenção desta Direcção-Geral, principalmente no que concerne ao
cumprimento das atribuições que lhe estão cometidas»657, sendo que a causa desta
primazia parece prender-se com a importância do Ministério e com o volume de
trabalho que o caracterizava. De facto, esta justificação é comprovada por um relatório
do grupo de trabalho n.º 14 da CIPIE produzido em 1967, no qual era afirmado que a
ordem de prioridades exigida na colocação em prática de princípios de O&M se
encontrava relacionada com dois critérios, a saber: a utilidade e a capacidade de acção
de cada Ministério na sua relação com o processo de desenvolvimento nacional e o
volume das suas ligações com outros Ministérios e com o público em geral. Mediante
estes critérios é realçada a importância do Ministério das Finanças, colocado a par da
Presidência do Conselho, não sendo, portanto, de estranhar o papel que estes dois
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organismos apresentaram na aplicação e difusão de métodos de OCTA. O início dos
estudos tendentes à reorganização do trabalho no Ministério dependia, porém, da prévia
criação de núcleos de O&M. Como refere, em Março de 1966, um relatório do grupo de
trabalho n.º 14: «atendendo, ainda, a que os fins que prossegue aconselham a que o
aperfeiçoamento dos métodos de trabalho estejam entregues aos seus próprios técnicos,
sem prejuízo, é claro, de auxílio alheio, quando necessário, afigura-se justificada a
sugestão [de criação de um serviço de O&M], pela vantagem que haveria em iniciar tão
brevemente quanto possível as simplificações que se tornassem viáveis».658
Esta tarefa de estudo e aperfeiçoamento dos métodos de trabalho viria a ser
assegurada pelo Gabinete de Estudos António José Malheiro. O GEAJM havia sido
criado pelo decreto-lei n.º 34625 de 24 de Maio de 1945, como um «instrumento de
cultura e aperfeiçoamento» dos funcionários da DGCP não apresentando entre as suas
prerrogativas iniciais o estudo da OCT. Na verdade, o decreto-lei referia apenas que o
Gabinete tinha «por fim promover, entre os funcionários da DGCP, a elaboração de
trabalhos da especialidade, que poderão ser publicados na Revista de Contabilidade
Pública, ou constituir cadernos de divulgação a editar e a distribuir pelo proprio
gabinete», podendo, igualmente, ser responsável por «cursos livres de contabilidade
pública, com o fim de aperfeiçoamento profissional ou com o de orientar, facilitar e
completar a preparação dos opositores a concursos de provas públicas para o
preenchimento de vacaturas ocorridas na Direcção-Geral da Contabilidade
Pública».659 Não obstante, este tornou-se num dos organismos que mais se destacou nos
estudos de OCTA, tendo lançado uma série de publicações tendentes a difundir a nível
nacional os trabalhos realizados e a incluir os métodos científicos de organização do
trabalho no quotidiano dos serviços administrativos nacionais, tendo coordenado a
reorganização do próprio Ministério das Finanças com vista à melhoria do rendimento
do trabalho. De facto, o Gabinete acaba por ter um papel importante nas lógicas de
simplificação do trabalho na Administração Pública portuguesa, antes mesmo da criação
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do SRA.660 A sua acção não se limitava pois, à DGCP tendo, igualmente, desenvolvido
estudos, acções de formação e publicações sobre a produtividade dos serviços públicos
nacionais, incidindo em aspectos relacionados com o rendimento do trabalho
burocrático, a fiscalização do serviço, a normalização de processos, a racionalização de
métodos, a economia das despesas públicas e a selecção e formação do pessoal.661
Contudo, as suas principais preocupações centravam-se no estudo de problemas
relacionados com o rendimento do trabalho administrativo e com a racionalização de
métodos de trabalhos, sendo responsável pela organização de acções de formação sobre
estas temáticas e pela publicação dos resultados das mesmas, pelo facto destas serem
consideradas essenciais para a diminuição dos encargos resultantes dos atrasos
verificados no despacho por via de uma deficiente organização do trabalho no
escritório.
«Quantas delongas no andamento dos processos por virtude de formalismos
inúteis, de trâmites complicados, de circulações rotineiras? Chegou alguma vez
a ser estudado, com base em dados concretos, o problema da determinação
quantitativa e qualitativa do pessoal e sua distribuição por tarefas? (…) Os
impressos utilizados são do modelo mais racional, de modo a permitir o seu
rápido e inequívoco preenchimento? (…) na racionalização e modernização dos
instrumentos e dos métodos de trabalho na administração pública - estamos,
evidentemente, muito longe de haver atingido a perfeição ou sequer um razoável
estádio de desenvolvimento»662, concluía em 1966 o grupo de trabalho n.º 14 da
CIPIE. O Gabinete constituía-se, assim, como «[…] um verdadeiro Laboratório
Administrativo, onde, ao lado de cursos de aperfeiçoamento do pessoal, vêm
sendo estudados e postos em prática novos métodos, com vista à simplificação
da acção administrativa e maior eficácia da administração, do que tem
resultado um aumento de rendimento, de produtividade e de economia».663
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Seguindo as lógicas apresentadas no capítulo anterior, o GEAJM iniciou a sua
actividade empenhando-se na formação de funcionários no estrangeiro, aposta
necessária não só devido à insuficiência de especialistas nacionais, mas também pelo
facto das formações do SRA terem tido início apenas no final da década de 1960. As
missões ao estrangeiro de técnicos do GEAJM, ou comissões de serviço, foram, assim,
um factor importante na formação de técnicos em O&M. Os objectivos das missões, no
que concerne ao nosso tema, incidiam, sobretudo, sobre as técnicas de trabalho em voga
na Administração Pública, sendo que estes contactos se efectivavam com a participação
em reuniões, congressos, conferências, mostras e exposições, num contacto
intermediado por organismos como a AEP, a OCDE e o IICA, sendo também fundado
nas ligações que se iam estabelecendo entre os próprios técnicos a nível internacional. A
carência de especialistas e a necessidade da inversão desta realidade colocam na ordem
do dia o envio de técnicos em missões de estudo centradas na evolução e racionalização
da Administração Pública, tenho em vista não o estudo da organização e dos métodos de
trabalho dos serviços estrangeiros para a sua colocação em prática em Portugal, mas sim
a formação de funcionários tendo em vista o seu auxílio no estabelecimento de um
programa de ensino apropriado à realidade nacional. 664 Alguns dos nomes ligados à
implementação e divulgação de métodos de OCT em Portugal participaram nestes
contactos. Como exemplo, em Outubro de 1959, Fernando Natividade Alves deslocouse a Paris, por despacho do Ministro das Finanças, com o intuito de visitar o Salon
d’Équipment de Bureau de forma a tomar contacto com as novas técnicas de trabalho.665
Também Dario Gonçalves se deslocou ao mesmo local sendo que, no seu caso, o
relatório especifica o interesse desta visita pelo facto de ter em vista o «contacto com os
diferentes dispositivos, material e sistemas de trabalho que constantemente se estão
inventando e aperfeiçoando e assim manter actualizados os conhecimentos que tem
acerca da organização das tarefas administrativas, inclusivamente da técnica
mecanográfica».666
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Um dos organismos com os quais a DGCP mantém um profícuo contacto é o
Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios de Espanha, sediado em
Alcalá de Henares. Um dos técnicos destacados para a realização de uma visita ao
organismo foi Fernando da Silveira, que se deslocou ao país vizinho em Abril de 1965,
numa visita apoiada pelo INII e pela Direcção-Geral dos Serviços Eléctricos e que,
como era hábito, resultou na elaboração de um relatório que seria entregue ao GEAJM.
Revela-nos Fernando da Silveira que a missão
«teve por objectivo essencial a observação, no próprio local, do estado de
desenvolvimento atingido pelo País vizinho no que respeita ao ensino das
técnicas de organização do trabalho aplicadas no sector público. Como segunda
finalidade, seguiu o signatário também encarregado de estudar com o Director
do Centro de Formação e Aperfeiçoamento a possibilidade da sua deslocação a
Portugal, a fim de participar num colóquio subordinado ao tema “a formação
dos funcionários nas técnicas da produtividade administrativa” que o Instituto
Nacional de Investigação Industrial presentemente tem em organização».667
Como é possível verificar, esta visita não apresentava puramente uma lógica formativa
pretendendo, também, o estabelecimento de relações mais duradouras e concretas,
melhorando os conhecimentos dos técnicos enviados mas também as redes de contactos
necessários à organização de acções de formação e à criação de um organismo
congénere em solo nacional tendo em vista a difusão de técnicas e princípios de
organização do trabalho que proporcionassem a melhoria da produtividade nacional. Em
prol deste último objectivo - apesar das opiniões negativas que vigoravam relativamente
à sua constituição668 -, foi dada particular atenção à estrutura e actividades do organismo
espanhol, bem como à forma de selecção dos candidatos e ao seu plano de formação e
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de aperfeiçoamento, nomeadamente no que diz respeito à especialização em O&M. Por
outro lado, também o Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios de
Espanha mantinha contactos e recebia apoios dos EUA por via da Agência para o
Desenvolvimento Internacional669, que se concretizavam na atribuição de bolsas a
funcionários espanhóis para missões no estrangeiro e no acolhimento de técnicos norteamericanos especialistas no ensino de O&M, sem esquecer os apoios atribuídos pela
OCDE e por outros organismos europeus, através dos quais os técnicos espanhóis
estabeleceram relações com a Itália, Alemanha, Inglaterra e França, bem como com
países da América Latina.670
O caminho percorrido pelos dois países - Portugal e Espanha - no sentido do
desenvolvimento da OCTA iniciou-se, segundo o relator, de forma bastante semelhante,
através de pequenos cursos de formação, no caso português organizados pelo INII como
verificámos anteriormente. No entanto, em Espanha este desenvolvimento foi mais
acelerado, tendo-se o País afirmado nas questões da formação enquanto Portugal se
fixou na constituição de núcleos de O&M que, à falta de especialistas, aproveitariam a
experiência espanhola enquanto não se verificava ser possível a organização de cursos
no País. As relações entre o Estado português e o Centro de Formación y
Perfeccionamiento de Funcionarios de Espanha mantiveram-se, de facto, próximas. Em
meados de 1967, o director do Centro acaba mesmo por instituir três bolsas de estudo
para cursos bimestrais de O&M destinadas a funcionários portugueses, no valor total de
108 000 pesetas. Estas acções de formação teriam uma importância relevante,
mantendo-se a frequência de funcionários portugueses mesmo após o início das acções
de formação organizadas pelo SRA, como vimos anteriormente.671
Após a apresentação da forma como os funcionários do GEAJM entraram em
contacto com os métodos de OCTA que viriam a colocar em prática, bem como dos
meios utilizados para tal e dos objectivos que o organismo se propunha atingir, é tempo
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de passarmos à análise da acção do gabinete, seguindo os dados sobre os quais a
documentação disponível nos permitiu reflectir. A documentação relativa a este
Gabinete apresenta, de facto, um duplo interesse: por um lado, as publicações por si
editadas foram de extrema importância para a divulgação de técnicas de OCTA,
constituindo-se, igualmente, imprescindíveis para o conhecimento dos estudos que
sobre a temática foram realizados no organismo; por outro lado, o material de arquivo, à
guarda do Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças, revela a forma como, a
partir desses estudos, foi realizada a reorganização dos métodos de trabalho no
Ministério, reorganização esta em muito baseada nos escritos de Fayol. 672
As publicações do GEAJM referem-se, particularmente, às questões do
rendimento do trabalho e à O&M, bem como à Reforma Administrativa e à organização
das empresas, sendo que a colocação em prática de métodos de OCT na administração,
principalmente ao nível da contabilidade pública, era entendida como uma forma de
conter as despesas, desde logo, no que dizia respeito ao número de trabalhadores
necessários em cada secção. Neste sentido aponta a Circular n.º 305-C de 19 de Abril de
1955 estipulando a necessidade de verificar qual o rendimento pessoal dos funcionários
para determinar o seu número. «(...) não obstante todos os seus inconvenientes, parece
ser o método das contagens e da avaliação de tempos, o único a seguir, (...). Para o
efeito, assentar-se-ía em normas a seguir uniformemente por quase todas as repartições
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(...)» afirma, em 1956, Francisco Lobo numa publicação do GEAJM. 673 Estas normas
seriam baseadas na cronometragem dos tempos de trabalho e na estipulação dos tempospadrão para cada tarefa ou serviço. Desta forma,
«obter-se-ía o resumo diário do serviço da secção e o tempo gasto em executálo. Conseguir-se-ía, assim, para cada espécie de serviço, o tempo unitário de
execução (...) Finalmente, […] obter-se-ía o mesmo tempo unitário para cada
espécie de tarefa, mas agora com maior grau de precisão em virtude de ter sido
de um mês a duração da observação. Se achassemos depois a média dos tempos
unitários obtidos para cada um dos quatro meses em que incidiu a observação,
teríamos um número que poderíamos tomar para tempo (unitário) padrão para
cada espécie de serviço». 674
A partir do tempo unitário seria estipulado o rendimento médio de cada trabalhador
fazendo
«a) a multiplicação do número anual de unidades de cada espécie de tarefa,
incluindo trabalhos extraordinários, pelo respectivo tempo unitário de
execução; b) a soma dos produtos assim obtidos (um por cada espécie de
serviço de repartição); c) a divisão do tempo total apurado em b) pelo número
médio de funcionários da repartição – rendimento médio anual de um
funcionário; a divisão do número obtido em c) pelo número de dias úteis do ano
abatido do número médio de ausências – rendimento médio diário em função
das presenças».675
Para que estes métodos pudessem ser colocados em prática tornava-se necessária a
criação de núcleos de O&M, passando estes a ser bastante recomendados nas
publicações da DGCP676 nas quais eram apresentadas as vantagens da introdução da
OCTA nas repartições de contabilidade do Estado.
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«É que constituiu sempre objecto da maior preocupação do Ex.mo director-geral a
formação do pessoal do vasto Departamento a seu alto cargo, dentro dos seguintes
princípios:
a) Simplificar, eliminando operações inúteis;
b) Uniformizar (...)
c) Metodizar, para que se torne mecânico o que seja susceptível de o ser;
d) Medir o trabalho geral e Analisar o rendimento de cada unidade, visando a
efectivação da justiça distributiva», refere uma publicação editada pelo
GEAJM, em 1968.677
Fernando Natividade Alves, adjunto da DGCP, foi um dos técnicos que se
dedicou à divulgação da importância da OCTA, advogando a necessidade de se
procederem a estudos e a alterações significativas dos métodos de trabalho
administrativo por forma a melhorar a sua rentabilidade. Um dos objectivos a ter em
conta prendia-se com a necessidade de diminuir desperdícios de tempo através do
estabelecimento do método mais eficaz para realizar cada uma das operações de um
determinado serviço, estipulando, igualmente, a melhor ordem da sua execução. 678
«(...) em cada repartição pode o assunto ser estudado para cada caso e não
temos dúvida de que se encontrará sempre a forma de substituir uma execução
em zigue-zague, por outra em linha recta. Este estudo pode levar algum tempo a
fazer, obriga decerto a alterar rotinas há muito estabelecidas e que, por isso, só
com esforço se abandonam, mas vale a pena testar e teimar, porque a nova rota
economiza posteriormente muitas horas de trabalho, o estudo leva ao
aperfeiçoamento do serviço e até à descoberta de vícios ou erros, que a força do
hábito encobria», afirma o autor.679
Neste sentido, seguia também a circular n.º 461-C, de 8 de Maio de 1959, na qual era
enfatizada a necessidade de se proceder à «uniformização dos impressos e dos métodos
de trabalho».680
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De facto, a organização dos escritórios seguia bastante de perto as formas de
organização do trabalho utilizadas no sector secundário. Numa comunicação inserida no
Ciclo de Palestras OMOP, José Myre Dores681 apresenta o processo de reorganização do
trabalho de escritório segundo métodos científicos, o mesmo que, em grande medida,
seria praticado no Ministério das Finanças, como veremos adiante. Tal como no mundo
fabril, a ênfase é dada ao estabelecimento de rotinas previamente estudadas que tinham
como objectivo a obtenção de maiores economias de tempo, bem como à maior
adaptação dos funcionários ao trabalho e ao maior adestramento do trabalhador para a
realização de uma tarefa específica, de forma a poder atingir-se uma maior eficiência no
serviço. Vários são os gráficos de apoio que servem este objectivo. Primeiramente, os
Organigramas, que apresentam o esquema completo do trabalho em cada serviço e
permitem que cada funcionário localize a sua posição. Por sua vez, as Fichas de
Atribuições pormenorizam a tarefa de cada funcionário estipulando o número de
operações a realizar por período de tempo, permitindo, igualmente, que, em caso de
rotação de funcionários, estes tenham à sua disposição uma descrição completa de todas
as tarefas que possam vir a ter de desempenhar temporariamente. 682 Também os
Quadros de Repartição de Atribuições apresentam uma importância central na
organização dos escritórios na medida em que o seu preenchimento implica o
reconhecimento de erros de organização e de actuação dos funcionários, permitindo que
o trabalho seja analisado e reorganizado segundo um modelo mais rentável sem, no
entanto, compartimentar de tal forma as tarefas que estas deixem de interessar aos
funcionários.
«Em resumo, e com base no exemplo indicado, pode-se dizer que o quadro de
repartição de atribuições serve para coordenar a actividade dos diversos
empregados dum sector de actividade, ver se há duplicação de funções, analisar
com vista de conjunto todas as actividades de um empregado e relacioná-las,
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prever as substituições por faltas e observar se todas as atribuições do sector de
actividade estão a ser desempenhadas». 683
A forma mais racional de executar cada tarefa seria, igualmente, estabelecida,
desta feita no Manual de Operações, documento que tem como função «permitir que
qualquer empregado fique esclarecido, em pormenor, sobre o modo de executar as
diversas operações»684, garantindo a necessária rotação de tarefas e contribuindo para
que a administração não dependa de nenhum funcionário para manter o funcionamento
do serviço. A sua edição contribuiria, também, para o estabelecimento de uma melhor
organização do trabalho visto o processo de trabalho existente ser analisado e
reconfigurado em ordem à sua simplificação e a uma reedição do manual. 685 Da mesma
forma, tal como sucedia no sector secundário relativamente ao digrama do circuito de
produção, também a nível da administração era estabelecido um Diagrama dos Circuitos
de Informação «constituindo um estudo analítico das diversas pessoas que intervêm na
realização de uma operação, das tarefas que a constituem e dos documentos que lhes
servem de suporte. […] utilizam-se uns símbolos que significam movimento, arquivo,
separação de documentos, cópias, etc., de modo a conseguir-se representar todas as
tarefas executadas». 686 Assim, poderiam ser eliminadas incorrecções nos processos de
trabalho suprimindo documentos que não apresentavam relevância, diminuindo o
número de tarefas através da utilização de impressos de escrita múltipla e reordenandoas de forma mais racional para diminuir os tempos de espera.
«Incluindo também, na análise, uma coluna para cada tarefa e o seu tempo
provável de execução ter-se-á a possibilidade de obter por um lado o tempo
total que levará a operação a executar e por outro detectar quais as tarefas
críticas, isto é, aquelas que condicionam o tempo mínimo que a operação no
conjunto pode levar», concluía Myre Dores.687
De facto, como afirmámos anteriormente, os métodos de OCTA assemelhavamse em muito aos que eram usados a nível fabril, sendo que o estudo dos movimentos, da
disposição do material de escritório e dos circuitos de circulação de documentos se
encontravam na base da OCT nos escritórios.
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«Desde os estudos mais modestos, como os de implantação de um posto de
trabalho, em que a colocação adequada de um ficheiro pode poupar esforço
físico e tempo com deslocações inevitáveis, até a um “diagrama de circulação
de documentos” que poderá conduzir à eliminação de dezenas de trâmites
inúteis ou desajustados da realidade actual, passando por inumerável gama de
actuações, sempre se obterá maior eficiência, melhoria no próprio serviço ou
para o público que ele dever servir», afirmava em 1967 o grupo de trabalho n.º
14 da CIPIE.688
As esperadas resistências à introdução de modificações nos métodos de trabalho
deveriam ser cuidadosamente acompanhadas e evitadas através da primazia dada à
aplicação de tarefas de simplificação mais simples excluindo, num primeiro momento,
aquelas que, pelo seu carácter estrutural, pudessem ser alvo de maior resistência. A
tentativa de evitar resistências e entraves à aplicação de métodos de OCT na DGCP era
ainda veiculada pelas propostas de colaboração feitas aos funcionários, permitindo que
estes se envolvessem na reestruturação dos métodos de trabalho, apontando falhas e
sugerindo possíveis soluções. A circular n.º 465 de 18 de Junho de 1959 é desta
preocupação um exemplo, solicitando aos funcionários da DGCP a elaboração de
memórias sobre o método a seguir na conferência de folhas e requisições de fundos. 689
Além dos estudos que haviam já sido feitos e que resultaram no estabelecimento de
novos modelos de impressos, novos circuitos dos documentos e novos métodos de
trabalho adaptados à técnica mecanográfica no processamento de abonos dos servidores
e pensionistas do Estado, esta circular solicitava o auxílio dos funcionários para o
estudo das diversas operações que constituíam a conferência de folhas e requisições de
fundos, sendo que, para cada uma delas, o funcionário deveria expor, exemplificando,
as alterações que, a seu ver, deveriam ser introduzidas na rotina de trabalho em vigor.
Esta memória deveria seguir as alíneas presentes num inquérito690 realizado pela
Direcção-Geral e que tinha como objectivo o aperfeiçoamento e simplificação dos
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serviços, sendo que nele os funcionários deveriam explanar os métodos que
habitualmente usavam na conferência de folhas e requisição de fundos, dividindo e
exemplificado, numa primeira etapa, as várias fases de concretização do trabalho e, num
segundo momento, explanando a forma como consideravam dever essa conferência ser
feita, subdividindo, igualmente, as operações em tarefas. A lógica que enforma este
inquérito é, na realidade, herdeira do taylorismo, sendo posteriormente também usada
por Fayol, baseando-se na divisão das operações em tarefas e na tentativa de encontrar a
melhor forma de executar cada uma delas. As lógicas tayloristas encontram-se, de facto,
presentes nas acções tendentes à reestruturação dos métodos de trabalho nesta DirecçãoGeral, incidindo, igualmente, sobre o estabelecimento das fases e sequência do trabalho.
As respostas a este inquérito foram analisadas por um grupo de trabalho
orientado por Godinho Lobo e formado pela circular n.º 481, de 22 de Outubro de
1959.691 Dele faziam ainda parte António Cordeiro de Mendonça Freitas, chefe de
secção da 5.ª repartição da DGCP; António Faria Moita, 1.º oficial da 2.ª repartição;
José Francisco de Oliveira Rebordão, 1.º oficial da repartição central e António Lela
Telo, 2.º oficial da 11.ª repartição. Este grupo de trabalho ficou, assim, encarregue de
analisar as memórias feitas pelos funcionários, bem como
«[…] b) concluir sobre o método que, por forma mais ou menos generalizada,
está presentemente a ser seguido na conferência de folhas e de requisições de
fundos; c) analisar as inovações ou alterações preconizadas pelos Senhores
conferentes e concluir sobre quais as que serão de adoptar; d) sugerir, com
base no que for concluído a propósito das alíneas b) e c), [propor] o esquema de
conferência a adoptar futuramente».692
Por fim, este grupo deveria elaborar um relatório onde seriam expostas as conclusões da
análise feita às sugestões dos funcionários e que seria apresentado aos chefes das
secções de liquidação que, por sua vez, o analisariam de forma a ser elaborado um
conjunto de conclusões que tinha como objectivo o estabelecimento de novos métodos
de trabalho nos respectivos serviços. Estas conclusões constituem-se como um bom
exemplo da preocupação demonstrada pelo organismo com a melhoria da eficácia do
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trabalho, apresentando-se de extrema importância para a compreensão das lógicas que
davam corpo aos estudos sobre os métodos usados e a necessidade da sua
reestruturação.
Seguindo, assim, a ordem das questões apresentadas no referido relatório,
centrando-nos naquelas que dizem mais directamente respeito ao nosso objecto de
estudo, a primeira preocupação manifestada prende-se com a necessidade de
compreender se o estabelecimento de um método de trabalho obrigatório, do one best
way, significaria uma limitação à liberdade de iniciativa dos funcionários, conduzindo a
uma diminuição do seu rendimento pelo facto de contrariar as tendências naturais do
executante. De facto, esta questão vem acompanhando a própria história da OCT sendo
que, no longo debate entre os benefícios em termos da produtividade e os
inconvenientes para o trabalhador trazidos por estes métodos, a questão da quebra da
iniciativa foi sempre uma das pedras-de-toque dos opositores da OCT. Godinho Lobo,
no seu resumo sobre as conclusões do inquérito, é claro ao afirmar a necessidade da
colocação em prática dos novos métodos saídos dos estudos do trabalho, reconhecendo,
porém, que estes apresentavam alguns inconvenientes que tinham como causa o seu
grau de flexibilização, não limitando, contudo, os benefícios da sua aplicação. Desta
forma, conclui que o método a aplicar deveria ser cuidadosamente estudado e colocado
em prática sob a atenta supervisão do chefe de secção que teria, igualmente, como
função, a persuasão dos funcionários mais renitentes, principalmente dos mais velhos
que apresentavam hábitos mais enraizados e que se constituíam como modelos para os
mais jovens. O chefe deveria, igualmente, estar atento às sugestões dos funcionários,
analisando e promovendo o estudo das mesmas com o objectivo de alterar os métodos
vigentes sempre que surgissem outros mais racionais. De facto, se os métodos deveriam
ser cumpridos e respeitados por todos, não deveriam, porém, ser imutáveis tendo a
obrigação de evoluir de acordo com a experiência e os conselhos dos trabalhadores.
Desta forma, o receio do fim da iniciativa dos funcionários deixa de ter razão de ser,
sendo os trabalhadores continuamente chamados a contribuir para a melhoria dos
métodos de trabalho dos seus serviços. A formação dos funcionários nos novos métodos
de trabalho apresentava, neste âmbito, uma importância fulcral, como verificámos
anteriormente, implicando a criação de cursos nos quais fossem difundidos os métodos
de OCTA que se pretendiam introduzir no Ministério e que se tornavam importantes
pelo facto de haver sido reconhecido que «[…] toda a tarefa deve ser executada
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segundo um determinado esquema ou método»693, sendo que o método imposto deveria
abranger quer a sequência de operações, quer a disposição dos elementos de trabalho,
numa clara analogia com os métodos de OCT característicos do mundo fabril.
A identificação das fases e sequência de trabalho do método geral de conferência
de folhas foi o tema da segunda questão colocada à consideração dos chefes de secção.
O grupo de trabalho havia indicado um método experimental que, de uma forma geral,
coincidia com as sugestões apresentadas pelos participantes, sendo assim recomendada
a sua entrada em funcionamento em período experimental. 694 A alteração dos métodos
de trabalho e o seu rigoroso cumprimento conduziam, porém - segundo a sugestão do
grupo de trabalho - à necessidade de elaboração de um guia do conferente no qual se
encontrariam registadas as várias fases de desenvolvimento de cada tarefa e as
formalidades a cumprir em cada uma delas. Esta sugestão foi aceite pelos chefes de
secção, concluindo estes que o guia deveria ser constituído por duas partes, sendo que a
primeira descreveria o método estabelecido e a segunda compilaria a legislação relativa
ao tema. A sua elaboração ficaria a cargo do GEAJM, sendo que a primeira parte seria
realizada por um núcleo de funcionários do mesmo e a segunda pelo chefe da secção
interessada, com o apoio dos funcionários do Gabinete.695 Por fim, o êxito de aplicação
dos novos métodos dependia, contudo, da disposição do material necessário no
escritório sendo, uma vez mais, visíveis as semelhanças com a realidade fabril. O
inquérito cobria, igualmente, este aspecto questionando os chefes de secção sobre a
relevância da disposição na secretária dos elementos necessários à conferência de folhas
para o aumento do rendimento do trabalho. Dos dezasseis chefes de secção presentes,
nove afirmaram existir vantagem na correcta disposição dos elementos necessários,
sendo que apenas dois contestaram a relevância e cinco aconselharam uma certa
flexibilidade no esquema. A flexibilidade necessária ao estabelecimento do método não
deveria, porém, ser sinónimo de permissividade. De facto, alerta Francisco Lobo,
«em tudo o que não constitui pura actividade criadora é possível - cremos encontrar a maneira mais eficiente de executar. (…) Mais uma vez se nos
afigura que a dificuldade reside tão somente em determinar o esquema mais
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racional. Mas neste campo temos que actuar empiricamente - não constitui o
empirismo um dos pontos de apoio do progresso, mesmo científico? Devemos
ensaiar um esquema, corrigi-lo ou substitui-lo de harmonia com as conclusões a
que a prática nos conduzir. Mas é necessário que ele se pratique como foi
estabelecido. O Chefe não deve permitir desvios e, para tanto, não precisa de
impor basta persuadir, doutrinar (íamos a dizer pregar) continuada e
persistentemente».696
A par da tentativa de inclusão de todos os funcionários no processo de
reorganização do trabalho, uma outra característica dos estudos desenvolvidos pelo
Gabinete prende-se com a importância dada aos circuitos de documentos. A Sugestão
no sentido de se conseguir maior simplificação e rapidez no andamento dos
processos697 é disso exemplo, tendo como objectivo melhorar a eficácia dos serviços
mediante uma maior simplificação e organização do trabalho. Apesar de não se
encontrar assinada, esta atesta uma atenção e olhar crítico crescentes sobre os serviços
da Direcção-Geral, sendo o seu objectivo deixado claro logo no início do documento.
Dizem-nos os seus autores:
«Através do que nos foi dado observar ao longo de uns anos de prática no
estudo e informação de processos, estamos convencidos de que, sem quebra do
seu bom e rigoroso andamento […] muitas das fases e operações actuais
poderiam ser eliminadas, simplificadas ou substituídas por outras menos
absorventes ou morosas. Dada a actualidade que ao problema foi conferida por
recentes medidas governamentais, permitimo-nos apresentar uma sugestão que
talvez contenha algo de aproveitável».698
Entende-se nesta breve explicação que o momento era, inclusivamente do lado do
Estado, propício aos estudos de reorganização do trabalho administrativo. A proposta,
como podemos verificar no anexo 10, coloca a tónica não nas fases de trabalho do
funcionário, mas na uniformização de impressos e na forma como a correção de alguns
elementos, tais como a apresentação dos campos ou a utilização de papel químico na
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elaboração dos duplicados, permite importantes poupanças de tempo. É preconizada a
utilização de minutas uniformes para os processos iniciados nos Serviços, contendo
apenas os elementos considerados essenciais e banindo todos aqueles que não
apresentassem utilidade efectiva. As cópias das minutas seriam, também, feitas com o
recurso a papel químico, evitando-se o tempo gasto a dactilografar os duplicados, sendo
assim realizadas «praticamente com o mesmo gasto de tempo e só um pouco mais de
despesa com material de consumo corrente».699 A simplicidade das transformações
defendidas permitiria, ainda, evitar a resistência dos funcionários e obter a esperada
concordância dos serviços. «Natural é supor que não levantariam [os serviços] grandes
objecções, dada a boa vontade que todos mostram em colaborar com a Direcção-Geral
da Contabilidade Pública, particularmente quando se trata de obter a mais rápida
resolução dos assuntos que apresentam», afirmava o estudo. De facto, conclui o relator:
«considerando mesmo as hipóteses mais simples e vulgares, isto é, os casos que
não obrigam a diligências especiais nem á procura de elementos de consulta e a
estudos morosos, é de supor que presentemente se absorvam num processo desta
natureza cêrca de uma hora com o estudo e a redacção da minuta de
informação e outra também na sua cópia á máquina, revisão do texto
dactilografado e demais formalidades. Ora, pensa-se que da adopção do
sistema que se preconiza resultaria um ganho aproximado a oitenta minutos,
visto que se tem como suficiente, para novas operações, o tempo médio de
quarenta minutos». 700
Os estudos até agora apresentados tinham, na verdade, como objectivo a sua
aplicação no quotidiano do Ministério. É com esse mesmo propósito que, em 1960,
Fernando Natividade Alves realiza uma visita às várias repartições com o intuito de
aperfeiçoar os métodos de trabalho em uso, tal como havia sido indicado na circular n.º
461, de 8 de Maio de 1959 à qual nos referimos anteriormente.701 No relatório da visita
é possível verificar que os funcionários da DGCP se encontravam familiarizados com os
novos métodos de organização, demonstrando inclusivamente receptividade para
compreender e aceitar a necessidade de simplificar o trabalho para obter um maior
699
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rendimento. Porém, mantinham-se desperdícios de tempo, permanecendo sequências em
zigue-zague nos circuitos de documentos, bem como retrocessos causados pelo facto
das operações não serem concluídas quando deveriam. 702 O estudo das operações em
vigor em todas as repartições da DGCP era, assim, prioritário, sendo que em cada uma
delas foram estudadas as tarefas existentes e a sua sequência, nomeadamente no que diz
respeito aos seguintes sectores: entrada e saída de correspondência; informações;
movimento de folhas; controlo sobre os registos da secção de liquidação e sobre os
livros da secção da conta; guias de reposição; arquivo de correspondência; cabimento
prévio; guias de reposição abatidas; anulações; controlo de fundos saídos; entrada de
expediente; livro de cativos de anos findos; devolução de folhas e uniformização de
impressos.703
Outros estudos foram feitos pelo GEAJM resultando na elaboração de alguns
manuais, entre os quais salientamos o volume que tem como título Normalização de
Informações e Forma de Apresentação de Processos, editado em 1955 ou ainda a obra
intitulada Preparação de Formadores de Pessoal para a Execução de Novas Técnicas,
esta última decorrente do trabalho de um grupo de funcionários convocado em 1965 a
partir da circular n.º 625-C, de 12 de Janeiro. Pela circular n.º 626-C, de 16 de Janeiro
do mesmo ano, foi dado a conhecer o plano de trabalhos desta equipa no qual se
encontravam já patentes alguns elementos passíveis de organizar cientificamente. Do
estudo destes casos resultou a apresentação de novos modelos de impressos uniformes,
que foram, posteriormente, enviados e colocados à consideração dos chefes de
repartição.704 Neste manual, 705 é visível a forma como o estudo do trabalho segue as
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«Segundo pudemos verificar, a execução dos serviços, quer devido às determinações de Vossa
Excelência, quer por iniciativa das Repartições, já está simplificada em muitos pontos concretos, e há,
em variados casos, uniformidade de procedimentos, consequência da actuação que Vossa Excelência tem
seguido.
O que, porém, acontece é que a forma como se realizam as operações relativas a cada sector de serviço e
a ordem da execução, nem sempre primam pelas que parece conduzirem a menores perdas de tempo.
Algumas vezes, até, é possível apontar vaivéns escusados, porque as operações ficam por ultimar, tendo
os papéis que voltar duas vezes ao mesmo funcionário, para execução integral de uma fase que podia
ficar completa da primeira vez que o serviço lhe passa pela mão.
São estes pormenores muito difíceis de normalizar para todas as Repartições, em virtude de
particularidades da montagem dos serviços, do número de funcionários de que dispõe cada Repartição,
do volume dos trabalhos, das tarefas especiais afectas a cada uma e certamente devido a muitos outros
factores». Idem, ibidem, fl.9.
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Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças, 1694-C4, Direcção-Geral da Contabilidade
Pública, Gabinete de Estudos António José Malheiro, Estudos sobre a mecanização administrativa,
Microfilme 5, Justificação sobre a elaboração de um manual de simplificação administrativa.
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orientações da OCT no que diz respeito à sua simplificação e ao processo de análise
necessário para que este pudesse ser compartimentado em tarefas mais pequenas, sendo
que «todas as suas partes e todas as acções praticadas devem ser registadas
separadamente. Cada parte assim registada deverá ser completa em si própria, tendo
um princípio definido e um fim».706 Os propósitos desta simplificação consistiriam em
tornar as tarefas mais claras e as execuções mais fáceis, sendo que, como forma de
atingir estes objectivos, o estudo se deveria basear em três processos, a saber: separar,
resumir e copiar. Todo o processo de planeamento do trabalho é referido, desde as
técnicas de medição que incluem as questões relativas ao estudo e estabelecimento dos
tempos de trabalho; passando pela utilização da análise pelo filme, pela qual uma
operação de escritório é gravada e analisada imagem a imagem; pelo estabelecimento de
tempos-padrão predeterminados e do rendimento padrão; até à técnica de
exemplificação da actividade ou estado de observação ocasional que permite «[…] fixar
a proporção de tempo que é despendido num tipo particular de trabalho […]».707
É visível a forma como as técnicas de medição do trabalho fabril podiam,
também, ser aplicadas ao trabalho de escritório, tal como é referido no próprio manual,
não obstante algumas idiossincrasias deverem ser tidas em consideração. No trabalho
administrativo o estabelecimento de tempos-padrão deveria apenas ser aplicado a
operações muito pequenas, que não conduzissem de forma directa à produção de um
qualquer elemento e nas quais eram necessários poucos movimentos corporais. Como
exemplo, o manual refere-nos a sequência dos movimentos necessários para levantar um
lápis, referindo que estes «[…] podem ser divididos em quatro fases - procurar apanhalo, apanha-lo, voltar à posição normal e colocar a ponta do lápis sobre o papel».708
Após o estudo do trabalho com vista à sua divisão em tarefas, também estas passavam
por um processo de análise e descrição, com vista à sua avaliação, simplificação e
correcção, tendentes ao aumento do rendimento. No entanto, nem só deste tipo de
trabalho vivia o escritório, sendo perigoso esquecer a forte componente intelectual
indispensável que dificilmente podia ser medida e cientificamente estabelecida. Por
último, a necessidade de evitar críticas por parte dos funcionários também se encontra
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Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças, 1693-C4, Direcção-Geral da Contabilidade
Pública, Gabinete de Estudos António José Malheiro, Estudos sobre a mecanização administrativa,
Microfilme 4, Manual de simplificação do trabalho, fl.6.
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presente na maioria dos estudos deste Gabinete. Refere o Manual de Simplificação do
Trabalho:
«A elaboração de tempos «padrão» deve ser explicada aos superiores e ao
pessoal que deve trabalhar neles, a fim de poderem apreciar que estas medidas
têm uma base firme e são simples. Deve ser-lhes dito que a adopção de padrões
não envolve qualquer crítica ao seu trabalho, mas é uma tentativa honesta para
calcular o volume de trabalho de uma maneira precisa a fim de fornecer
informações que possam levar à sua distribuição proporcional ao número de
funcionários». 709
Apesar do trabalho desenvolvido pelo GEAJM, o seu director afirma que este
esforço, não obstante meritório, se constituía como «[…] um remédio que debela o mal,
sem o curar»710, sendo que a solução para os problemas de organização da
Administração Pública nacional residiria somente na criação da Escola Prática de
Administração Pública que não chega a ver a luz do dia.
*
É notória a forma como o GEAJM se ocupou dos estudos tendentes à aplicação
da OCTA no Ministério das Finanças, sendo exemplo das preocupações e lógicas atrás
apresentadas.
De facto, também neste Ministério as debilidades da Administração Pública
portuguesa se tornavam visíveis, sendo decorrentes da existência de métodos de
trabalho desadequados que conduziam a desperdícios de tempo e à morosidade
característica do funcionalismo público. A tentativa de ultrapassar estas debilidades e
rentabilizar o trabalho na Administração do Estado, aumentando a sua eficácia, passava
pelo estabelecimento de núcleos de O&M e pela consequente necessidade de formação
de funcionários, inclusivamente a nível internacional. Desta forma, e dada a sua
importância na organização do Estado e, consequentemente, o volume de trabalho com
o qual se deparava, o Ministério das Finanças acaba por ser o primeiro a constituir um
Gabinete que apresentava como missão o desenvolvimento dos estudos tendentes à
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Pública, Gabinete de Estudos António José Malheiro, Estudos sobre a mecanização administrativa,
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aplicação de métodos científicos de organização do trabalho nas suas várias repartições,
em certa medida, abrindo caminho à Reforma Administrativa ainda antes da criação do
SRA.
Como vimos, a acção do Gabinete desenrola-se, sobretudo, a dois níveis. Por um
lado, as publicações por si editadas pretendiam dar a conhecer os métodos de
organização do trabalho passíveis de ser aplicados ao nível da administração, podendo
ser utilizados, com os necessários ajustes, em qualquer repartição do Estado. Por outro,
os estudos desenvolvidos constituíam-se, talvez, como a sua iniciativa mais interessante,
sendo neles analisados os métodos de trabalho colocados em prática nos vários serviços
e propostos aperfeiçoamentos concretos que visavam melhorar a produtividade dos
mesmos. É ainda visível a tentativa de inclusão dos funcionários e chefias na elaboração
dos novos métodos de trabalho, tendo alguns dos processos de estudo início com a
compilação de sugestões de funcionários que, dada a sua experiência, eram chamados a
expor os métodos usados na realização de cada tarefa, devendo, igualmente, referir
quais as alterações que, a seu entender, poderiam ser estabelecidas para melhorar a
eficácia da sua execução. Estas sugestões eram depois entregues à análise das chefias
sendo, assim, com o auxílio de membros dos vários níveis da hierarquia que o novo
método era estabelecido e aplicado, sendo esta uma forma de evitar resistências e
envolver os trabalhadores na reorganização dos serviços.
Os métodos propostos apresentam múltiplas semelhanças com o mundo fabril,
como pudemos verificar, nomeadamente no que diz respeito ao estudo da disposição
óptima do material de escritório ou ao estudo e cronometragem dos tempos de trabalho.
No entanto, a maior ênfase será dada aos aspectos relacionados com a racionalização de
impressos e com os circuitos de documentos devido ao seu impacto directo nos tempos
de trabalho apresentados. A problemática da morosidade dos serviços era, de facto, um
dos aspectos centrais dos estudos realizados sendo, igualmente, uma das principais
debilidades da Administração Pública nacional. Porém, os estudos concluem que,
mesmo após o estabelecimento de novos métodos de trabalho, continuavam a verificarse desperdícios de tempo sobretudo decorrentes de variáveis não controláveis
características do funcionalismo público. De facto, tal como no caso da agricultura, a
administração apresentava factores que não eram passíveis de previsão e de um controlo
rigoroso, principalmente ao nível do despacho, resultando na morosidade da circulação
dos documentos e na permanência de sequências em ziguezigue derivadas dos múltiplos
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retrocessos da documentação ao longo do processo. De facto, as características do
trabalho administrativo não podem ser esquecidas no processo de organização do
trabalho dos serviços do Estado, principalmente devido ao facto deste pressupor e
depender de uma componente intelectual que não pode ser cronometrada. Por fim, é
ainda visível a intenção de que os estudos feitos tenham aplicação concreta no
quotidiano dos serviços, sendo analisadas as tarefas mais importantes, sem descurar o
apoio dos funcionários e das chefias.
Mas o caso do GEAJM é apenas um exemplo concreto da história que temos
vindo a traçar. Uma história na qual os métodos de OCT vão, progressivamente, sendo
difundidos na realidade portuguesa, sobretudo a nível industrial e administrativo, mas
também agrícola, expandindo-se de forma relativamente subtil, camuflados nas lógicas
da produtividade características do período, num processo bastante enredado nas
dinâmicas internacionais que pautam a época e nas quais Portugal se integra, quer por
necessidade, quer devido ao voluntarismo de alguns actores.
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Conclusão
A tese que acabámos de expor é o resultado dos objectivos que nos propusemos
cumprir, das questões de trabalho apresentadas e das limitações e obstáculos com os
quais nos debatemos e que foram apresentados na introdução, sendo que o seu curso e
as opções feitas são deles profundamente dependentes.
Ao longo dos capítulos tornou-se evidente que a história da OCT em Portugal se
relaciona com a própria história do desenvolvimento económico do País no século XX e
com a sua abertura ao exterior. Isto porque além da tentativa de melhorar a eficácia do
País em termos industriais, agrícolas e administrativos ser o motivo da sua introdução
em Portugal, o facto da OCT se encontrar profundamente relacionada com o clima de
crescimento económico internacional acaba por ser a sua causa. De facto, a OCT
provém das lógicas que procuram utilizar as melhorias da produtividade como
instrumento para o desenvolvimento económico, sendo introduzida em Portugal através
da importação destas mesmas lógicas para o País e implementada tendo em vista o
desenvolvimento económico nacional. Se antes da II Guerra Mundial a OCT era já
utilizada com o objectivo de aumentar a produção, diminuir os custos que lhe estavam
associados ou elevar os salários - dependendo das necessidades e objectivos em
presença -, após a Segunda Grande Guerra a sua difusão encontra-se enredada nas
dinâmicas internacionais do período, sobretudo naquelas que se encontram relacionadas
com a produtividade, fazendo com que a OCT seja introduzida no País quase de forma
camuflada, envolvida no cenário da assistência técnica, das lógicas do management, da
atenção aos trabalhadores, da Reforma Administrativa, das concepções católicas sobre o
trabalho…
De uma forma geral, a introdução da OCT em Portugal no período em estudo
apresenta sete origens distintas que se cruzam e articulam. Por um lado, algumas
empresas estrangeiras com sucursais em Portugal implementam as técnicas de
organização do trabalho já utilizadas nas suas sedes, procedendo, para tal, ao envio de
técnicos estrangeiros a Portugal com o intuito de familiarizar os funcionários nacionais
com os novos métodos de trabalho, enviando, igualmente, técnicos portugueses ao
estrangeiro com o mesmo fim. Em segundo lugar, algumas empresas nacionais - cientes
dos benefícios das melhorias na organização do trabalho colocadas em prática nas
empresas anteriormente referidas ou cujas chefias ou quadros eram conhecedores das
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suas vantagens -, enviam técnicos ao estrangeiro para a frequência em cursos de
organização do trabalho existentes em muitos países europeus, regressando estes depois
às empresas de origem onde colocavam em prática os ensinamentos adquiridos, muitas
das vezes mediante a formação de núcleos de O&M. O crescimento do sector da
consultoria apresentou também, como vimos, um impacto interessante no processo de
difusão da OCT, facilitando e impulsionando as trocas de know-how e a difusão das
possibilidades de aplicação destes métodos, bem como dos benefícios que poderiam ser
alcançados pela sua utilização. A criação do INII é outro dos elementos a ter em conta o principal, segundo Torres Campos711 -, tendo permitido a difusão das técnicas de OCT
junto do patronato e dos quadros técnicos da época através das suas inúmeras acções de
formação em solo nacional, do auxílio técnico à indústria e do envio de jovens
licenciados ao estrangeiro, dando corpo a um movimento no qual participaram
«milhares de pessoas e muitas centenas de empresas».712 Mas não só o INII seria
responsável pela formação de um grande número de técnicos no estrangeiro. Também a
inserção de Portugal nos organismos de cooperação económica do pós-guerra conduziu
à participação de muitos recém-licenciados nas acções de formação realizadas ao abrigo
da OCDE e da AEP, bem como de outros organismos europeus, destacando-se a
importância atribuída à formação em OCTA. Da mesma forma, o clima geral de
crescimento económico e a necessidade de expandir e melhorar a competitividade das
empresas nacionais, principalmente devido ao efeito EFTA, conduziram ao aumento da
importância atribuída à aplicação de métodos de trabalho que permitissem um melhor
desempenho económico. Por último, o impacto das concepções cristãs sobre o trabalho
não é, também, de menosprezar no processo de desenvolvimento da OCT no País, não
obstante o seu impacto ser bastante relativo e difícil de isolar, tal como o de outros
movimentos internacionais ligados à reforma da administração.
Torna-se, assim, visível que a história da OCT em Portugal entre 1945 e 1974 se
desenrola ao sabor de várias variáveis que dão sentido à «manta de retalhos» com a qual
os diversos factores em presença se assemelham.
As variadas relações apresentadas não são, porém, uma característica nacional,
sendo que a própria evolução da OCT foi feita mediante o contacto entre diferentes
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realidades nacionais e a sua adaptação às lógicas que foram pautando o século XX
acaba por criar a realidade com a qual nos deparamos ao estudar o caso português,
conduzindo à relação entre a OCT e a produtividade e permitindo que esta se difunda de
forma bastante subtil e sub-reptícia como instrumento para a obtenção das desejadas
melhorias da produtividade. A evolução histórica da OCT e a forma como esta é
difundida na Europa explica, igualmente, a multiplicidade do one best way: a variedade
de técnicas existentes, escolhidas caso a caso mediante os propósitos que pretendiam ser
alcançados, bem como a diversidade de métodos difundidos nas acções de formação e
nos estudos desenvolvidos.
A compreensão da expansão internacional da OCT é, assim, fulcral, sendo
sobretudo através dela que pode ser entendida a forma como esta é introduzida no País.
De facto, após a II Guerra Mundial e sobretudo nos países que receberam a ajuda
Marshall, o processo de introdução da OCT nas várias realidades nacionais encontra-se
bastante relacionado com a acção do Programa de AT&P, da OECE/OCDE e da AEP,
bem como dos organismos nacionais que com eles contactavam - no caso português a
CTCEE -, sem esquecer o papel dos vários consultores que se especializam no
aconselhamento sobre a utilização da OCT, quer se trate daqueles que se encontravam
ligados a firmas de consultoria, quer de técnicos de O&M de empresas estrangeiras ou
de funcionários de empresas internacionais com filiais em Portugal. Os consultores
constituíram, de facto, um dos veículos da difusão da OCT no País, sendo que a
expansão do sector alertou o patronato para os benefícios que podiam provir da sua
utilização, criou uma reputação baseada nos bons resultados obtidos e funcionou principalmente antes da criação do INII e dos outros organismos que se dedicaram ao
estudo e difusão destes métodos - como uma reserva de know-how essencial. Tratou-se,
assim, de uma relação vantajosa para ambas as partes, sendo que a OCT se desenvolveu
na esteira da expansão do sector e este utilizou estes métodos para atingir os propósitos
de melhoria da produtividade e aumento do rendimento procurados pelo patronato e
aumentar a sua clientela. Os desafios da reconstrução e reconstituição económica
europeia não são, também, alheios ao aumento da procura dos serviços de consultoria
no velho continente sendo que Portugal, País que havia entrado numa época de
crescimento relevante, se apresentava como um mercado apetecível para a expansão do
sector, tal como é visível nas páginas da revista Indústria Portuguesa.
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A conjuntura do País é, na verdade, essencial para a compreensão da forma
como a introdução e difusão da OCT ganham corpo em Portugal, sendo que este
processo se encontra profundamente relacionado com as lógicas da época e com a
entrada em cena de diversos agentes e factores que acabam por conjugar-se e criar
condições para a expansão destes métodos no País. Recuperando alguns dos dados
constantes de investigações anteriores, lembramos que as primeiras experiências de
racionalização em solo nacional têm início na transição do século XIX para o século
XX. Porém, os anos iniciais da I República constituem-se como a época na qual a
maioria destas iniciativas ganha forma, resultando da acção de mestres e contramestres
estrangeiros presentes nas fábricas ou de simples melhoramentos originados pela
observação dos processos de fabrico em vigor, não sendo, contudo, baseados em
métodos científicos de estudo do trabalho. As primeiras referências concretas à OCT,
apesar de apenas teóricas, iniciam-se após a I Guerra Mundial, estando inseridas,
maioritariamente, em publicações de cariz técnico dirigidas a elites bem definidas, entre
as quais constam os médicos, os engenheiros e os industriais. Estes textos têm, assim,
origem numa elite cultural presente nestes círculos profissionais e que possui contactos
internacionais que lhe possibilitam o conhecimento da realidade e da bibliografia
estrangeira.
A partir da II Guerra Mundial, encontramo-nos perante um mundo novo. Os
principais impulsos dos quais deriva a difusão da OCT no País continuam a provir do
estrangeiro, porém, a tónica encontra-se agora presente nas lógicas da assistência
técnica norte-americana aos países europeus, nas dinâmicas decorrentes da inserção de
Portugal nos organismos de cooperação económica, no impacto que algumas dinâmicas
internacionais apresentam no País e na forma como todos estes elementos se relacionam
com os desafios que Portugal enfrentava na época, com a procura da produtividade e
com a tomada de consciência da necessidade de ultrapassar as debilidades reveladas
pelo conflito e pelos estudos preparatórios dos Planos de Fomento. De facto, as novas
lógicas do período acabam por influir nas opções feitas relativamente à OCT: a abertura
do País aos organismos internacionais criados na época e os contactos dela decorrentes
tiveram como consequência experiências de transferência de know-how em termos de
organização do trabalho, nomeadamente através da organização de missões de estudo e
acções de formação; a criação de organismos nacionais que apresentavam, entre os seus
objectivos, o propósito de estudo e aplicação da OCT e que beneficiaram da emergência
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de uma geração de quadros - entre os quais se destacam os engenheiros - que apoiava a
modernização do País defendendo um novo rumo para o desenvolvimento económico;
os desafios lançados pelo impacto da emigração e da Guerra Colonial no encarecimento
relativo da mão-de-obra; as consequências da adesão à EFTA no que diz respeito à
necessidade de melhorar a competitividade da indústria portuguesa a nível internacional
e, por último, o quadro de desenvolvimento industrial - numa época em que o Estado
passara a atribuir uma maior importância ao fomento do sector - e de expansão da
Administração do Estado que careciam da aplicação de métodos mais eficazes de
organização do trabalho para aumentar a sua eficiência. Todas estas condições se
conjugaram para permitir que o período que se inicia após a II Guerra Mundial, que
testemunhou ganhos de produtividade mais relevantes, constitua a época de maior
desenvolvimento da OCT em Portugal, durante a qual o leque de possibilidades da sua
aplicação chega, inclusivamente, a ser alargado.
De facto, é no período que medeia o fim da II Grande Guerra e a Revolução de
1974 que a OCT adquire maior expressão em Portugal, tendo sido criados vários
organismos dedicados ao estudo destes métodos, nomeadamente alguns núcleos de
O&M em empresas e organismos estatais, desenvolvendo cada um deles, à sua medida,
acções de formação e outras iniciativas de estudo e difusão da OCT. Porém, não nos
deparamos, em grande medida, com uma aposta directa na OCT como instrumento de
viabilização e desenvolvimento económico de empresas, serviços ou do próprio Estado.
Constatamos sim, que, dadas as características da sua difusão internacional, esta acaba
por chegar a Portugal de forma camuflada, não sendo implementada autonomamente
mas pelo facto de se encontrar inserida no que genericamente se designava como
«métodos de produtividade» e «técnicas modernas de gestão», em voga na época. Esta
realidade é bastante visível ao nível das acções de formação realizadas no estrangeiro e,
também, daquelas que são organizadas no País pelo INII, COPRAI, CEGOC ou por
outras entidades que apostaram na difusão da OCT. Nestas, os métodos ligados à OCT
não surgem isolados nos conteúdos programáticos, sendo raras as formações que
incidem unicamente sobre estas técnicas. Porém, a forma como os princípios de gestão
de empresas e de pessoal, bem como as bases da reforma administrativa - de uma forma
geral ligadas ao conceito de produtividade - se encontravam fundadas na OCT, fez com
que esta se tornasse presente nas principais acções de formação que incidiram sobre as
questões do management e da produtividade ao nível do sector secundário ou
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administrativo. Um exemplo bastante evidente desta realidade é-nos dado pelo sector
administrativo do Estado. De facto, se até à II Guerra Mundial o sector secundário era
aquele no qual mais incidiam estas técnicas, a partir do final do conflito a
Administração Pública abre-se à sua acção, pelo facto da assistência técnica norteamericana se preocupar com a modernização do Estado e das suas estruturas como
factor essencial para o desenvolvimento económico da Europa Ocidental num cenário
de Guerra Fria. Na esteira deste objectivo surge a OCT, integrada num conjunto de
outras técnicas tendentes ao aumento da eficiência dos serviços públicos.
Além da Administração Pública, a OCT passa, igualmente, a ser alvo de estudo a
nível agrícola, tendo o CEEA desenvolvido importantes investigações ligadas,
sobretudo, à cronometragem e ao estabelecimento de tempos-padrão em algumas
actividades agrícolas. Estas tiveram, porém, de enfrentar algumas dificuldades derivadas
quer das próprias características do sector - nomeadamente da impossibilidade de isolar
e prever certas variáveis tendo em vista a sua cronometragem -, quer das resistências
dos trabalhadores agrícolas que, entendendo estes estudos como mais uma forma de
controlo do patronato, falseavam os resultados. Mas a introdução da OCT na agricultura
levantava ainda a questão da reforma agrária - sempre recusada pelo Estado também em
função dos lobbies agrários -, sendo que o emparcelamento necessário à mecanização
não chega a ser colocado em prática. A alteração dos métodos de trabalho agrícolas,
sobretudo contando com todas estas dificuldades, não era, igualmente, entendida como
necessária devido ao facto de não se fazerem sentir dificuldades sérias de obtenção de
mão-de-obra, numa época na qual esta permanecia relativamente barata apesar do êxodo
rural, da emigração e do recrutamento militar.
Mas outras resistências marcariam o desenvolvimento da OCT no País. De facto,
esta colocava em causa algumas das prioridades do regime, nomeadamente, a
manutenção dos equilíbrios sociais sobre os quais o mesmo assentava e lutava por
manter após as vicissitudes do período da II Guerra. Além disso, o próprio controlo da
produção e a estabilidade da moeda, preços e salários, necessária ao alcançar desses
mesmos equilíbrios, poderia tornar-se difícil com a adopção de métodos que tivessem
como consequência a transformação dos sistemas de produção, o aumento, ainda que
teórico, dos salários - pelo facto de neles serem repercutidas as melhorias na
produtividade - e as alterações dos preços ao consumidor, que deveriam diminuir devido
à redução dos custos de produção. Além disso, também a própria organização
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corporativa do Estado se via ameaçada, sobretudo pelo facto da difusão da OCT se
encontrar, em Portugal, dependente de organismos que escapavam a essa mesma
estrutura, nomeadamente as associações industriais e comercial. De facto, é interessante
verificar que, simultaneamente à constante protelação da criação do Centro Nacional de
Produtividade pelo facto - entre outros motivos - de nele poderem ter lugar estas
associações, não era impedida a sua intensa acção em prol do desenvolvimento da OCT.
Não podemos, também, ignorar na compreensão das resistências que a OCT teria de
enfrentar, que esta se encontrava assente numa lógica de internacionalização para a qual
o regime olhava com desconfiança. O perigo de ingerência estrangeira nos destinos do
País, a introdução de métodos adoptados em países nos quais era permitida a liberdade
de expressão e associação e nos quais as críticas operárias ultrapassavam o registo que
poderia ser considerado seguro pelo regime, o perigo dos transtornos e alterações que
estes métodos poderiam trazer ao mundo fabril e o perigo de que estes pudessem
contribuir para um crescimento industrial que poderia escapar ao que era desejável,
faziam com que o regime temesse a introdução da OCT no sector secundário, sendo
que, de facto, a nível administrativo, os receios nunca se mostraram tão fortes.
A OCT debateu-se ainda com resistências do meio patronal, sendo que alguns
dos dirigentes da indústria olhavam com receio para os pressupostos da campanha pela
produtividade. Por um lado, partilhavam a mesma apreensão acerca das consequências
da introdução de métodos de OCT na indústria devido ao seu possível impacto junto dos
trabalhadores. Por outro lado, o perigo de que a aplicação de métodos de OCT pudesse
conduzir à inevitabilidade de apostar num maior grau de mecanização ou,
inclusivamente, na robotização era algo que não era aceite com tranquilidade pelas
chefias, que não entendiam a necessidade da sua utilização, não pretendiam confrontarse com os problemas sociais e laborais que daí poderiam advir - devido ao facto da
mecanização pressupor o risco de despedimentos -, nem ver-se a braços com os custos
que lhe estavam inerentes, principalmente em sectores que se encontravam baseados em
mão-de-obra intensiva e relativamente barata. A mecanização assume, igualmente, um
papel relevante ao nível da Administração Pública, sobretudo na contabilidade, sendo
que, também a este nível, as resistências são menos evidentes, apesar da introdução de
máquinas de calcular e dos primeiros computadores alterar as lógicas que pautavam as
formas de organização do trabalho nos escritórios. No que diz respeito ao sector
agrícola, a mecanização debatia-se, também, com fortes resistências não só no que dizia
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respeito à não compreensão da sua necessidade numa época em que a mão-de-obra era
relativamente barata, - tornando-se um pouco mais dispendiosa apenas na década de
1960 mercê do impacto da emigração, do êxodo rural e do recrutamento militar -, mas
também porque implicava alterações no regime de propriedade na medida em que as
parcelas teriam de apresentar uma dimensão viável para a introdução de tractores e de
outras alfaias agrícolas. Além disso, é preciso não esquecer que a aplicação da OCT
implicava, igualmente, a realização de investimentos em projectos de estudo do trabalho
e a sua entrega a firmas de consultoria ou a núcleos de O&M, pressupondo este
processo custos associados ao pagamento dos serviços ou à instalação dos núcleos de
estudo nas empresas. Da mesma forma, pressupunha a abertura das fábricas à presença
de engenheiros, classe que tentava ainda marcar a importância do seu saber e cuja
presença nos estabelecimentos produtores nem sempre era positivamente encarada pelos
contramestres e outros responsáveis pela produção. O perigo da exposição dos segredos
de fabrico e a ameaça que poderia constituir ao poder dos contramestres e à hierarquia
da fábrica apresentavam-se como alguns dos factores que faziam com que parte do
patronato olhasse com desconfiança para a introdução da OCT. No lado operário - e
apesar de não ser nosso objectivo centrar-nos sobre as reacções dos trabalhadores, como
referimos na introdução -, verificamos, igualmente, a existência de uma profunda
oposição por parte do clandestino Partido Comunista à Campanha pela Produtividade
desenvolvida ao abrigo do Plano Marshall, sobretudo no que diz respeito aos impactos
negativos que os métodos usados apresentavam na saúde física e mental dos
trabalhadores, ao perigo de desemprego e à ameaça do «imperialismo» norte-americano.
Assim se compreende a multiplicidade de visões sobre a OCT presentes na
época, variando entre o profundo entusiasmo dos seus apoiantes, as resistências
daqueles que nela anteviam os perigos anteriormente expostos e a passividade daqueles
que a aceitavam ofuscados pelos benefícios das melhorias da produtividade sem, por
vezes, compreenderem que a OCT se encontrava nela enredada. Desta forma, entre
avanços e recuos, voluntarismos e receios, impulsos e resistências, a OCT vai trilhando
caminho, muitas das vezes de forma bastante subtil, pelos meandros do Portugal do
Estado Novo.
Esta mesma multiplicidade de perspectivas pode ser entendida na análise dos
debates que na AN se referem à OCT. Estas referências iniciam-se logo em 1945 nas
discussões sobre a Lei n.º 2005, encontrando-se também presentes nos debates relativos
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aos Planos de Fomento e à criação do Instituto Nacional de Investigação Industrial, bem
como nas propostas de lei de autorização de receitas e despesas, nas leis de meios e nos
debates relativos à formação profissional e ao ensino técnico, relacionando-se também,
apesar de em menor medida, com as temáticas da mão-de-obra, emigração, extensão
agrícola, psicologia e saúde mental. Esta análise permite-nos entender três aspectos
importantes. Em primeiro lugar, não existem debates sobre a OCT, mas sim discussões
relativas a temas ligados à industrialização, ao planeamento económico ou a temáticas
que, de uma forma ou outra, focavam os trabalhadores e os impactos do trabalho no seu
bem-estar, nas quais são abordadas questões relativas à OCT. É, também, visível a
forma como estes temas nos permitem, à partida, entender algumas das lógicas e
preocupações ligadas à OCT, sendo que a sua profunda relação com a industrialização,
com o desenvolvimento económico, com a formação dos trabalhadores e com os
impactos destes métodos na sua saúde física e mental são evidentes. As questões
salariais assumem, igualmente, uma relevância interessante nos debates da AN. A
referência à centralidade do trabalhador na OCT e na industrialização é feita amiúde,
principalmente no que dizia respeito à necessidade dos esforços tendentes à melhoria da
produtividade apresentarem impacto a nível salarial para que os benefícios da
industrialização pudessem ser equitativamente repartidos por todos os agentes ligados
ao trabalho, mantendo, assim, a paz social. As preocupações com o impacto da OCT no
trabalhador estendem-se, igualmente, ao perigo de desemprego provocado não só pela
melhoria dos níveis de produtividade, mas também pelos impactos da mecanização. Em
resumo, a utilização da OCT deveria ter em consideração as características do País e as
prioridades do regime. Mas para que a OCT pudesse ser estudada e difundida no País
era necessária a formação de trabalhadores, técnicos e chefias, lamentando alguns
deputados a carência de especialistas nacionais que tinha como consequência o fraco
grau de aplicação destes métodos e a necessidade da contratação de técnicos
estrangeiros. A formação de funcionários seria, de facto, uma das vertentes que maior
desenvolvimento alcançaria no País, tendo os organismos dedicados ao estudo da OCT
atribuído uma forte atenção à organização de acções de formação e ao envio de técnicos
ao estrangeiro.
Nos finais dos anos 60 uma outra lógica começa a tornar-se cada vez mais
evidente na AN: a necessidade da Reforma Administrativa do Estado e a colocação em
prática de métodos que permitissem uma maior rentabilização do trabalho na
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Administração Pública. Como vimos, esta preocupação tem origem em três frentes
distintas: por um lado, a nível nacional, era visível há alguns anos o desejo de alterar as
estruturas da Administração Pública de forma a torná-la mais eficaz; por outro, duas
lógicas internacionais se tornam presentes na época: o movimento internacional em prol
da melhoria da eficiência do funcionalismo público e as dinâmicas europeias ligadas à
Reforma Administrativa dos Estados. A utilização da OCT como meio para melhorar a
eficácia da Administração Pública, adquire, assim, uma importância relevante em
Portugal, principalmente ao nível das acções de formação e da criação de núcleos de
O&M em repartições do Estado.
Por último, os debates permitem-nos ainda identificar que as visões relativas à
OCT são bastante diversas, desde a recusa da sua necessidade e a afirmação dos seus
inconvenientes, passando pelo reconhecimento da sua importância noutros contextos
que não o português, até à afirmação de que a colocação em prática de métodos de OCT
no País melhoraria em muito o desempenho económico nacional. Os defensores da OCT
são, sobretudo, deputados ligados à área da Engenharia, apesar da sua representação na
AN e na CC ser bastante reduzida. Nos seus discursos estes integram a OCT nas lógicas
da necessária industrialização do País, entendendo-a como um instrumento para
produzir em quantidade e qualidade e melhorar a competitividade da indústria,
propósito que se tornava ainda mais premente com os desafios da adesão à EFTA. Por
seu lado, a oposição à OCT surge ligada aos impactos negativos destes métodos na
saúde e bem-estar do trabalhador, sem esquecer a forma como estes poderiam contribuir
para a desumanização do trabalho e para o contrariar das concepções cristãs sobre o
mesmo, colocando em risco a dignidade do trabalhador e a valorização do trabalho
como factor de desenvolvimento humano. Os receios e resistências transmitidos na AN
relativamente à OCT acabam, porém, por não ser muito diferentes daqueles que
pautavam a própria industrialização principalmente no que dizia respeito às suas
consequências sociais e políticas, sendo evidenciada alguma preocupação relativamente
ao impacto da OCT no quotidiano dos trabalhadores e manifestado o desejo de que esta
pudesse contribuir para a manutenção de unidades industriais que, apesar de não
apresentarem viabilidade económica, ofereciam vantagens a nível social.
Estas mesmas lógicas mantêm-se presentes nas referências à OCT feitas na
legislação. Apesar de, na sua maioria, estas não passarem, de facto, de meras menções
presentes no preâmbulo ou no articulado de alguns diplomas legais, a sua relevância não
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deixa de ser evidente, sobretudo porque espelha a forma como a OCT ultrapassou os
discursos na AN e foi integrada na legislação. A sua presença nos Diários do Governo
surge em meados dos anos 40 com a Lei n.º 2005, acompanhando as lógicas presentes
nos debates, sendo a OCT entendida como instrumento para a reorganização das
indústrias. Ainda na mesma década, a OCT tornar-se-ia presente nas leis orgânicas de
alguns organismos como a Inspecção Geral dos Produtos Agrícolas e Industriais e o
Instituto Nacional do Trabalho e Previdência, começando, assim, a marcar presença em
alguns organismos do Estado. Mas após estas primeiras referências apenas voltaríamos
a notar a presença da OCT na legislação passado cerca de uma década, no âmbito da
instituição do INII e do desenvolvimento dos seus trabalhos e a partir da segunda
metade dos anos 60 no âmbito da sua aplicação na Administração Pública,
principalmente com a criação do Secretariado da Reforma Administrativa.
Ainda no âmbito dos discursos é necessário considerar os provenientes dos
católicos sociais. De facto, as preocupações com o impacto da OCT no trabalhador, com
as quais nos deparámos não só nos debates mas também em outras fontes da época,
apresentam uma profunda relação com o discurso católico, sendo que alguns católicos
sociais se tornaram agentes de difusão da OCT, mediante uma estratégia de entrada em
organismos públicos ligados às questões do trabalho e do desenvolvimento económico
para, através deles, iniciarem um processo de transformação do Estado a partir de
dentro. À consciência católica de alguns destes Homens e à sua união em redor dos
ideais jucistas aliou-se o voluntarismo de uma geração de jovens engenheiros que
testemunhava o entusiasmo pelos ideais de desenvolvimento económico do País e pelas
vantagens da utilização dos métodos de OCT para a melhoria da produtividade. Nomes
como Rogério Martins, João Salgueiro, João Cravinho, Eduardo Gomes Cardoso, José
Torres Campos, Mário Cardoso dos Santos e Carlos Correia Gago fazem parte desta
jovem geração, os mesmos que encontramos em outras lutas pela modernização do País.
Dada a sua consciência social, as prioridades da sua acção dirigiam-se às questões
salariais e aos impactos dos métodos de trabalho na saúde e bem-estar dos
trabalhadores, preocupações que tinham passado a enquadrar a OCT após a II Grande
Guerra, coadunando-se, igualmente, com as prioridades do regime.
O INII constituiria um dos organismos nos quais estes homens se inseriram e foi
um dos grandes difusores da OCT no tecido industrial português, sendo também,
testemunha do voluntarismo de alguns actores - nomeadamente de António Magalhães
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Ramalho, entusiasta dos métodos de organização do trabalho difundidos na esteira do
Plano Marshall -, do impacto do clima internacional de interesse pela produtividade e da
acção dos organismos europeus que tinham, entre os seus propósitos, o objectivo de
contribuir para a melhoria do rendimento do trabalho no continente através da utilização
de métodos científicos de organização do trabalho. A criação deste organismo decorre
das lógicas internacionais que incentivavam o estabelecimento de centros dedicados ao
estudo dos métodos de produtividade e às suas possibilidades de aplicação a nível
nacional, sendo o resultado possível de uma longa luta pela formação de um Centro
Nacional de Produtividade que o Estado português adiaria. Mas as influências
internacionais que pautam o INII não se resumem aos factores que conduziram à sua
criação, estando também presentes ao nível do seu funcionamento, nomeadamente no
que diz respeito às visitas e contactos estabelecidos quer pelo seu primeiro director, quer
pelos seus técnicos, com organismos de cooperação internacional como a OECE/OCDE
e a AEP e com entidades nacionais congéneres.
A acção do INII ao nível da formação e do auxílio técnico à indústria
testemunha, igualmente, a forma como a OCT se difunde de forma subtil, dissimulada
na designação genérica de «métodos de produtividade» e comprova que esta acaba, de
facto, por constituir-se como um «Cavalo de Tróia» através do qual a OCT se introduz
em Portugal. Na verdade, apesar da acção do INII abarcar um vasto ramo de temáticas,
este inicia a sua actividade pelas questões da produtividade através do seu Segundo
Serviço, dedicado à produtividade, organização científica do trabalho e da produção.
Num primeiro momento, este serviço dedicou-se à formação dos quadros nacionais
através do envio de técnicos ao estrangeiro - sobretudo a França - para a frequência em
acções de formação e missões de estudo sobre variados temas, entre os quais as
questões relativas à produtividade adquiriram especial relevância. Os métodos de OCT
são, por esta via, introduzidos no País e transmitidos aos técnicos portugueses, sendo
que nas décadas de 1960 e 1970 a formação de funcionários adquire uma especial
importância mercê da situação financeira do País decorrente da Guerra Colonial e dos
problemas de divisas que dificultam o reequipamento industrial numa época em que a
necessidade de desenvolvimento do sector secundário - resultante, nomeadamente, da
adesão à EFTA -, aumenta a importância da melhoria do rendimento do trabalho. A
partir do início dos anos 60, o INII dedica-se à organização de acções de formação em
solo nacional tendo auxiliado a difusão da OCT entre os funcionários que não tinham
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possibilidade de se deslocar ao estrangeiro, sendo estas orientadas num primeiro
momento por formadores estrangeiros e, depois, pelos técnicos nacionais anteriormente
formados. Também o auxílio prestado pelo INII à indústria, os estudos realizados pelos
seus técnicos e a compilação e divulgação de bibliografia internacional auxiliaram a
difusão da OCT, sem esquecer os vários artigos publicados na revista Indústria
Portuguesa que se centravam na elucidação sobre as vantagens e possibilidades dos
modernos métodos de organização do trabalho.
No que diz respeito às consequências directas da acção do INII na difusão da
OCT, apesar da afirmação de Torres Campos que declara que os conteúdos das acções
de formação foram efectivamente implementados nas fábricas que procuraram o auxílio
técnico do Instituto, é provável que apenas um conjunto limitado de fábricas e serviços
tenha levado a cabo mudanças concretas nas suas formas de organização do trabalho destacando-se o têxtil, as conservas de peixe e as pequenas metalomecânicas - decerto
influenciadas pelas iniciativas do INII, mas também respondendo às transformações
económicas da época e aos desafios por elas lançados. Além disso, apesar da
participação nas acções de formação ultrapassar as largas centenas, estas seriam
frequentadas apenas por quadros formados nas Universidades, pertencentes a grandes e
médias empresas situadas nas zonas de Lisboa e Porto. Por fim, os esforços do
organismo foram ainda limitados a partir de meados da década de 1960, quando as
dotações do Instituto são reduzidas devido ao peso da Guerra Colonial no orçamento do
Estado, o que teve como consequência uma fuga de técnicos especializados para
empresas privadas, a dificuldade em formar funcionários no estrangeiro e a
impossibilidade de se procederem a novas contratações.
Ao nível da Administração Pública, a OCT apresenta um relevante
desenvolvimento e interesse por parte de alguns organismos do Estado, tendo algumas
entidades directamente ligadas à Presidência do Conselho manifestado interesse na
aposta no estudo e divulgação destes métodos. Neste âmbito, é importante não esquecer
a acção e a figura de Marcello Caetano, essenciais para a aposta da Presidência do
Conselho na OCT. Também a este nível, a participação de técnicos nacionais em acções
de formação no estrangeiro, a organização de cursos e seminários em Portugal e a
publicação de estudos se constituiu como um dos principais veículos de difusão da
OCTA no País, sendo nestas visível a forma como esta se difunde, mais uma vez,
enredada nas lógicas da produtividade. Uma das principais características destas acções
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de formação prende-se com a preocupação demonstrada em formar funcionários
públicos próximos dos lugares de chefia, o que indicia uma vontade efectiva de colocar
em prática os conteúdos transmitidos tentando ultrapassar os entraves que poderiam ser
colocados pela cadeia hierárquica. Por outro lado, esta opção acabaria por não permitir a
contaminação dos restantes níveis da estrutura industrial e administrativa com os
conhecimentos transmitidos nos cursos, mantendo-se a formação limitada às cúpulas e
dirigida a uma elite circunscrita, tal como amiúde sucedia na sociedade portuguesa.
É ainda necessário não esquecer que a transferência de know how que tem lugar
entre o estrangeiro e Portugal foi feita ao abrigo de organismos de cooperação
internacional, tal como sucedeu no caso do INII, reforçando a importância dos impulsos
internacionais no processo de desenvolvimento da OCT em Portugal. Porém, no caso da
OCTA, os impactos internacionais ultrapassam as dinâmicas nascidas do programa de
auxílio à Europa. Os imperativos de modernização da Administração Pública tendentes
ao aumento da eficiência do Estado, que ganham visibilidade neste segundo pós-guerra
de forma quase global, apresentam uma relevante importância no desenvolvimento da
OCTA, aliando-se ao caminho percorrido no sentido da reforma da Administração do
Estado em Portugal. Além disso, nesta época, este movimento envolve-se numa outra
dinâmica internacional de desenvolvimento dos métodos de gestão e organização do
trabalho que ganha forma, de maneiras distintas, em vários países. Alguns organismos
internacionais destacam-se no desenvolvimento e difusão dos métodos que
possibilitariam o aumento da eficiência dos serviços do Estado, especialmente a ONU e
também o IICA, organismo com o qual Portugal mantém relações próximas tendo
Marcello Caetano ocupado o cargo de vice-presidente, bem como de presidente da
secção portuguesa, não sendo, portanto, de estranhar o seu interesse pela Reforma
Administrativa do Estado no final da década de 1960.
De facto, a nível internacional, a Administração Pública apresentava, na época,
sinais de obsolescência, tornando-se visível a necessidade de transformar a organização
do sector de forma a que este deixasse de se constituir como um obstáculo ao
desenvolvimento. O movimento de Reforma Administrativa insere-se neste propósito,
pretendendo ajustar as estruturas e métodos de trabalho da Administração Pública aos
novos desafios que esta enfrentava. Também o movimento designado por Nova
Administração Pública se encontra relacionado com as lógicas apresentadas
pretendendo, entre outros objectivos, desafiar à introdução de mudanças nas técnicas
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administrativas e enfatizar as obrigações dos administradores públicos na resolução dos
problemas da sociedade, sendo que a necessidade de desenvolvimento da Administração
do Estado e as consequências da internacionalização de técnicos durante a II Guerra se
apresentam como alguns dos factores que explicam a vitalidade e expansão deste
movimento. A formação de funcionários era, pois, essencial neste processo sendo que,
mais do que o adquirir de conhecimentos, era sobretudo necessário que os funcionários
públicos compreendessem a importância da reorganização do trabalho nos serviços e
repartições do Estado para que se envolvessem de forma activa na sua efectivação. Estas
lógicas aliam-se ainda, em Portugal, ao aprofundamento do desenvolvimento e
expansão da Administração Pública que ocorre a partir de 1960 e ao aumento relevante
do número de funcionários públicos que tem lugar, principalmente, durante o
Marcelismo. Nesse momento, no qual se cruzam a subida ao poder de Caetano, o
desenvolvimento da Administração Pública e os impactos internacionais dos
movimentos de Reforma Administrativa e da Nova Administração Pública, o interesse
pela temática cresce sendo constituído o SRA, através do qual é, também, difundida a
OCTA.
Mas este não seria o único organismo que se dedicaria ao estudo e difusão da
OCTA. Também o GEAJM se ocupou deste propósito, estudando a aplicação de
métodos científicos tendentes ao aumento do rendimento do trabalho no Ministério das
Finanças. De facto, também neste Ministério as debilidades da Administração Pública
portuguesa se faziam sentir sendo, em parte, derivadas da existência de métodos de
trabalho desadequados que conduziam a desperdícios de tempo e de materiais e à
morosidade do despacho. A utilização da OCTA constituía-se, assim, como uma
tentativa de ultrapassar estas debilidades e melhorar a produtividade do trabalho na
Administração do Estado, sendo esta introduzida mediante a constituição de núcleos de
O&M e a formação de funcionários a nível nacional e internacional. Tendo em conta o
volume de trabalho com o qual este Ministério se deparava e a importância que
apresentava no Estado Novo, este acaba por tomar a dianteira no estudo da OCTA
criando um Gabinete que tinha como missão a aplicação destes estudos nas várias
repartições do Ministério, abrindo caminho, em certa medida, à Reforma Administrativa
do Estado ainda antes da criação do SRA.
Os métodos utilizados pelo Gabinete para a efectivação do propósito de estudo e
aplicação da OCTA passavam, em grande medida, pelas publicações editadas e pelos
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estudos desenvolvidos, que pretendiam dar a conhecer os métodos de organização do
trabalho passíveis de ser aplicados ao nível da administração. É interessante verificar
que, relativamente aos estudos, torna-se evidente a tentativa de ultrapassar algumas das
dificuldades genericamente sentidas na aplicação de métodos de OCT sendo, também,
claras as características particulares do sector administrativo às quais a OCT necessitava
de se adaptar. De facto, por um lado, torna-se visível a tentativa de inclusão dos
funcionários e chefias na elaboração dos novos métodos de trabalho como forma de
evitar resistências e envolver os trabalhadores na reorganização dos serviços; por outro,
são manifestas as idiossincrasias do sector no qual é dada uma maior ênfase aos
aspectos relacionados com a racionalização de impressos e com os circuitos de
documentos devido ao seu impacto directo nos tempos de trabalho, apesar dos métodos
estudados apresentarem múltiplas semelhanças com o mundo fabril, baseando-se no
estudo da disposição óptima do material de escritório ou ao estudo e cronometragem
dos tempos de trabalho. Além disso, é ainda necessário não esquecer a forte
componente intelectual que caracterizava o trabalho administrativo e que dificilmente
poderia ser submetida à cronometragem. Por último, torna-se visível que os estudos
foram realizados de modo a não permanecerem na teoria, pressupondo, pelo contrário,
uma aplicação concreta no quotidiano dos serviços.
*
Em termos globais - não obstante a consciência dos limites e características do
tecido industrial português - é necessário referir que a aplicação da OCT foi
principalmente visível, num primeiro momento, em indústrias cujos sectores viram as
suas possibilidades de exportação crescer com a adesão de Portugal à EFTA, entre os
quais se destaca o têxtil - o primeiro sector no qual o INII desenvolveu estudos de
medidas de produtividade -, as conservas de peixe, a metalomecânica, as conservas de
tomate e a celulose, numa tendência que é confirmada pela análise dos sectores que
receberam auxílio de consultores estrangeiros entre 1945 e 1974 e pela observação de
algumas das listas de participação de técnicos em acções de formação em Portugal ou
em projectos financiados pela ajuda Marshall. A CUF e a CP apresentam-se como
excepções no tecido industrial nacional, tendo a primeira, de forma precoce e a suas
expensas, enviado funcionários para os EUA para que estes pudessem colocar-se ao
corrente dos métodos tendentes à melhoria da produtividade aí utilizados e a segunda
feito experiências de aplicação da OCT em algumas das suas oficinas de acordo com o
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modelo usado pela Companhia Nacional dos Caminhos-de-Ferro Belgas.713 Da mesma
forma, alguns destes sectores haviam, também, recebido benefícios do Estado principalmente as químicas, as indústrias de base e as conservas - sendo possível
afirmar que, nestas condições, estes não teriam interesse em apostar em estudos de OCT
simplesmente porque tinham lucros suficientes para que não tivessem de preocupar-se
em fazê-lo. Porém, é interessante verificar que alguns dos sectores que mais beneficiam
da protecção do Estado, são também aqueles que mais apostam na colocação em prática
da OCT e que com maior frequência encontramos presentes em acções de formação, em
missões de estudo e ligados à contratação de consultores.
Os motivos que explicam o porquê da aposta na OCT são bastante variáveis
sendo que apenas o recurso a estudos de caso poderia explicitá-los de forma concreta.
Contudo, não podemos deixar de referir a importância das características das
administrações das fábricas, pois tornava-se essencial que das chefias partisse a
compreensão sobre os benefícios da introdução destes métodos, bem como a garantia de
aquisição da capacidade técnica necessária à sua colocação em prática, quer no que
dissesse respeito à contratação de técnicos especializados - engenheiros ou consultores,
nacionais ou estrangeiros -, quer à formação de funcionários, ao estabelecimento de
núcleos de O&M ou à procura de entidades externas de apoio à indústria, entre as quais
o INII. De facto, a compreensão da necessidade destes métodos e dos benefícios que
estes poderiam trazer, bem como o entusiasmo pela sua aplicação teriam,
inclusivamente, de suplantar os gastos relacionados com a contratação de técnicos, com
a formação de funcionários, com o estabelecimento de núcleos de O&M ou com o
pagamento de serviços a uma entidade externa, destinos para os quais as administrações
da maioria das fábricas não desejavam consignar fundos. Os conhecimentos relativos à
OCT tinham, também, de permitir a própria escolha de um consultor ou das acções de
formação mais relevantes para cada caso concreto, dada a variedade de conteúdos
existente, fazendo com que o grau de formação e internacionalização do patronato não
seja, assim, despiciente. Por outro lado, as características da produção e da mão-de-obra
apresentam, também, uma relevância interessante pois o estudo e reorganização do
trabalho traz maiores vantagens e menores custos em fábricas de produção homogénea e
sem uma relevante diversificação da produção e, da mesma forma, o relativamente
baixo nível de despesas com os salários poderia ser considerado como um desincentivo
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à introdução de técnicas que tivessem em vista a melhoria da produtividade,
principalmente quando estas implicassem o estabelecimento de prémios de
produtividade.
Impõe-se, neste momento, perguntar quais os impactos da OCT no
desenvolvimento do País. Esta análise é, porém, uma tarefa complexa quer pela
dificuldade em isolar as consequências da introdução de melhorias nos métodos de
organização do trabalho no conjunto dos vários factores que influíram no
desenvolvimento económico nacional, quer pelas limitações que assumimos em termos
do manuseamento de ferramentas de análise económica que não fazem, de facto, parte
da nossa formação académica.
Detendo-nos apenas em algumas considerações, é necessário referir, em
primeiro lugar, que Portugal, apesar de ter apresentado taxas de crescimento do PIB
bastante relevantes no conjunto dos países europeus, não apresentou uma melhoria da
produtividade do trabalho relevante até 1952 pelo facto do crescimento do emprego ter
sido bastante reduzido - apenas cerca de 0,2% ao ano. A partir de 1952, o produto
industrial iniciou um crescimento de 5,8% ao ano tendo a taxa de aumento da
produtividade da mão-de-obra industrial sido de 3,7% ao ano, após várias décadas de
crescimento nulo ou mesmo negativo. A partir de 1956 a produtividade melhoraria
ainda mais elevando-se a 6,9% ao ano até 1973, devido a uma diminuição do
crescimento do emprego. Neste cenário, alguns sectores apresentam um crescimento
mais relevante entre as décadas de 1950 e 1970 sendo, também, aqueles nos quais se
torna mais visível a introdução de métodos de OCT: em grande medida, a indústria
química, metalúrgica, metalomecânica, têxtil e os sectores das conservas e do papel.
Porém, é necessário relativizar esta conclusão, pois a aposta de algumas fábricas de um
determinado sector na aplicação da OCT não impede que as suas congéneres
permaneçam arreigadas a técnicas de trabalho arcaicas e obsoletas, servindo, no entanto,
como tendência que evidencia os sectores que mais se interessaram por estes métodos.
Além disso, os sectores acima referidos eram, igualmente, aqueles que maior
possibilidade de crescimento apresentavam devido à sua capacidade de produção, à sua
maior disponibilidade financeira, à protecção concedida pelo Estado e ao nível de
procura dos seus produtos. É o caso das químicas e, também, da borracha cuja produção
aumentou de 8,5% em 1958, para 9,4% em 1966 e 10,6% em 1973.
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Em termos económicos, como referimos, o impacto da aplicação da OCT nos
sectores produtivos nacionais é de difícil apreensão pelo facto dos indicadores que se
encontram disponíveis não nos permitirem isolar o seu impacto daquele que é
provocado pelas outras variáveis em presença. O efeito EFTA, as novas lógicas do pósguerra, a modernização de alguns sectores industriais ou a progressiva entrada de capital
estrangeiro na indústria são apenas alguns exemplos de elementos que conduziram ao
crescimento económico que teve lugar na época. Como afirma o engenheiro Torres
Campos: «Os indicadores que existem são genéricos. […] Por efeito da entrada na
EFTA mas também por efeito das acções individuais feitas, sobretudo, nas indústrias
exportadoras, a indústria teve um crescimento que se mede por números que são
conhecidos. Não considero possível distinguir qual foi a parte que coube a termos feito
parte de uma organização internacional e qual foi a parte que coube a que as empresas
trabalhassem melhor internamente. Não acho que seja possível fazer isso».714 Porém,
este impacto não pode ser medido apenas em termos económicos sendo, igualmente,
necessário considerar consequências mais subtis mas de igual importância para o
desenvolvimento nacional, entre as quais contamos os contactos internacionais
estabelecidos que fizeram da OCT um veículo de internacionalização de Portugal numa
época em que este se encontrava politicamente isolado, a abertura do País a técnicos e a
modernos métodos de gestão de empresas, o desenvolvimento e a formação de quadros
e o contacto do patronato com novas técnicas de trabalho e, sobretudo, novas lógicas de
administração.
A importância dos impulsos internacionais na difusão da OCT em Portugal entre
1945 e 1974 torna-se, de facto, visível. Apesar dos receios e hesitações, os novos
métodos de organização do trabalho acabam por difundir-se no País mediante a
passividade do Estado que, apesar de temer algumas das suas lógicas, permitiu a criação
de organismos cuja missão passava pelo desenvolvimento da OCT, bem como o
estabelecimento de contactos com o exterior, a organização de acções de formação e a
participação de técnicos em iniciativas no estrangeiro. A consciência dos desafios
impostos pelo tempo, a necessidade de desenvolver a economia e o voluntarismo de
alguns actores acaba por impor-se.
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Entrevista ao engenheiro Torres Campos, realizada no dia 9 de Junho de 2014.
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Mas traçar a história da OCT em Portugal é, também, traçar uma narrativa em
dois planos. Por um lado, os impulsos externos são, na verdade, evidentes. Às lógicas e
impactos da assistência técnica norte-americana iniciada pelo Plano Marshall - apesar
de Portugal não ter aproveitado todas as possibilidades que se encontravam inerentes
em termos de transferência de conhecimentos em matéria de OCT -, aliam-se as
repercussões da participação portuguesa nos organismos internacionais que surgem na
época, principalmente a OECE/OCDE e a AEP. Na Europa da época os processos de
aceleração do desenvolvimento e de melhoramento das condições de funcionamento das
empresas - particularmente do sector secundário, mas também da Administração
Pública - encontram-se em plena expansão. A maior abertura ao exterior e a
internacionalização do País fazem, assim, com que a Portugal cheguem as novas
concepções e métodos de OCT em voga na época com vista a uma melhoria da
produtividade. Porém, através da criação destas “redes”, Portugal abre-se, igualmente, a
outras influências. Mais uma vez, a utilização da OCT ao nível da Administração
Pública é um importante terreno de análise, pois esta não advém apenas da assistência
técnica norte-americana ou europeia mas, também, da influência do movimento de
Reforma Administrativa, uma dinâmica global que se cruza com as lógicas da
Assistência Técnica. O que se encontra em jogo é, acima de tudo, a inserção de Portugal
nas transformações que ocorrem internacionalmente ao nível das formas e métodos de
organização do trabalho e o seu impacto no País possibilitado pela participação de
Portugal no Plano Marshall e nos organismos internacionais criados após a Segunda
Grande Guerra. No fundo, é em grande medida a opção política de «não ficar de fora»
que possibilita o cenário retratado nesta exposição, numa lógica na qual a «realidade das
coisas» se impõe, sendo que o Estado assume esta realidade como inerente ao tempo, às
necessidades e aos compromissos, principalmente ao nível administrativo, no qual a sua
acção é mais visível.
Porém, como referimos anteriormente, não podemos entender a difusão da OCT
em Portugal apenas através de impulsos externos. De facto, existia no País uma
plataforma de apoio que assumiu e apostou na importância da melhoria da eficácia da
indústria e da Administração Pública através da implementação dos modernos métodos
de OCT. Esta era, sobretudo, constituída por engenheiros, na sua maioria oriundos do
Instituto Superior Técnico - que, desde 1955, apresentava no currículo cadeiras de
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OCT715 -, sendo, também, alguns deles formados no estrangeiro, tendo frequentado
cursos que versavam matérias de OCT. Porém, também os chamados tecnocatólicos
intervêm no processo. Não sendo maioritariamente engenheiros mas sim indivíduos
ligados à área do Direito, acabam por interessar-se pela temática devido às suas
profundas relações com as concepções cristãs sobre o trabalho, tendo acedido a cargos
directivos nos principais organismos que de alguma forma se encontravam ligados à
OCT, nomeadamente durante o Marcelismo. De facto, é também durante o Marcelismo
que a OCT adquire uma maior vitalidade a nível administrativo, não sendo despiciente o
historial de relação de Marcelo Caetano com as questões da modernização da
Administração Pública desde a década de 1950. Por último, é ainda de referir a
importância dos técnicos estrangeiros ligados à OCDE, à AEP e às firmas de
consultoria, bem como os funcionários nacionais que frequentaram acções de formação
sobre a temática e que, nos organismos nos quais detinham cargos próximos da chefia,
auxiliaram o estudo e a implementação das técnicas de organização do trabalho que
melhor poderiam aumentar a sua eficiência.
De facto, a OCT constituiu, sem sombra de dúvida, um instrumento de
internacionalização e um reflexo do País. Os contactos estabelecidos com organismos
nacionais e estrangeiros, sobretudo ao nível do INII e do SRA; a participação de
técnicos nacionais em acções de formação no estrangeiro; a entrada de consultores,
técnicos e formadores estrangeiros no País; a inclusão de Portugal em organismos
ligados à OCT e as missões de estudo proporcionaram aos quadros portugueses o
contacto com os organismos, os técnicos e os métodos mais modernos ligados à OCT,
bem como com as consequências da sua aplicação em termos da melhoria da
produtividade e do desempenho económico de alguns países. Na verdade, numa época
em que Portugal se confrontava com um clima de isolamento internacional, os contactos
estabelecidos ao nível da técnica não se ressentiam dessa situação. Não é, contudo,
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O IST apresenta interesse pelo ensino da OCT tendo, inclusivamente, enviado, mediante subsídio
atribuída pelo Instituto de Alta Cultura, José Maria Myre Dores em missão oficial às escolas de
Engenharia de Inglaterra, Suécia, Suíça e França, como verificámos anteriormente, para tomar contacto
com a forma como era orientado o ensino do management. Diz-nos, em 1971, o parecer do IST sobre o
referido subsídio: «Tem o maior interesse o ensino da organização e gestão (management) no Instituto
Superior Técnico, pois tem-se verificado que os engenheiros recém formados necessitam dessa formação
para resolverem diversos problemas que terão de enfrentar nos sectores público e privado. Como não há
grande experiência dessas matérias nas Escolas de Engenharia Portuguesas torna-se necessário, para
organizar esse ensino, a recolha de informação sobre o que se passa no estrangeiro nesse domínio».
Arquivo do Instituto Camões - Instituto da Cooperação e da Língua Portuguesa, Instituto de Alta Cultura,
livro n.º 6, processo n.º 13139, José Maria Myre Dores, 24 de Julho de 1971, fl.32.
292

possível afirmar a existência de uma submissão completa das prioridades nacionais aos
impulsos internacionais, pois o Estado não abdica de algumas das suas premissas. A
protelação da criação do Centro Nacional de Produtividade é disso um exemplo. Porém,
a OCT acaba por ganhar terreno no País, quer pelo facto de se encontrar camuflada nas
lógicas da produtividade e ter, assim, sido introduzida de forma subtil, quer devido aos
resultados positivos que apresenta e que interessavam ao desenvolvimento do sector
industrial e administrativo.
No entanto, a sua difusão em Portugal depende, também, da acção de alguns
actores, tal como verificámos anteriormente, sendo a importância do voluntarismo clara
quer ao nível do INII e dos outros organismos referidos, quer na criação de núcleos de
O&M, no processo de introdução da OCT em fábricas e serviços, na participação de
funcionários em acções de formação, muitas delas pagas pelos próprios. É visível a
existência de uma vontade em contribuir para a melhoria da produtividade - conceito
que apesar de compreendido de forma deficiente se tornou quase uma moda -, vontade
expressa por uma minoria, é certo, porém, uma minoria que se encontrava próxima dos
lugares de chefia e que se encontrava ligada a organismos que tinham a possibilidade de
fazer da OCT um instrumento para o atingir dos seus objectivos.
Por fim, esta história apresenta-nos um outro quadro. Um Estado que se
moderniza - ou que é introduzido numa lógica modernizadora, apesar das resistências -;
que cresce em funções e funcionários; que é impelido a enfrentar novos desafios; que se
envolve e recebe impactos de movimentos, correntes e organismos internacionais, num
mundo que se torna cada vez mais interligado. São os ventos da época que sopram em
Portugal pela porta deixada aberta pelas imposições do tempo e pela decisão de «não
ficar de fora». Ventos acolhidos por um escol de técnicos que compreende, aceita e
assume a necessidade de mudança e os objectivos de modernização do tecido produtivo
e da Administração Pública, de aumento da sua eficiência e de redução de custos para o
atingir dos quais a OCT se constituía como instrumento eficaz. A história da OCT pode
assim, também, ser descrita como fazendo parte dos «[…] caminhos ínvios que a
modernização capitalista - modernização económica, tecnológica, sociológica,
educativa - encontrou para se afirmar no quadro das instituições estadonovistas do
pós-segunda guerra mundial».716 O reflexo da imagem do País.
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ANEXO 1
AUTORIZAÇÕES DE PERMANÊNCIA DE CIDADÃOS ESTRANGEIROS EM PORTUGAL COM VISTA À ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO EM ALGUMAS EMPRESAS (1945-1974)

Firma

Fábrica Lusitana
de
Tintas
e
Vernizes, Lisboa

Sociedade
Portuguesa Neyret
–
Beylier
&
Piccard – Pictet

CUF, Barreiro

Nome

Herbert Bryson

Marc
Prodet

Michael

L. Koettlitz

Nacionalidade

Inglesa

Francesa

Belga

Período de
permanência
autorizado

3 meses

6 meses

30 dias

Objectivo

Montagem
serviço
controlo,
fabricação
laboratório

Ano

Observações

do
de
1946
e

Estudo
da
organização fabril
da
Sociedade
Reunidas
de
Fabricações
Metálicas

1949

Estudo
da
racionalização do
trabalho

1949
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CUF, Lisboa

Socony-Vacuum
Oil
Company,
Inc., Lisboa

Companhia
Nacional
de
Fiação e Tecidos
de Torres Novas

Georges Slewinski

H. J. Colish e G.
E. Bowden

Jersy Wojciech
Slewinski

Polaca

NorteAmericanos

Polaca

6 meses

Estudo
da
racionalização do
trabalho
na
secção de fiação e
tecidos

1949

30 dias

Organização dos
serviços
de
estatística
e
contabilidade

1951

1 ano

Estudos
de
racionalização
relativos
ao
trabalho da firma

1952

Autorização
renovada por
6 meses a 15
de Fevereiro
de 1950

Autorização
renovada,
pelo mesmo
período
de
tempo,
em
1953
para
completar os
estudos
de
racionalização
do
trabalho na
fábrica
de
fiação
e
tecelagem de
linho
e
cânhamo e,
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em
1954,
para o estudo
da
racionalização
do
trabalho na
indústria de
fiação
e
tecidos.
Empresa Técnica e
Administrações,
L.da, Lisboa

Empresa Eléctro
Cerâmica, Lisboa

CUF, Lisboa

Rudolfo
Montanucci

Louis Dubois

Marcel Georges
Mouget

Italiana

Suíça

Francesa

1 ano

Técnico
especializado em
organização
administrativa

1952

1 ano

Especialista em
racionalização da
firma
belga
“Bureau
d’Ingenieurs
–
Conseils
G.
Gombert”

1952

6 meses

Estudo
da
organização
administrativa

1953

Autorização
renovada em
1954 e 1956
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CUF, Lisboa

Auguste Bechet

Francesa

6 meses

Estudo
de
organização
administrativa
Estudo
organização
industrial
comercial
empresa

1954

da

Guilherme
Graham Junior &
C.ª

Keit Monin
Stainton

Inglesa

90 dias

J. P. Rasteiro –
Fábrica de Papel
de
Matrena,
Tomar

Jerzy Wojciech
Slewinski

Polaca

1 ano

Estudos
de
racionalização

1954

90 dias

Estudos tendentes
à reorganização
dos
serviços
industriais

1955

1955

1956

Guilherme
Graham Junior &
C.ª
Fábrica
Porcelana
Alegra,
Lisboa
Instituto

de
Vista
L.da,

Pasteur

Jack Derrick

Inglesa

e
da

Theodor Hedberg

Finlandês

1 ano

Especialista em
organização
e
racionalização do
fabrico

François Briés

Francesa

6 meses

Estudo
da
reorganização dos

1954

Autorização
renovada,
pelo mesmo
período
de
tempo,
em
1955.
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de Lisboa
Companhia
Portuguesa
Electricidade,
Lisboa

BEDAUX,
Lisboa

BEDAUX,
Lisboa

serviços

de

L.da,

L.da,

Jersy Wojciech
Slewinski

Maurice Alexis
Esteve

François Gabriel
Gargan

Polaca

Francesa

Francesa

1 ano

Estudos
de
racionalização

1 ano

Estudos
de
racionalização do
trabalho
e
reorganização
industrial

1956

1956

Autorização
renovada em
1957, 1958 e
1960

1 ano

Estudos
de
racionalização do
trabalho
e
reorganização
industrial

1957

Autorização
renovada em
1959

1957

1957

IVINA – Empresa
Industrial do Vidro
da
Marinha,
Lisboa

Laurent Ray

Francesa

6 meses

Reorganização
dos
serviços
industriais

Soda Póvoa, Santa
Iria

Pierra Nicolas
Charles
Verbbanck

Belga

1 ano

Direcção
de
serviços
de
contabilidade e
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controlo fabril
Societé Anonyme
de Produits et
Engrais Chimiques
du
Portugal,
Lisboa
Gabinete
de
Estudos Técnicos
de Organização,
Lisboa

BEDAUX,
Lisboa

L.da,

Claude Tassel

Jean Maurice
Blanchard

Jacques Anraet

Francesa

Francesa

Francesa

1 ano

Perito
organização
científica
trabalho

1 ano

Colaboração na
organização
técnica
dos
estaleiros navais
da CUF

1 ano

Técnico
em
organização da
indústria têxtil

1960

Colaboração na
organização
técnicoadministrativa da
fábrica
de
motores

1960

Perito
organização
científica

1961

Burmeister
&
Wain de Portugal,
Lisboa

Erik Andreaser

Dinamarquesa

1 ano

Societé Anonyme
de Produits et
Engrais Chimiques

André Bourgeois

Francesa

45 dias

em
do

em

1958

Autorização
renovada em
1959

1959

Autorização
renovada em
1961

do
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du
Lisboa

trabalho

Portugal,

Mines
et
Industries, Lisboa

Metalúrgica
Duarte
Ferreira,
SARL
Organização
Industrial,
Comercial
e
Administrativa
Paul
Planus
(Portugal), L.da

Claude Tassel

Claude Arbeit

William Marcel
Collette

Francesa

Francesa

Francesa

6 meses

Direcção
dos
trabalhos
de
reorganização dos
serviços
de
escritório

1961

------------

Perito
especializado em
organização de
empresas

1962

------------

Técnico
especializado em
organização
e
pesquisa
de
operações

1962

Fonte: Quadro elaborado a partir das informações contidas no Boletim do Instituto Nacional do Trabalho e Previdência, Subsecretariado de Estado das Corporações e
Previdência Social, 1933-1974.
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ANEXO 2
ORGANISMOS NACIONAIS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO
CIENTÍFICA DO TRABALHO

Centro de Produtividade da Corporação da Indústria
Centros de Produtividade dos Grémios Industriais
CEGOC - Centro de Estudos de Gestão e Organização Científica da Associação
Comercial de Lisboa
Comissão de Reorganização e Simplificação de Serviços da Direcção-Geral de
Transportes Terrestres - Ministério das Comunicações
COPRAI - Comissão de Produtividade da Associação Industrial Portuguesa
Gabinete de Estudos António José Malheiro da Direcção-Geral da Contabilidade
Pública - Ministério das Finanças
GEOTA - Grupo de Estudos de Organização do Trabalho Administrativo
GEPA - Gabinete de Estudos de Produtividade Administrativa do Ministério da
Economia
Instituto de Orientação Profissional Maria Luísa Barbosa de Carvalho
Institutos Industriais e Comerciais
Instituto Nacional de Investigação Industrial
Laboratório Nacional de Engenharia Civil
Núcleo de O&M da Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização
Núcleo de O&M da Previdência Social - Ministério das Corporações e Previdência
Social
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OM-DGEMN - Núcleo de O&M da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais - Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
OMI - Gabinete de O&M da Secretaria de Estado da Indústria
OMOP - Núcleo de O&M do Ministério das Obras Públicas
Secretariado da Reforma Administrativa - Presidência do Conselho
Repartição de Higiene e Segurança no Trabalho da Direcção-Geral do Trabalho
Sindicato Nacional dos Empregados de Escritório do Distrito de Lisboa

338

ANEXO 3
ALTERAÇÕES SUGERIDAS À PROPOSTA DE LEI N.º 43

QUADRO COMPARATIVO
REDACÇÃO DA PROPOSTA DE LEI
REDACÇÃO SUGERIDA PELA CÂMARA CORPORATIVA
BASE I
BASE I
Será criado no Ministério da Economia o Instituto Nacional de Será criado no Ministério da Economia o Laboratório Nacional da
Investigação, Tecnologia e Economia Industrial (I. N. I. T. E. I.), Indústria, dotado de personalidade jurídica e autonomia administrativa.
dotado de personalidade jurídica e autonomia administrativa.
BASE II
BASE II
O Instituto tem por objecto fomentar, promover, coordenar e orientar O Laboratório tem por fim promover, auxiliar e coordenar a
superiormente a acção de assistência e investigação científica, investigação aplicada tendente ao aperfeiçoamento tecnológico das
tecnológica e económica tendente ao aperfeiçoamento e indústrias.
desenvolvimento industrial da metrópole e das províncias ultramarinas.
BASE III
BASE III
Para a realização dos seus fins, compete ao Instituto, designadamente:
Para execução do disposto na base anterior, compete ao Laboratório,
1.º Assegurar, de um modo geral, a unidade de orientação e os meios e designadamente:
condições necessários a uma racional coordenação e aproveitamento 1.º Assegurar, de um modo geral, a coordenação e o aproveitamento
dos estudos, investigações ou diligências que sejam de interesse para o dos estudos e investigações de interesse para o progresso das
progresso da indústria;
indústrias.
2.º Acompanhar a evolução dos progressos científicos e técnicos das 2.º Acompanhar a evolução e os (...) e técnicos dos diversos ramos da
diversas indústrias portuguesas e estrangeiras e seus processos de indústria.
expansão económica nos mercados internos e externos;
3.º (Sem alteração).
3. º Reunir e preparar devidamente, para fácil consulta e divulgação, os 4.º Promover e auxiliar a realização, por outras entidades, públicas ou
estudos, relatórios, textos de patentes, informações e referências, privadas, de estudos, ensaios e investigação de utilidade para a
nacionais ou estrangeiras, que possam ser úteis para o aperfeiçoamento indústria, bem como realizar tais trabalhos pelos seus próprios meios
das actividades industriais já existentes ou para a instalação de novas quando não o puderem ser por aquelas.
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indústrias no País;
4.º Realizar estudos, ensaios e investigações científicas ou técnicas de
utilidade para a indústria, bem como promover ou auxiliar actividades
semelhantes de outras entidades nacionais, públicas ou privadas;
5.º Criar, manter ou dirigir, em qualquer ponto do território nacional,
museus tecnológicos, laboratórios, instalações de ensaio, estações
experimentais, fábricas-escolas ou centros de estudo ou de investigação
de especial interesse para o aperfeiçoamento ou desenvolvimento
industrial, bem como promover ou auxiliar a criação e manutenção de
instalações e actividades semelhantes por outras entidades nacionais,
públicas ou privadas;
6.º Prestar assistência científica e técnica, no âmbito da sua
especialidade, aos industriais ou outras entidades públicas ou privadas
que lha solicitem ou se reconheça dela carecerem;
7.º Facultar, segundo regulamento a estabelecer, a utilização dos seus
laboratórios e serviços a cientistas, técnicos, professores e alunos de
escolas superiores e profissionais ou outras entidades idóneas
interessadas em estudos e pesquisas ligadas à indústria;
8.º Promover, por si ou em colaboração com outrem, a especialização,
no País ou no estrangeiro, de cientistas, professores, técnicos ou
pessoal de qualquer outra natureza, com vista à formação e
aperfeiçoamento dos quadros de pessoal docente, dirigente, técnico ou
operário indispensáveis ao progresso da indústria nacional, a eficiência
do ensino que para ele possa contribuir ou aos serviços de assistência
científica e técnica a cargo do próprio Instituto;
9.º Manter intercâmbio de estudos, pesquisas e informações com
Universidades, escolas técnicas, institutos de investigação, centros de
estudo, laboratórios e outras entidades, públicas ou privadas, nacionais
ou estrangeiras, que desempenhem actividades de interesse para o
progresso das indústrias;

5.º Auxiliar a criação de museus tecnológicos, laboratórios, instalações
de ensaio, estações experimentais, fábricas-escolas e centros de
investigação aplicada de especial interesse para o aperfeiçoamento ou
desenvolvimento industrial e criar e manter instalações e actividades
semelhantes quando tal se mostrar necessário.
6.º Prestar assistência técnica aos industriais ou outras entidades
públicas ou privadas que a solicitarem.
7.º (Sem alteração).
8.º Promover, por si ou em colaboração com os serviços e organismos
competentes, a especialização, no País ou no estrangeiro, de cientistas,
técnicos ou pessoal de qualquer natureza, com vista à formação e
aperfeiçoamento do pessoal dirigente, técnico ou operário
indispensável ao progresso da indústria nacional ou aos serviços de
assistência científica e técnica dependentes do próprio Laboratório.
9.º (Sem alteração).
10.º Promover, através de cursos, conferências, congressos,
demonstrações,
exposições,
documentários
cinematográficos,
publicações e outros meios de natureza adequada, a divulgação dos
conhecimentos ou resultados obtidos em estudos e trabalhos científicos
ou técnicos, próprios ou alheios, especialmente entre as entidades de
carácter cultural, económico, associativo ou profissional, ligadas aos
problemas e actividades industriais.
11.º Fazer-se representar em organizações, congressos, conferências ou
reuniões internacionais respeitantes a matérias compreendidas nas suas
atribuições.
12.º (Eliminar).
12.º Dar parecer, quando consultado, sobre problemas de
regulamentação tecnológica, produtividade e normalização.
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10.º Promover, através de cursos, conferências, congressos,
demonstrações, exposições, filmes cinematográficos, publicações e
outros meios de natureza adequada, a divulgação dos conhecimentos ou
resultados obtidos em estudos e trabalhos científicos ou técnicos,
próprios ou alheios, especialmente entre as entidades de carácter
cultural, económico, associativo ou profissional ligadas aos problemas
e actividades industriais;
11.º Assegurar e orientar a representação de Portugal em organizações,
congressos, conferências ou reuniões internacionais respeitantes a
matérias compreendidas nos seus fins e competência, bem como
assegurar e orientar as relações com organizações estrangeiras da
especialidade;
12.º Colaborar na preparação e realização dos estudos indispensáveis à
estruturação de planos de fomento económico ou de ensino técnico o à
montagem ou reorganização de indústrias importantes;
13.º Propor ao Governo as medidas que julgue convenientes para o
progresso fabril e dar parecer sobre as consultas que pelo mesmo lhe
sejam formuladas, designadamente em matéria de condicionamento
industrial, regulamentação tecnológica, produtividade e normalização.
BASE IV
O Instituto Nacional de Investigação, Tecnologia e Economia
Industrial goza de todos os direitos civis necessários à realização do
seu objecto, podendo nomeadamente, e nos termos da legislação
aplicável:
a) Adquirir por qualquer título e alienar a título oneroso a propriedade
ou outros direitos reais sobre bens mobiliários ou imobiliários;
b) Tomar e dar de arrendamento ou por outra forma aceitar e ceder o
uso ou fruição de bens imóveis, designadamente estabelecimentos
industriais ou fabris e laboratórios;
c) Tomar e dar de aluguer ou por outra forma aceitar e ceder o uso ou

BASE IV
O Laboratório Nacional da Indústria goza de todos os direitos civis
necessários à realização do seu objecto, podendo nomeadamente, e nos
termos da legislação aplicável:
1.° Adquirir por título gratuito ou oneroso, tomar e dar de
arrendamento, administrar e alienar terrenos, edifícios, bens móveis e
produtos de patente de invenção.
(Eliminar),
(Eliminar),
2.° Instituir prémios ou outras formas de recompensa ou distinção de
entidades singulares ou colectivas que contribuam, por forma digna de
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fruição de bens móveis, designadamente aparelhagem, maquinaria e
utensilagem fabril ou laboratorial;
d) Aceitar heranças ou legados de particulares e doações, subsídios ou
dotações de entidades públicas ou privadas;
e) Fazer explorar patentes de invenção e outras modalidades de
propriedade industrial que tenha adquirido ou cuja fruição lhe haja sido
por qualquer modo concedida;
f) Participar na exploração de empresas que, pelas actividades que se
propõem desenvolver, forem julgadas de interesse para a investigação,
progresso técnico ou aperfeiçoamento das industriais no País;
g) Instituir, estabelecer, dotar, subsidiar ou por qualquer forma auxiliar
iniciativas ou a criação e o funcionamento de estabelecimentos de
investigação ou de ensino com interesse para o progresso industrial da
metrópole ou das províncias ultramarinas;
h) Instituir prémios ou outras formas de recompensa ou distinção de
entidades singulares ou colectivas que contribuam, por forma digna de
especial relevo, para a investigação ou para o progresso científico ou
técnico da indústria em Portugal;
i) Praticar todos os actos de gestão e administração do seu património,
nos termos do presente diploma e seus regulamentos.
BASE V
O Instituto e todos os seus serviços, instalações ou estabelecimentos
gozam do benefício da isenção de contribuições, impostos, direitos,
custas, selos, taxas, licenças e emolumentos, quer pelo exercício das
suas actividades, quer pela aquisição e fruição de bens móveis e
imóveis a título gratuito ou oneroso e respectivo registo, quando a ele
houver lugar, quer ainda pela importação de produtos, matérias-primas
e equipamentos de qualquer espécie necessários à realização dos seus
fins.
BASE VI

especial relevo, para a investigação ou para o progresso científico ou
técnico da indústria.
3.° (Alínea i) sem alteração).

BASE V
O Laboratório goza da isenção de direitos e outras imposições devidas
pela importação de produtos, matérias-primas e equipamentos de
qualquer espécie necessários à realização dos seus fins.

BASE VI
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O Instituto tem a sede em Lisboa, mas poderá criar o manter
delegações ou qualquer modalidade de serviços, estabelecimentos e
actividades, privativas ou em colaboração com outras entidades, em
qualquer local do território nacional ou no estrangeiro.
BASE VII
São órgãos do Instituto Nacional de Investigação, Tecnologia e
Economia Industrial: o director, o conselho técnico e o conselho
administrativo.
O director do Instituto será de nomeação do Conselho de Ministros.
O conselho técnico compreenderá, em secções especializadas, a
representação das principais actividades confiadas à acção do Instituto.
O conselho administrativo, sem prejuízo da jurisdição do Tribunal de
Contas, administrará autonomamente o património do Instituto,
cobrando as receitas e efectuando as despesas necessárias ao seu
funcionamento
§único. As atribuições, composição e funcionamento da direcção e
conselhos técnico e administrativo serão objecto de regulamento.
BASE VIII
Constituem receitas do Instituto:
1.º As dotações que lhe sejam atribuídas pelo Estado, quer através do
Orçamento Geral, quer por meio de organismos ou serviços
dependentes do Estado ou com ele relacionados;
2.º As dotações que lhe sejam atribuídas pelos orçamentos de
províncias ultramarinas, autarquias locais metropolitanas ou
ultramarinas, corporações ou organismos corporativos e de
coordenação económica;
3.º Doações ou deixas de particulares;
4.º Subsídios, contribuições ou quotizações voluntariamente
concedidas por entidades singulares ou colectivas, nacionais ou
estrangeiras;

O Laboratório terá a sua sede onde for julgado mais conveniente,
podendo criar e manter delegações ou qualquer modalidade de
serviços, estabelecimentos e actividades, privativas ou em colaboração
com outras entidades.
BASE VII
São órgãos do Laboratório Nacional da Indústria: a direcção, o
conselho técnico e o conselho administrativo.
O director será de nomeação do Ministro da Economia.
O conselho técnico compreenderá representantes das principais
actividades industriais.

BASE VIII
Constituem receitas do Laboratório: 1.º (Sem alteração).
2.º As dotações que lhe sejam atribuídas pelas autarquias locais e pelas
corporações ou organismos corporativos e de coordenação económica.
3.º (Sem alteração).
4.º (Sem alteração).
5.º (Sem alteração, substituindo-se Instituto por Laboratório).
6.º (Sem alteração, idem).
7.º (Sem alteração, idem).
8.º (Sem alteração).
§ único. (Sem alteração).
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5.º Os rendimentos dos bens que o Instituto possuir ou por qualquer
título fruir e o produto da exploração das patentes de invenção e outras
modalidades de propriedade industrial que lhe pertençam;
6.º As quantias que forem devidas e cobradas em pagamento de
serviços prestados pelo Instituto, a pedido de entidades públicas ou
particulares;
7.º O produto de venda de bens próprios do Instituto, nomeadamente de
publicações que empreenda;
8.º Quaisquer outras que por lei, contrato ou outro título legítimo lhe
sejam atribuídas.
§ único. Os serviços a que se refere o n.º 6.º serão sempre efectuados
sem lucro, salvo acordos ou contratou expressamente estabelecidos
com os interessados.
BASE IX
O Instituto Nacional de Investigação, Tecnologia e Economia
Industrial disporá de serviços próprios, cujos quadros, organização e
competência constarão de diploma especial, podendo os lugares que
exijam habilitações técnicas ser providos em funcionários requisitados
de quaisquer serviços públicos, corporações ou organismos
corporativos ou de coordenação económica.
BASE X
Além do pessoal dos quadros permanentes, poderá o Instituto admitir
por concurso, contratar ou assalariar outro pessoal, nacional ou
estrangeiro, que seja considerado indispensável à boa execução dos
serviços rio Instituto e que será pago por dotação global para esse fim
inscrita no seu orçamento.
§ único. O Instituto pode igualmente contratar pessoal, nacional ou
estrangeiro, em regime de colaboração ou comparticipação com
industriais, entidades de carácter cultural, corporações ou organismos
corporativos ou de coordenação económica.

BASE IX
O Laboratório Nacional da Indústria disporá de serviços próprios, cujos
quadros, organização e competência constarão de decreto-lei, podendo
os lugares que exijam habilitações técnicas especiais ser preenchidos
por funcionários requisitados de quaisquer serviços Públicos,
corporações ou organismos corporativos ou e coordenação económica.
BASE X
(Sem alteração, substituindo-se Instituto por Laboratório).
§ único. (Sem alteração, substituindo-se Instituto por Laboratório).
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BASE XI
Quando o julgue necessário, o Instituto poderá, mediante contrato ou
outra forma suficiente, encarregar individualidades, organismos ou
instituições idóneas, nacionais ou estrangeiras, da execução de estudos,
investigações ou tarefas científicas ou técnicas determinadas.
Ao conselho administrativo caberá administrar o património do
Laboratório, cobrando as receitas e efectuando as despesas necessárias
ao seu funcionamento. A acção do Tribunal de Contas no Laboratório
exercer-se-á por meio de um delegado seu neste conselho, só ficando
sujeitos a visto prévio do referido Tribunal os diplomas referentes a
pessoal e os contratos de aquisição de material e outros encargos.
§ único. As atribuições, composição e funcionamento dos órgãos do
Laboratório serão objecto de regulamento.
BASE XII
pessoal ao serviço do Instituto, seja qual for a sua categoria ou
situação, e as entidades encarregadas de realizar estudos ou trabalhos,
nos termos da base anterior, ficam obrigados a rigoroso sigilo
profissional.
§ único. A revelação de segredos técnicos, industriais ou comerciais
conhecidos em serviço do Instituto importa procedimento disciplinar,
sem prejuízo da responsabilidade criminal ou civil a que possa dar
lugar.
BASE XIII
Quando qualquer instalação fabril sujeita a condicionamento industrial
ou a regime de exclusivo, de especial protecção aduaneira ou de preços
de venda se mostre inequivocamente atrasada sob o ponto de vista
técnico por virtude de incompetência, negligência ou carência de
recursos da empresa, poderá o Governo impor-lhe a assistência técnica
do Instituto, observando-se o disposto no § único da base viu.
BASE XIV

BASE XI
(Sem alteração, substituindo-se Instituto por Laboratório).

BASE XII
O pessoal ao serviço do Laboratório e as entidades encarregadas de
realizar estudos ou trabalhos nos termos da base anterior ficam
obrigados a rigoroso sigilo profissional, sob a pena de procedimento
disciplinar, sem prejuízo da responsabilidade criminal ou civil a que o
seu procedimento der lugar.

Eliminar

Eliminar
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Em caso de emergência grave poderá o Governo, mediante decisão do
Conselho de Ministros, determinar que o pessoal, os serviços, as
instalações e demais recursos do Instituto Racional de Investigação,
Tecnologia e Economia Industrial sejam postos, no todo ou em parte, à
disposição do Conselho Superior de Defesa Nacional para efeitos de
defesa civil ou militar do território e da mobilização industrial.
BASE XIII
O Ministro das Finanças fará estudar um regime de isenções tributárias
aplicável às importâncias destinadas a trabalhos de investigação de
interesse para o desenvolvimento industrial do País.
Fonte: Diários das Sessões da Assembleia Nacional, legislatura 6, sessão legislativa 4, n.º 178S, 29 de Janeiro de 1957, pp.12-17.
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ANEXO 4
ORGANISMOS COM OS QUAIS O INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGAÇÃO INDUSTRIAL MANTÉM RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Organismos nacionais

Organismos internacionais

Secretaria de Estado da Indústria

Agência Europeia de Produtividade

COPRAI - Comissão de Produtividade da

OECE/OCDE

Associação Industrial Portuguesa
CEGOC - Centro de Estudos de Gestão e

Department of Scientific Industrial

de Organização Científica

Research, Inglaterra

Gabinete de Estudos António José

The Institute of Work Study, Inglaterra

Malheiro
Secretariado Técnico da Presidência do

British Institute of Management

Conselho
Secretariado da Reforma Administrativa

Association Interprofessionnelle pour
l’Étude du Travail, França

Universidades de Lisboa, Porto, Coimbra

Institut d’Études Supérieures des

e Instituto Superior de Ciências Sociais e

Techniques d’Organisation, França

Política Ultramarina
Institut Européen d’Administration
d’Affaires, França
Centre d’Études et d’Organisation,
França
Consortium d’Organisateurs Conseil,
França
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Compagnie d’Organisation Rationnelle
du Travail, França
Institut de Perfectionnement aux
Méthodes de Contrôle de Gestion, França
Gabinete Bernard Juillet, França
CEGOS - Commission Générale
d’Organisation Scientifique, França
Association pour l’Organisation des
Stages en France, França
Association Française pour
l’Accroissement de la Productivité, França
Association Française et Ordre des
Conseils en Organisation Scientifique,
França
Association Interprofessionnelle pour
l’Étude du Travail, França
École d’Organisation Scientifique du
Travail, França
Commissariat du Plan d'Équipement et de
la Productivité, França
Groupement Interprofessionnelle des
Associations de Productivité du Bâtiment,
França
Department of Scientific Industrial
Research, EUA
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Association MTM, EUA
Research Institute for Management
Science, Holanda
Escola Nacional de Administração
Pública, Espanha
Bureau International du Travail, Suíça
CIOST - Comité International de
l'Organisation Scientifique du Travail,
República Checa
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ANEXO 4A
NÚMERO DE PARCERIAS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELO INII
NA EUROPA

18
16

14
12
10
N.º de parcerias
por país

8
6

4
2
0
França Inglaterra Portugal Holanda Espanha República
Checa

Suíça
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ANEXO 5
TRANSCRIÇÃO DE EXCERTOS DO MANUAL DO PROMOTOR DE
FORMAÇÃO DA EMPRESA SOBRE SIMPLIFICAÇÃO DO TRABALHO
ST-1
G2

Sumário das sessões

SESSÃO

CAPÍTULOS
- Introdução do estágio
- Introdução à S.T.

1ª.

- Apresentação do método
- Estudo da 1ª. Etapa
- Estudo da 2ª. Etapa

2ª.

- Aplicação da 2ª. Etapa – (Écrans – rádio)
- Leis da Fadiga e meios de aperfeiçoamento (A, B e C)
- Estudo das 3ª e 4ª Etapas

3ª.

- Aplicação das 3ª e 4ª etapas (Écrans-rádio).
- Aplicação dos princípios de aperfeiçoamento (A, B e C)
(Conjunto isolador – Posto de embalagem)
- Meios de aperfeiçoamento (D e E)
- Estudo e aplicação da 5ª.Etapa (Écrans-rádio)

4ª.
5ª.

- Síntese do método da S.T.
- 1º. exercício de treino
- Exercícios de treino
- Documentos para actividades múltiplas

6ª.

- Aplicações (chavetas ou isolador – Controle de Anéis – Corte de tubos)
- Utilização dos documentos de estudo da S.T.

7ª.

- Exercícios de treino
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2ª. Parte: INTRODUÇÃO
À SIMPLIFICAÇÃO DO TRABALHO

I. Necessidade da
S.T. PARA O C.M.
- O progresso da
empresa e a S.T.

- Missão do CM.

- A Empresa, para viver, tem que progredir, lutando contra a
concorrência das outras empresas, que igualmente progridem
constantemente.
- No que diz respeito à produção, isto significa que ela dever
ser constantemente melhorada.
- O progresso pode conseguir-se pela aquisição de melhor
equipamento - o que nem sempre é possível - e pela melhor
utilização dos meios existentes.
- A S.T. debruça-se precisamente sobre a melhor utilização
dos meios existentes para a realização da produção.

- A produção resulta do trabalho de homens.
- O CM recebe da direcção delegação de poderes para
dirigir aquele trabalho.
- Em contrapartida é responsável pela sua produção.
- A sua missão é portanto dirigir e controlar o trabalho
dos seus homens com o fim de realizar a sua produção o
melhor possível.
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- O seu papel abrange 2 tipos de responsabilidades:
(Q)

- Para com a empresa: obter uma produção com as
melhores características de
qualidade
preço
prazo (1)

(Q)

- Dificuldade e S.T.

- Para com os seus homens: realizar as melhores
condições de ambiente e
segurança que condicionem a
continuidade e a regularidade do trabalho.

- A obtenção da produção defronta numerosas
dificuldades, quer técnicas quer humanas.
- Pela sua posição e pelas suas responsabilidades o
CM tem que lutar com essas dificuldades, usando dos
meios à sua disposição.
- A S.T., permitindo uma melhor utilização desses
meios já existentes, é uma ferramenta posta ao
alcance de cada um para encontrar uma solução para
as suas dificuldades.
- Praticamente todos os contramestres se preocupam
com o aperfeiçoamento do trabalho, mas muitos agem
apenas por intuição.
- As modificações assim realizadas são úteis, mas
seriam mais numerosas e eficazes se os responsáveis
formassem uma técnica sólida.

(1) Nota: A quantidade frequentemente citada, não é directamente do domínio da
fabricação mas sim dos serviços comerciais.
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II - O que é a A.S.T. ?

- Origem e evolução

- Concepção actual

Desde que o trabalho existe os homens procuram a melhor
maneira de o executar.
(Por exemplo os nossos antepassados imaginaram utilizar
troncos de árvores e alavancas para deslocar cargas
importantes… Mais tarde veio a roda).
- Nos fins do século passado, com o desenvolvimento da
industrialização, começaram a aparecer métodos científicos.
- Nessa época o estudo do trabalho visava essencialmente a
redução dos tempos de execução. O cronómetro reinava e o
homem, joguete desse critério, era considerado uma máquina
entre as outras máquinas.
- Movimentos sociais e de consciencialização diversos
(revolução industrial inglesa, p. ex.) estiveram na base de uma
profunda transformação desta situação.
- Progressivamente surgiram as leis fisiológicas (entre as quais
as da Economia dos Movimentos) e psicológicas do trabalho
humano.

- As teses actuais, sem desprezar o estudo cronométrico dos
tempos, humanizam o trabalho, visando:
- a adaptação do trabalho ao homem (engenharia
humana) e
- a colaboração de todos para a realização dos fins da
empresa - inclusive no estudo do trabalho.
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- O conceito, hoje geralmente aceite, de S.T. é o do
engenheiro MOGENSEN, que a definiu como sendo:
“A APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO BOM SENSO À
CRIAÇÃO DOS MELHORES MÉTODOS DE
TRABALHO, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS”.

- Definição da S.T.

- Sendo o trabalho a utilização:
- do TEMPO,
- da ENERGIA (tando de origem material como
humana)
- das MATÉRIAS (primas e de consumo)
- do MATERIAL
- e das INSTALAÇÕES,
por Simplificação do Trabalho entender-se-á a melhor
utilização destes factores.

- Objectivos da S.T.

- Melhorar os processos e métodos de execução;
- melhorar a implantação das fábricas, oficinas e postos de
trabalho e a concepção das instalações e do material;
- economizar o esforço humano e diminuir toda a fadiga inútil.
- melhorar a utilização do material, das máquinas e da mão-deobra;
- criar condições de trabalho fisiológicas e psicologicamente
favoráveis.
- Estes objectivos estão directamente relacionados com as
Responsabilidades do Contramestre: Qualidade-Preço-PrazoSegurança-Ambiente.
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- Conclui-se portanto que a S.T. se dirige à eliminação de
toda a espécie de desperdícios.
É a conhecida noção de “caça às perdas”, comum aos países
dos hemisférios ocidental e oriental.
- Trata-se, inicialmente, de eliminar o que é inútil e depois de
redistribuir, combinar, simplificar os elementos restantes do
trabalho.

III – O HOMEM, FACTOR FUNDAMENTAL

- Por vantajosa que seja, a introdução de
melhores métodos de trabalho na empresa
enfrenta sempre obstáculos: falta de dinheiro, de
tempo, etc., mas principalmente oposições,
objecções por parte do pessoal.
- O objectivo “progredir” não é bem
compreendido.
- O factor humano é por isso muito importante e
tem de ser cuidadosamente examinado.

- Participação dos interessados
- A aplicação de uma simplificação vem
modificar o que está nos hábitos e a mudança é
contrária à natureza humana.
- Para agir com a possibilidade de êxito será por
tanto
necessário
convencer
todos os
interessados: colaboradores, colegas, chefes.
- Para isso é preciso ter presente que ter razão
não significa ser convencido e que só a
convicção leva à acção eficaz e duradoira.
- Esquecer estes factores é criar a confusão e o
fracasso.
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- A colaboração e a participação de todos
os interessados no estudo de uma
simplificação é o único meio de os
convencer.
- É portanto de toda a conveniência fazer
colaborar na descoberta de uma solução em
vez de a propor, o que permite realizar uma
síntese entre problemas técnicos e humanos
na produção.
- Este modo de trabalhar em “equipa”
afigura-se
frequentemente
como
indispensável, pois a complexidade
crescente dos problemas torna impossível a
sua resolução por um só homem.

- Condições de trabalho

- Exemplo das chavetas
Segundo
ST-1
A1

e ST-1
A2

- A Produção é fruto do trabalho do
Executante.
- Este não é uma máquina mas um homem
e assim deve ser considerado.
- Daqui a necessidade, que faz parte do
espírito da simplificação, de encarar muito
cuidadosamente as condições de trabalho.
Por exemplo, aumentar a produção não
deve significar aumentar o ritmo, aliás o
aumento deste só dá resultados
provisórios.
- Negligenciar o indivíduo pode provocar
efeitos graves (reacções num dia contra a
cadência
infernal
atribuída
à
cronometragem)

- Definir o trabalho e o problema.
- Instalar o executante e instruí-lo no método actual.
- Fazer cronometrar o método actual:
. tempo 1: cadência normal (8h por dia)
. tempo 2: cadência máxima
- Apontar os tempos e calcular o ganho:
Ganho 1 = Tempo 1 - Tempo 2 X 100
Tempo 1
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- Fazer reflectir o grupo
- Apontar todas as ideias (o executante descansa)

- Instruir o executante no método proposto.
- Fazer cronometrar o método proposto a cadência-normal:
tempo 3
- Apontar o tempo e calcular o ganho:
Ganho 2 = Tempo 1 - Tempo 3 X 100
Tempo 1

- Tirar conclusões, rapidamente:
1.º/ Relativas à cadência, comparando os ganhos, e chamando
atenção para a menor fadiga.
2.º/ Relativas aos meios materiais, lembrando por exemplo
que a caixa foi suprimida.
3.º/ Relativas à necessidade de um método, vincando a
diversidade das ideias sugeridas e a dificuldade de escolher.
4.º/ Relativas à possibilidade de sempre aperfeiçoar, referindo
também às ideias sugeridas.
5.º/ Relativas à necessidade de conhecer os objectivos e as
possibilidades, mostrando o limite voluntário do
aperfeiçoamento.

T = 1h.15
- PAUSA T - 1h.30
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3ª.PARTE: APRESENTAÇÃO DO MÉTODO

I. PROCESSO DE
RACIOCÍNIO

- Princípios

(Q)

- O maior obstáculo à S.T. é talvez o espírito de rotina, que
origina dificuldades na aceitação dos aperfeiçoamentos.
Mais ainda: presente em cada um de nós, a rotina dificulta o
próprio estudo da S.T.

- Para lutar contra esse espírito precisamos de nos
obrigarmos a raciocinar, com o auxílio da
INTERROGAÇÃO SISTEMÁTICA
- O drama do homem adulto é o não se interrogar, é o ter
perdido a faculdade de se admirar, a curiosidade que, sendo
espontânea, se encontra dominada (O “PORQUÊ?” da
criança).
Esta atitude trava o progresso.
- O método interrogativo põe precisamente em causa as
nossas certezas - geralmente baseadas em meras opiniões
pessoais.
- A interrogação sistemática permite:

(Q)

- Saber os factos precisos
(e não as aparências)
- Conhecer as suas razões profundas
(causas reais, não opiniões)
- Tirar as respectivas conclusões.
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- Ilustrações

Exemplo: familiar.
- Um FACTO: tomar um comprimido.
- A sua causa APARENTE, é uma dor de cabeça mas
esta é só um efeito,
- cuja razão PROFUNDA foi um passeio ao sol.

Outro exemplo: numa oficina.
- FACTO: frequente estrago do rolamento de apoio do
veio de um motor;
- causas APARENTES:
- má qualidade dos rolamentos
- lubrificação insuficiente
- velocidade exagerada.
em consequência:
- mudaram a marca dos rolamentos
- foi instalada lubrificação automática (por copo)
- foi tentada a redução da carga e da velocidade
de utilização (oposição do CM responsável pelo
fabrico)
- A razão PROFUNDA, veio ligeiramente empenado,
apareceu ao observar que as esferas se apresentavam
“esmagadas”.

- As perguntas

- A interrogação sistemática consiste em:
a) INTERROGAR-SE SOBRE:
- O QUÊ?

(Q)

- ONDE?
- QUANDO?
- QUEM?
- COMO?
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(Q)

b) CRITICAR cada resposta obtida submetendo-a à
pergunta
- PORQUÊ?
c) e finalmente, tirar CONCLUSÕES que permitiriam
melhorar o processo actual.

II. AS ETAPAS DA
SIMPLIFICAÇÃO
DO TRABALHO
- Apoiando-se no processo de raciocínio examinado, a
técnica da Simplificação do Trabalho consta de 5 etapas.
- 1ª. Etapa

- Os trabalhos são numerosos. Todos podem ser
aperfeiçoados mas não ao mesmo tempo.
É logico começar por ESCOLHER O TRABALHO A
APERFEIÇOAR.
- Por outro lado, um trabalho pode ser estudado sob
vários aspectos e com vários fins.
Portanto é ainda necessário
DEFINIR O PROBLEMA A ATACAR.
- A 1.ª Etapa designa-se por:

(Q)

- 2ª. Etapa

ESCOLHER o trabalho a aperfeiçoar e DEFINIR o
problema a atacar.

- Antes de tentar simplificar um trabalho é necessário
conhecê-lo bem.
- O CM sabe como o trabalho deveria ser feito mas
nem sempre sabe como é realmente executado.
- O facto de ver executar diariamente um trabalho não
significa conhecê-lo claramente.
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- Por outra parte, para melhor resolver as dificuldades é de todo
o interesse decompô-las em tantas partes quantas as necessárias
- (Descartes)
- Assim a 2.ª Etapa consiste em:
OBSERVAR
e ANALISAR o método Actual

(Q)

- 3ª. Etapa

- Quando já se conhece bem o método utilizado, é a altura
de reflectir no que se faz para apontar:
- o que é bom e será de conservar.
- o que é mau e se tentará aperfeiçoar.
- e com que orientação aperfeiçoá-lo.
- É a 3.ª Etapa, nomeada por:
CRITICAR

(Q)

- 4ª. Etapa

(Q)

SISTEMATICAMENTE

o

método

actual

- Passa-se depois à parte construtiva do estudo, procurando
ideias concretas de aperfeiçoamento, organizando-as e
calculando as vantagens previsíveis.
- A 4.ª Etapa chamar-se-á:
ELABORAR um novo método e AVALIAR os
resultados

- 5ª. Etapa
- Por fim na 5.ª etapa passa-se à acção, certificando-se de
que o método adoptado é aplicado e confirma as
previsões.
- A 5.ª etapa consiste em
(Q)

APLICAR
e CONTROLAR a aplicação e os resultados.
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III. Síntese do
método

- Assim sendo as etapas da S.T. dividem-se em:
A - Uma parte preliminar
1) ESCOLHER E DEFINIR
B - Uma parte central, de estudo, baseada
no método interrogativo,
2) OBSERVAR E ANALISAR
(Saber os factos
Conhecer as razões)
3) CRITICAR
SISTEMATICAMENTE
(Criticar)
4) ELABORAR E AVALIAR
(Tirar conclusões)
C - Uma parte final
5) APLICAR E CONTROLAR

T=2h.00
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4ª. Parte: ESTUDO DA 1ª. ETAPA

I – A: ESCOLHER O TRABALHO
A APERFEIÇOAR

- Como escolher o trabalho a aperfeiçoar?
- Em certos casos pode ser determinado por:
- reclamações ou queixas provenientes, dos
superiores, de outros serviços ou dos próprios
executantes.
- directrizes imperiosas.
- acidentes frequentes
- Frequentemente e perante as dificuldades da
produção, surge a pergunta:
por onde começar?
- Para evitar o acaso convém trabalhar sobre bases
racionais, segundo uma ordem lógica:
- Passar em revista todos os trabalhos do sector
de responsabilidade (ONDE)
- Examinar as dificuldades apresentadas por
cada um (QUÊ)
- Escolher finalmente uma ordem de estudo
(QUANDO)

Distribuir
ST-1 e ST-1
A4
A5

- Apresentar o Programa de Estudos e a
maneira de estabelecê-lo
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- Dificuldades

DISTRIBUIR

- São infelizmente muito numerosas

- Fazer exemplificar algumas das dificuldades
indicadas no Anexo ST-/A3

ST-1
A3

- Motivos da escolha
cada

- Urgências: o CM, responsável pelo seu sector,
tem os elementos de apreciação das urgência de
caso.
Exemplos: estrangulamento – rejeições….
Importância:
está
condicionada
pelas
consequências
que acarreta o problema,
quer sejam financeiras, técnicas ou humanas.
Exemplos: Número de operário interessados,
quantidades produtivas por mês, relativamente à
produção global do sector, equipamento em causa,
espaço ocupado, etc…
Resumidamente consiste numa hierarquização dos
problemas. Lembrar-se que, geralmente, se pode
considerar que 20% dos trabalhos de um sector
representam 80% da sua produção.
- Conveniência: elementos próprios ao Cm por
exemplo disponibilidade de tempo, de local, de
oportunidade,…. É vantajoso começar pelos
problemas mais simples.

- Fins a atingir

- O objectivo é destacar os 2 ou 3 primeiros
problemas e não estabelecer uma ordem
para todos.
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Aliás a validez desta seria efémera (a produção evolui, os
problemas variam).
Assim parece que o Programa de Estudo tem que ser vivo,
frequentemente actualizado.
- Ilustrar o estabelecimento do Programa de Estudo da S.T.
por meio de um exemplo real.

- Apelo à hierarquia

- Observação

II – B: DEFINIR O PROBLEMA
A ATACAR

- Em todo o caso, antes de levar mais longe o exame do
trabalho escolhido é preciso pedir a opinião e o acordo do
chefe hierárquico no que diz respeito ao estudo mais útil a
efectuar.
Isto permite:
- ter em conta elementos que este possua mas de que
o CM ainda não tivesse sido informado e
- mais importante ainda, preparar a colaboração e o
apoio do chefe na altura da introdução do novo
método.

- O Programa de Estudos da S.T., como todos os impressos
apresentados, é uma ferramenta destinada a ajudar o C.M.
na sua tarefa, e não a escravizá-lo.
Em alguns casos ele terá interesse em modificar esses
impressos, em “inventar” uma disposição diferente que se
adapte melhor ao caso próprio.

- Escolhido o trabalho a aperfeiçoar é preciso definir,
nesse trabalho, qual é o problema.
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- Como definir o problema

- Definir o problema não é constatar que existe
mas sim precisar os seus elementos: natureza,
limites. Isto obriga a sua “observação preliminar”.

DISTRIBUIR
ST-1
A6

- Preparação do estudo

- Comentar o Anexo ST-1/A6
- Indicar que serão examinados meios gráficos que
ajudam a este trabalho.

- Ter inventariado, os elementos do problema
permitirá preparar o estudo:
- dar–lhe um nome
- definir os seus objectivos (técnico, financeiro,
humano)
- adoptar um fio condutor (fio da meada)
- matéria (circuito)
- executante (posto)
- máquina (utilização)

tendo em conta que não se podem seguir todos a
par.

- delimitá-lo: princípio, fim (extremidades do
circuito ou momentos inicial e final) cuidar
da tendência em alargar o estudo.
- planificá-lo: duração prevista, pessoas
implicadas.

- Passa-se então à 2ª. Etapa, que será estudada na 2ª.
Sessão.
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III - Auxílios gráficos
- Simbolização

- Os estudos de ST necessitam de numerosos
apontamentos.
- A simbolização das actividades fabris facilita
esses apontamentos constituindo uma preciosa
ajuda virtual.

- Apresentar os 5 símbolos de base

- Ilustrar por meio de um exemplo que pode ser:
- Acender um cigarro.
- Seguir: o cigarro
. Armazenado no maço dentro do bolso
. Levado, no maço, para outra mão
.Extraído do maço
. Examinado para localizar filtro
. Levado para a boca
. Segurado na boca (espera lume)
. Acendido

- Sublinhar que, para escolher o símbolo, é preciso ter presente o objectivo da
etapa

DISTRIBUIR
ST-1
A7

- Examinar ST-1/A7
- Mencionar os símbolos complementares e os símbolos combinados

- Auxílios gráficos

- Estes são estabelecidos conforme as necessidades.
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(Q)

- O GRÁFICO DE DESENVOLVIMENTO DAS ETAPAS
- Representação gráfica da sucessão de actividades que
compõem o

processo de trabalho, é o gráfico do

exemplo procedente.
Gráfico de base da S.T., é utilizado ao longo de todo o
estudo.
Dá uma imagem simples de, por exemplo:
- as etapas da fabricação de uma peça.
- a circulação de um produto.
- as actividades de um operário.

Permite o exame:
- das necessidades das diversas etapas.
- da sua ordem de sucessão.
- da sua frequência e importância.
- Ilustrar com um exemplo real
- O GRÁFICO DAS OPERAÇÕES
(Q)
Caso particular do precedente, contém apenas as operações
e os

controles.

Permite examinar mais precisamente a sucessão das
operações.

(Q)

- Estabelecê-lo a partir da ilustração precedente
- Podem conceber – se outros casos particulares, tais como o
gráfico dos transporte, por exemplo.
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- O GRÁFICO DE FABRICAÇÃO
É a síntese dos vários gráficos de desenvolvimento
das etapas relativos a uma fabricação complexa (peças
– sub conjuntos – conjuntos).
Faz surgir as articulações entre cadeias dando uma
visão de conjunto duma fabricação completa.

(Q)

- Ilustrar com um exemplo real

- O GRÁFICO GERAL DE OPERAÇÕES

É um caso particular do gráfico de fabricação, tal
como o gráfico das operações é um caso particular
do gráfico de desenvolvimento das etapas.
- Ilustrar a partir do exemplo anterior

(Q)

- Em função da importância do assunto e das
necessidades sentidas podem figurar nestes
gráficos vários elementos:
- distância dos transportes.
- tempos das várias etapas
- número de etapas, total ou de cada
tipo (numeração dos símbolos)

DISTRIBUIR
ST-1
A8

- Comentar ST-1/A8 e ST-1/A9

e ST-1
A9
T = 2h, 50
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5ª. Parte: FECHO DA 1ª. SESSÃO

- Recapitulação
- Nota

- Os anexos distribuídos no final da sessão servirão
para a constituição de uma guia.
É preciso conservá-los.

- Trabalhos pessoais
- Deve-se pensar nos exercícios de aplicação a
apresentar pelos participantes.
- Cada um deve já estabelecer o seu Programa
de Estudos de S.T.
- Marcar encontros para ajudar à 1.ª Etapa

- Continuação
- Encerramento

T = 3h.00
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ANEXO
EXEMPLO: TÊMPERA DAS CHAVETAS DE EMBRAIAGEM
Descrição: Método actual - Método proposto
I - Problema
Para introduzirem as chavetas de aço no forno, colocam-nas antes num tabuleiro de
barro.
O problema apresentado é:
[encontrar o meio mais rápido de preencher o tabuleiro]

II - Método actual (face A da prancha para cima)
As chavetas são aprovisionadas numa caixa à esquerda do tabuleiro.
O tabuleiro fica na posição indicada em em ST-1/A2.
Com o mão esquerda, o operário apanha um punhado de chavetas.
Depois, com a mão direita agarra as chavetas da mão esquerda uma por uma, e colocaas no tabuleiro por colunas da esquerda para a direita.
Recomeça até ter preenchido o tabuleiro.
Nessa altura, volta a pôr na caixa o que lhe sobrou na mão esquerda.

III - Método proposto (Face A da prancha para cima)
As chavetas são aprovisionadas directamente na mesa de trabalho, nas áreas à direita e à
esquerda do tabuleiro e junto do operário.
O tabuleiro fica colocado perpendicularmente à figura de ST-1/A2.
As duas mãos trabalham simétrica e simultaneamente. Cada uma agarra uma chaveta e
coloca-a, numa ordem lógica, por colunas do centro para os lados.

IV - Aperfeiçoamentos ulteriores
a) escariar as entradas dos furos.
(volto o tabuleiro com a face B para cima).
b) prever para cada mão uma alimentação por gravidade e
préposicionada.
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EXEMPLO: TÊMPERA DAS CHAVETAS DE EMBRAIAGEM
Descrição: Método actual - Método proposto
Material necessário
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ANEXO
ALGUMAS DIFICULDADES DA PRODUÇÃO
(PROBLEMAS A ESTUDAR)
1- PROBLEMAS GERAIS DE FABRICAÇÃO
11- Atrasos nos programas
12- Estrangulamentos
13- Normas de qualidade não respeitadas
14- Modos de fabricação complicadas
15- Implantação mal estudadas
16- Operações mal definidas, inúteis ou duplas (duas para o mesmo fim)
2- PROBLEMAS NOS POSTOS DE TRABALHO
21- Mal concebidos
22- Mal equipados
23- Mal colocados
24- Desarrumos ou atravancados
25- Operários parados
26- Operários sobrecarregados
27- Movimentos excessivos
28- Movimentos inúteis
29- Movimentações penosas
3- PROBLEMAS DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM
31- Deslocações inúteis, repetidas, longas
32- Circuitos complicados. Engarrafamentos
33- Meios insuficientes ou inadaptados
34- Passagens perigosas: quedas, obstáculos
35- Armazenagens mal situadas
36- Armazenagens em desordem e mal arrumadas
37- Stocks mortos
4- PROBLEMAS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS
41- Mal concebidas ou equipadas
42- Emprego impróprio
43- Máquinas que trabalham em vazio ou paradas
44- Dispositivos especiais não utilizados
5- PROBLEMAS DE MATÉRIAS
51- Consumo excessivo: rejeição ou sobras exageradas
52- Ausência de recuperação ou de reutilização
53- Deterioração no transporte ou armazenagem
54- Abastecimento irregular (qualidade, prazo)
6- PROBLEMAS DE AMBIENTE
61- Trabalhos aborrecidos
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62- Trabalhos penosos, sujos, desagradáveis
63- Trabalhos pouco remuneradores
64- Iluminação, arejamento insuficiente, maus cheiros
65- Barulhos e vibrações
7- PROBLEMAS DE SEGURANÇA
71- Trabalhos, postos, máquinas perigosas, mal protegidas
72- Protecção individual ou colectiva não prevista ou inadaptada
73- Penúria de equipamentos de protecção
74- Passagens atravancadas, chão escorregadio

Há muitas outras dificuldades
mas não seja pessimista
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ANEXO

ESTABELECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS DE S.T.
(1.ª Etapa A: Escolher o trabalho a aperfeiçoar)

1.º - Identificação do documento.
2.º - Passar em revista todos os postos, trabalhos e fabricações do sector.
3.º - Indicar, para os que acarretam problemas de:
- qualidade
- preço
- prazo
- ambiente
- segurança
se as dificuldades provêm de excessos de:
- Tempo
- Energia
- Matérias
no posto ou nas movimentações

4.º - Examinar para cada caso as:
- Urgência
- Importância (efectivos, tempos, despesas)
- Conveniência (começar pelos mais simples)

5.º - Finalmente, escolher os problemas a estudar e passar à 1.ª Etapa B:
“Definição do problema a atacar”
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ANEXO
COMO DEFINIR O PROBLEMA
(1.ª Etapa - B - Definição do problema a atacar
Antes de mais nada:
- É necessário o trabalho considerado?
- Vai continuar durante algum tempo?
Se uma das respostas for negativa o estudo está terminado.
Senão:
Voltar às indicações do programa de estudo e procurar o “Porquê” das dificuldades:
1.º) - QUE dificuldades há? Tipo de problema (tempo, movimentações…)

Qualidade
Preço
Prazo
Ambiente
Segurança

PORQUÊ
(1)

- operações numerosas, complicadas, demoradas,
penosas
- máquinas e ferramentas mal adaptadas, perigosas
- deslocações e movimentações numerosas,
demoradas. Estrangulamentos
- locais ou postos de trabalho mal instalados, sujos
- trabalhos perigosos, sujos

2.º) - ONDE há dificuldades? Lugar exacto
no Posto
nas Passagens
no Armazém

PORQUÊ
(1)

- (analisar as respostas obtidas
em 1.º)

3.º) - QUANDO estudá-las? período de estudo

Data
Duração

PORQUÊ
(1)

- a Direcção o deseja
- o trabalho está a executar-se
- o chefe está disponível
- (rever cuidadosamente os
elementos da urgência).

4.º - QUEM vai estudá-las? pessoa ou serviço

o próprio chefe?
outra pessoa?

PORQUÊ
(1)

em
função
responsabilidades

das

capacidades

e

- ver respostas obtidas em 1.º) e 2.º)
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5.º) - COMO estudá-las? meios
- Limitação do estudo
(no tempo, no espaço)
- Meios a utilizar
(documentos, material…)

PORQUÊ
(1)

- (utilizar as respostas às perguntas
anteriores
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Fonte: Arquivo do Instituto Nacional de Investigação Industrial, Manual do promotor de
formação da empresa, Livro I: Sobre simplificação do trabalho; Livro II: Anexos de
aplicação relativos às sessões, Maio de 1965.
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ANEXO 6
SÚMULA DAS ACÇÕES DE FORMAÇÃO E REUNIÕES CIENTÍFICAS VERSANDO SOBRE MATÉRIAS DE OCT
ORGANIZADAS POR ENTIDADES PORTUGUESAS OU COM PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS NACIONAIS
Nome
Conferências do
representante do
Serviço Nacional de
Aprendizagem
Industrial do Brasil

Conteúdos

Data

Local

1959

6.ª Conferência
Internacional sobre
aperfeiçoamento da
administração de
empresas

5 de Abril 1959

A produtividade e a
organização e o
progresso industrial
português

Maio de 1959

Organismo
INII

Lisboa

AEP

INII

Fonte
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1959,
Proposta 6/59,
Conferências em
Portugal do
representante do
Serviço Nacional de
Aprendizagem
industrial, Brasil, 24
de Fevereiro de 1959.
«6.ª Conferência
Internacional sobre
aperfeiçoamento da
administração de
empresas», Indústria
Portuguesa, ano 32,
n.º 376, Junho de
1959, p.240.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1959,
Proposta n.º 25/59,
Esquema das
actividades mais
imediatamente
interessantes de
desenvolver pelo 2.º
serviço.

Observações

Ciclo de
conferências
universitárias de
Inverno
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Primeira Conferência
Internacional sobre
Formação em
Administração de
Empresas

1960

AEP

Cursos universitários
sobre «Produtividade
nos métodos de
fabrico»

1960

INII

Ciclo de conferências
universitárias de
Inverno sobre «A
produtividade e a
organização e o
progresso industrial
português, 22 de Maio
de 1959.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1960,
Proposta n.º 113/60,
1.ª Conferência
internacional sobre
formação em
administração de
empresas (AEP) e
visita de estudo aos
centros de
produtividade
nacionais de França,
Bélgica e Holanda
(Alfredo Magalhães
Ramalho e Eduardo
Cardoso), 5 de
Setembro de 1960.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1960,
Proposta n.º 58/60,
Distribuição de
exemplares do livro
«Introduction à
l’Étude du Travail»
aos participantes do
curso sobre

Assistem Alfredo
Magalhães
Ramalho e Eduardo
Cardoso
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Curso experimental
sobre produtividade nos
métodos de fabrico e
problemas humanos nas
empresas

I Ciclo de Conferências
sobre Produtividade

- Evolução da
organização nas suas
relações com a evolução
económica
- Noção de
produtividade

1960

IST

INII

Janeiro a Março de
1960

Escolas Superiores
de Economia e
Engenharia e
Associações
Industriais
Portuguesa e

INII

«Produtividade dos
Métodos de Fabrico»,
19 de Abril de 1960.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1960,
Proposta n.º 65/60,
Curso sobre
simplificação do
trabalho aos alunos do
IST, 2 de Maio de
1960.

INII, Estrutura,
objectivos, pessoal e
aspectos principais das
actividades
desenvolvidas pelos
diversos serviços do

- Organizado a
pedido dos alunos
de IST.
- Pessoal docente:
M. Pierre Guion,
especialista
francês; Eduardo
da Cruz Gomes
Cardoso (formado
em técnicas de
organização pelo
Institut des Études
Supérieurs de
Techniques
d’Organisation, de
Paris); Adérito
Sedas Nunes,
António Silva
Carvalho (chefe
dos serviços de
organização de
Mundet & C.,
também formado
pelo Centre
d’Études et
d’Organisation,
Versalhes).
Ciclo de 8
conferências sobre
produtividade com
assistência de 3500
pessoas
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- Experiências francesa
e belga em matéria de
produtividade
- Papel das organizações
patronais num programa
nacional de
produtividade
- Gestão de empresas
- Acções de
produtividade na
indústria têxtil francesa
- Aspectos gerais da
política de
produtividade. A
Agência Europeia de
Produtividade

Portuense

INII no período de
1959/1964 (1.º
semestre).
Anexo V - II Serviço produtividade,
organização científica
do trabalho e da
produção.
Sumário das principais
actividades do serviço
de produtividade
desde o seu início
1959/60

Curso sobre técnicas de
produtividade

Novembro de 1960 a
Maio de 1961

RVB - Delft
research - institute
for management science, Holanda

RVB - Delft research
- institute for
management - science,
Holanda

Estágio da AEP para
formação de jovens
investigadores em
ciências humanas
aplicada à indústria

Dezembro de 1960Agosto de 1961

Paris

AEP
Association Française
pour l’accroissement
de la Productivité

INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1960,
Proposta 117/60,
Frequência na
Holanda de um curso
sobre técnicas de
produtividade, 20 de
Setembro de 1960.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1961,
Proposta n.º 136/60,
Missão de estudo de
Joaquim Antunes e
Vítor Santos, técnicos
provisórios deste
Instituto em regime de
prestação de serviços:
estágio da AEP para

Participação de
Luís Filipe Vicente

Participam Joaquim
Antunes e Vítor
Santos
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Cursos de
especialização pósuniversitários

1961

Escolas Superiores
de Engenharia e
Economia

Reunião sobre
problemas de
produtividade do
trabalho

Janeiro de 1961

Genebra, Holanda

9 de Janeiro de 1961

Instituto Alemão

Problemas de
organização em
indústrias modernas

Aspectos da gestão
científica que são postos
em prática em unidades
industriais que o orador
visitou, especialmente
na Alemanha.

INII

formação de jovens
investigadores no
domínio das ciências
humanas aplicadas à
indústria, em Paris, 5
de Novembro de 1960.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1961,
Informação 16/61,
Cursos de
especialização postuniversitária nas
escolas superiores de
engenharia e
economia, 27 de
Outubro de 1961.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1960,
Proposta 158/60,
Participação do INII
em reunião sobre
problemas de
produtividade do
trabalho, 18 de
Dezembro de 1960.
«Jornal do Mês.
Problemas de
organização em
indústrias modernas»,
Indústria Portuguesa,
Revista da Associação
Industrial Portuguesa,
Ano 34, n.º 396,
Fevereiro de 1961,

Participação de
Luís Filipe Vicente

Conferência
proferida pelo
Engenheiro Araújo
Moreira, da
Siderurgia
Nacional
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II Ciclo de
Conferências sobre
Produtividade

Curso de especialização
em técnicas de
produtividade

- Gestão de empresas
- Problemas Humanos
no Empresa
- Organização da
Produção
- Estudo dos Métodos
- Medida do Trabalho
- Estudo do Trabalho
- Técnicas Modernas de
Gestão

Março a Abril de
1961

1962

Escolas Superiores
de Economia e
Engenharia e
Associações
Industriais
Portuguesa e
Portuense

INII

- INII
- ASTEF
- Comissariado de
Produtividade Francês

p.68.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1962,
Proposta 8/62, Cursos
de formação sobre
técnicas de
produtividade 19611962 - 2.º ciclo, 8 de
Janeiro de 1962.

INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1962,
Proposta 95/62, Curso
de especialização em
técnicas de
produtividade, 9 de
Julho de 1962.

Monitores
pertencentes às
seguintes
entidades:
- Consortium
d’Organisateurs
Conseile-Paris
(sucursal em
Portugal)
- Centre d’Études
et d’Organisation Paris (sucursal em
Portugal)
- Compagnie
d’Organsisation
National du Travail
- Institut de
Perfectionnement
aux Méthodes de
Contrôle de
Gestion
- Cabinet Bernard
Juilhet
Estágio para 12
participantes,
integrado numa
extensão dos cursos
ministrados pelo
INII em técnicas de
produtividade

INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1962,
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Cursos práticos de
divulgação de técnicas
de organização

1962

FEIS

FEIS

Cursos em MTM e
Psicologia Industrial

Janeiro, Março e
Abril de 1962

Porto

INII com subsídio da
AEP

Conferência sobre
aperfeiçoamento de
quadros

19 a 21 de Março de
1962

Barcelona

OCDE

Reunião do Comité de
Produtividade da AEP

Ordem de trabalhos: revisão dos objectivos
das reuniões dos centros
nacionais de
produtividade
- Nova definição de
produtividade

6 a 10 de Abril de
1962

AEP

Proposta 19/62, Curso
da ASTEF para
especialização em
técnicas de
produtividade, 27 de
Agosto de 1962.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1962,
Cursos práticos de
divulgação de técnicas
de organização FEIS,
20 de Março de 1962.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1962,
Proposta 10/62,
Cursos em MTM e
Psicologia Industrial,
10 de Janeiro de 1962.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1962,
Proposta 24/62,
Conferência sobre
aperfeiçoamento de
quadros em
Barcelona, 1 de
Fevereiro de 1962.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1962,
Proposta 46/62,
Reuniões do Comité
de Produtividade da
AEP, 3 de Março de

Orientados pela
firma de
consultoria Paul
Planus

Monitor:
M. Jardillier

Participação de
António Frade

Participação do
director do II
Serviço do INII,
Eduardo da Cruz
Gomes Cardoso
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Técnica de organização
e de administração de
empresas

- Formação de pessoal
dos centros de
produtividade
Gestão orçamental orçamentos de vendas,
de distribuição, de
aprovisionamento, de
produção, de
investimentos e de
tesouraria.

1962.

29 de Junho de 1962

Hotel Tivoli

INII

«Técnica de
organização e de
administração de
empresas», Indústria
portuguesa, ano 35, n.º
412-413, Junho-Julho
de 1962, p.180

Curso de planificação e
controlo da produção

24 de Setembro a 6 de
Outubro de 1962

Madrid

Comissão Nacional de
Produtividade
Industrial Espanhola

Curso no Institut pour
l’étude des méthodes de
direction de l’entreprise

Setembro de 1962 a
Junho de 1963

Lausanne

Institut pour l’étude
des méthodes de
direction de
l’entreprise

Curso de especialização
em técnicas de
produtividade com
estágio complementar

Outubro de 1962 a
Abril de 1963

Paris
- Instituto de Estudo
e Medida de
Produtividade
- Empresas privadas
- Confederação geral
das pequenas e
médias empresas

INII
ASTEF
Comissariado de
Produtividade Francês

INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1962,
Proposta 58/62, Curso
de planificação e
controlo da produção
de Madrid, 24 de
Março de 1962.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1962,
Proposta 93/62,
Especialização no
estrangeiro de Artur
Sampaio.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1963,
proposta 15/63, Curso
de especialização em
técnicas de
produtividade, 2
Janeiro de 1963.

100º Curso de
formação em
técnicas de
organização e de
administração de
empresas.
Orientado pelo Dr.
Meyer, professor
no Instituto de
Gestão de Paris
Participação de
José de Mello
Torres Campos

Especialização de
Artur Sampaio,
com bolsa da
Sociedade de
Produtos Lácteos

Participação do
Eng. Luís Maria
Pereira Júnior, Eng.
Luís António
Martins dos Santos,
Nelso de
Vasconcelos
Montes e António
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- Centre
Interprofissionel
PME de Productivité
- Centre d’Études er
de Réalisations
Téchniques
Economiques et
Sociales
Organização da
Produção

Estudo do trabalho

- Problemas da
organização da
produção na empresa.
Organigrama
exemplificativo.
- Gabinete de estudo.
Organização e
objectivos
- Preparação do trabalho
- Estudo e
racionalização do
trabalho: a função
«métodos»
- Implantação e
movimentações.
Métodos e gráficos.
- Introdução ao estudo e
simplificação do
trabalho na empresa
- Análise geral: estudo
do processo gráfico de
circulação.
- Análise detalhada:
estudo do posto de
trabalho. Exemplos:
Economia de
Movimentos
- Medida de trabalho.

Gonçalves Lopes
Paulo

26 a 30 de Novembro
de 1962

INII

INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1963,
proposta 19/63,
Cursos de formação
em técnicas de
organização e de
administração de
empresas, 16 de
Janeiro de 1963.

Curso com a
duração de 35
horas

23 a 26 de Janeiro de
1963

INII

INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1963,
proposta 19/63,
Cursos de formação
em técnicas de
organização e de
administração de
empresas, 16 de
Janeiro de 1963.

Curso com a
duração de 40h
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Valoração do trabalho e
remuneração

Cronometragem. MTM.
Fadiga Industrial
- Ciclo HomemMáquina. Actividades
simultâneas. Exemplos
de aplicação
- Método das
observações
instantâneas. Programa
de aplicações
- Cálculo dos salários:
ao tempo, à peça, ao
rendimento e por
estimulantes individuais
- Prémios colectivos

18 a 20 de Março d
1963

INII

Indústria
metalomecânica preparação do trabalho

- Papel do serviço de
métodos
- A rentabilidade da
preparação do trabalho.
- Estrutura e efectivos
do serviço de métodos

Abril de 1963

INII

Organização prática do
trabalho administrativo

- Condução de um
estudo de simplificação
do trabalho
administrativo;
- Medida do trabalho
- Simplificação dos

Maio e Dezembro de
1963

INII

INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1963,
proposta 19/63,
Cursos de formação
em técnicas de
organização e de
administração de
empresas, 16 de
Janeiro de 1963.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1963,
proposta 19/63,
Cursos de formação
em técnicas de
organização e de
administração de
empresas, 16 de
Janeiro de 1963.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1963,
proposta 19/63,
Cursos de formação
em técnicas de

Seminário com a
duração de 21h
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Estudo do trabalho

escritórios: factores de
ambiente e organização
do posto de trabalho.
- Estudo de casos
concretos.
- Trabalhos práticos a
realizar por grupos de
participantes em
fábricas. Análise geral.
- Estudo dos circuitos
de fabricação
- Estudo dos postos de
trabalho
- Preparação do estudo
pelo método das
Observações
Instantâneas.
- Formação de agentes
de estudo e
simplificação do
trabalho. Programa de
aplicações

organização e de
administração de
empresas, 16 de
Janeiro de 1963.
27 de Maio a 1 de
Junho de 1963

1.º Seminário de
formação para quadros
superiores de centros de
produtividade

4 a 7 de Junho de
1963

Bruxelas

21.ª Reunião dos
centros nacionais de
produtividade

11 a 12 de Junho de
1963

Paris

INII

INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1963,
proposta 19/63,
Cursos de formação
em técnicas de
organização e de
administração de
empresas, 16 de
Janeiro de 1963.

Curso com a
duração de 40h

Divisão de
produtividade da
OCDE

INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1963,
Proposta 55/63,
Deslocação à Bélgica
e França, 18 de Maio
de 1963.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1963,
Proposta 55/63,
Deslocação à Bélgica
e França, 18 de Maio
de 1963.

Participação de
Eduardo Gomes
Cardoso

Participação de
Eduardo Gomes
Cardoso, director
do II Serviço do
INII
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Formation et
Perfectionnement des
contremaitres

- Simplificação do
trabalho
- Relações humanas
- Organização da
produção

1 de Outubro de 1963
- Abril de 1965

Gestão do pessoal

- Conhecimento do
trabalho e conhecimento
do pessoal;
- Trabalho de autoorganização em três
empresas participantes
no Seminário

19 a 23 de Novembro
de 1963

INII

1964

INII

Fevereiro a Julho de
1964

COPRAI

Curso por
correspondência de
direcção, gestão e
organização de
empresas

Sequências de estudos
da COPRAI. Sequência
de Estudo n.º 3 Organização de

- Organização da
produção: estudo do
trabalho, previsões e
planeamento.

Lisboa e Porto

OIT

INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1963,
proposta 62/64,
Promotores de
formação na empresa.
Prolongamento da
acção de assistência
técnica do Bureau
International du
Travail para a
formação de
contramestres.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1963,
proposta 19/63,
Cursos de formação
em técnicas de
organização e de
administração de
empresas, 16 de
Janeiro de 1963.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1964,
proposta 49/64, Curso
por correspondência
de direcção, gestão e
organização de
empresas, 19 de Maio
de 1964
«Actividades de
formação. SE. Sequências de
Estudo», Indústria

Seminário com a
duração de 35h

Curso de 60h.
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empresas

- Aprovisionamento e
gestão de «stocks».
- Implantações e
movimentações.
- Controle de qualidade

Curso de organização e
gestão de empresas

Portuguesa, ano 36,
n.º 429, Novembro de
1963, p.555.

De 19 de Março de
1964 até Dezembro
de 1965

INII

INII

Curso de formação de
cronometristas

- Cronometragens de
postos de trabalho nas
oficinas da Fábrica
Militar de Braço de
Prata

Maio de 1964

Fábrica Militar de
Braço de Prata

COPRAI

Curso para
aperfeiçoamento de
contramestres nas mais
recentes técnicas de
organização do trabalho

- Simplificação do
trabalho
- Relações humanas
- Organização da
produção

Julho e Agosto de
1964

Escola Comercial e
Industrial de Vila
Nova de Gaia

INII
Apoio da OIT,
Corporação da
Indústria e DirecçãoGeral do Ensino
Técnico e Profissional

INII, Parecer da Junta
Nacional de Educação
sobre curso de
organização e gestão
de empresas no INII,
18 de Abril de 1966
«Comissão de
Produtividade da
AEP. Formação de
cronometristas»,
Indústria portuguesa,
ano 37, n.º 435, Maio
de 1964, p.216.
Indústria do Norte,
ano 115, n.º 536,
Agosto de 1964, p.45.

Curso de longa
duração, num total
de 240 horas

Formação orientada
pelo engenheiro
Belarmino Fortes.

Participaram
representantes das
seguintes fábricas:
- Arsenal do Alfeite
- Cimaf-Centro de
Cooperação de
Máquinas
Ferramentas
- Eduardo
Ferreirinha &
Irmão, L.da
- Empresa
Carbonífera do
Douro, SARL
- Empresa Fabril do
Norte
- SARL
Serviços dos
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Transportes
Colectivos do Porto
- Corporação da
Indústria pelo
Grémio dos
Industriais
Metalúrgicos e
metalomecânicos
do Norte
Trabalho e remuneração

Job Evaluation

14 a 18 de Dezembro
de 1964

COPRAI

Análise e qualificação
de funções

- Análise do trabalho
- Método dos pontos

14 a 18 de Dezembro
de 1964

COPRAI

3.º Curso de formação
sobre organização
científica do trabalho
administrativo no sector
público

1965

INII

Direcção de empresas e
seus aspectos humanos

Segundas e Terçasfeiras de Janeiro a
Junho de1965

COPRAI

«Actividades de
formação. Dois cursos
da COPRAI»,
Indústria portuguesa,
ano 37, n.º 441,
Novembro de 1964,
p.613
«Actividades de
formação. Dois cursos
da COPRAI»,
Indústria portuguesa,
ano 37, n.º 441,
Novembro de 1964,
p.613
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1965,
Assistência Técnica,
Pareceres e consultas
sobre assuntos
técnicos de entidades
particulares, Cursos de
formação, 28 de Junho
de 1965.
«Calendário COPRAI
1964-65», Indústria
portuguesa, ano 37, n.º

Participação da
chefe do Serviço
Social e da
Enfermeira
Superintendente do
Centro de Medicina
Física do Alcoitão

Sequências de
estudo realizadas
quinzenalmente
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Gestão e organização
industrial

Quartas, Quintas e
Sextas-feiras de
Janeiro a Junho
de1965

COPRAI

A organização do
trabalho e a gestão dos
gabinetes de estudo

8 a 10 de Março de
1965

COPRAI

A experiência da
Olivetti nas modernas
técnicas de gestão e
organização

29 a 30 de Abril de
1965

COPRAI

A planificação e
controle de produção na
indústria têxtil

12 a 14 de Maio de
1965

COPRAI

IV estágio de
especialização em
Técnicas de
Produtividade

24 de Junho de 1965

INII
ASTEF

Colóquio dos directores
gerais dos Ministérios
da economia e Obras
Públicas sobre a
formação de
funcionários públicos
nas técnicas de

16 e 17 de Julho de
1965

INII

441, Novembro de
1964, p.612
«Calendário COPRAI
1964-65», Indústria
portuguesa, ano 37, n.º
441, Novembro de
1964, p.612
«Calendário COPRAI
1964-65», Indústria
portuguesa, ano 37, n.º
441, Novembro de
1964, p.611
«Calendário COPRAI
1964-65», Indústria
portuguesa, ano 37, n.º
441, Novembro de
1964, p.612
«Calendário COPRAI
1964-65», Indústria
portuguesa, ano 37, n.º
441, Novembro de
1964, p.612
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1965, IV
estágio de
especialização em
Técnicas de
Produtividade
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1965,
proposta 106/65,
Colóquio dos
directores gerais dos
Ministérios da

Sequências de
estudo realizadas
quinzenalmente

Curso orientado
por S. Collette.

Participação de
Artur Manuel Pires
Chambel

Reuniões
orientadas por
Marcello Caetano e
Andreas de la Oliva
de Castro do
Centro de
Formação e
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produtividade
administrativa

13.º Curso de
Organização do
Trabalho
Administrativo

1966

Lisboa

INII

14.º Curso de
Organização do
Trabalho
Administrativo

1966

Porto

INII

15.º Curso de
Organização do

1966

Coimbra

INII

Economia e Obras
Públicas sobre a
formação de
funcionários públicos
nas técnicas de
produtividade
administrativa, 10 de
Julho de 1965.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1966,
proposta 78/66,
Programas de
formação e
aperfeiçoamento em
técnicas de direcção,
gestão e organização
de empresas para
1965, adicional à
proposta 15/66, 19 de
Maio de 1966.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1966,
proposta 78/66,
Programas de
formação e
aperfeiçoamento em
técnicas de direcção,
gestão e organização
de empresas para
1965, adicional à
proposta 15/66, 19 de
Maio de 1966.
INII, Propostas e
informações

Aperfeiçoamento
de Funcionários de
Espanha
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Trabalho
Administrativo

16.º Curso de
Organização do
Trabalho
Administrativo

Curso sobre
experiências de autoorganização em frança

1966

8.ª Jornada - 10 de
Fevereiro - Organização
das oficinas
- Ideias a respeitar para
a organização das
oficinas
- Apresentação de um
método diagnóstico para
detectar os defeitos na
organização
- Principais métodos de
organização das oficinas

2 a 12 de Fevereiro de
1966

INII

Lisboa

INII

ministeriais - 1966,
proposta 78/66,
Programas de
formação e
aperfeiçoamento em
técnicas de direcção,
gestão e organização
de empresas para
1965, adicional à
proposta 15/66, 19 de
Maio de 1966.
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1966,
proposta 78/66,
Programas de
formação e
aperfeiçoamento em
técnicas de direcção,
gestão e organização
de empresas para
1965, adicional à
proposta 15/66, 19 de
Maio de 1966.
DPP - STPC.AOF.10/7
Secretariado técnico
da presidência do
conselho - INII. Curso
sobre experiencias de
auto-organização em
frança. 1966

Curso ministrado
aos funcionários da
CP

Participação do
engenheiro João
Cardona Gomes
Cravinho e do Dr.
Rui dos Santos
Martins
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- Controlo diário para
detecção de lacunas na
organização do trabalho
Curso Intensivo: I15 –
A prática da
cronometragem –
formação de
cronometristas

Primeiro curso de
formação em
produtividade
administrativa

7 a 11 de Março e 28
de Março a 1 de Abril
de 1966

- Mecanização, 18h,
orientado pelo Dr.
Carlos Vieira Costa
- Simplificação do
Trabalho, 14h,
orientado pelo
engenheiro José Myre
Dores
- Teoria da
Administração, 8h,
orientado pelo Dr.
Marcello Caetano
- Organização do
trabalho em Gabinetes
de Estudo, 4h, orientado
por José Liebermeister.
Inclui simplificação do
trabalho: necessidade de
simplificação, descrição
de tarefas, implantação
de serviços de postos de
trabalho, diagramas de
simplificação, análise e
crítica do trabalho,
previsão do trabalho,

18 de Abril e 4 de
Julho de 1966

COPRAI

Faculdade de Direito
da Universidade de
Lisboa

- INII
- Gabinete de O&M
do Ministério das
Obras Públicas
- GEPA - Gabinete de
Estudos de
Produtividade
Administrativa do
Ministério da
Economia.

«COPRAI. O
programa dos cursos
da COPRAI durante o
ano de 1966»,
Indústria Portuguesa,
ano 39, n.º 455,
Janeiro de 1966, p.17
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1966,
proposta 98/66,
Primeiro curso em
formação de
produtividade
administrativa, na
faculdade de direito de
Lisboa, 11 de Julho de
1966.

Curso de 70 horas,
com horário
compreendido entre
as 9h e as 13h e das
17h às 20h.
Orientado por
Belarmino Fortes.
Participantes:
- 15 funcionários
do Ministério da
Economia:
Dr. Acácio de
Figueiredo Pereira
Dr. Alberto Cabral
de Quadros
Marinho Falcão
Alfredo Joaquim
Ferreira do
Nascimento
Eng. Alfredo Rego
Barata
Dr. José Manso
Eng. José Roquette
Dr. José de
Campos Manteigas
Dr. José Lázaro
Nolasco
Dr. Júlio Nunes
Relvas
Eng. Luís Marques
Dias Leitão
Dr.ª Maria Beatriz
Santos Ferreira
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introdução ao estudo
dos tempos, tempos
predeterminados,
método das observações
instantâneas
- Documentos e
produtividade
administrativa, 5h,
orientado por Mário
Nunes Costa
Inclui :
Mecanização: o
emprego das máquinas
no trabalho
administrativo; a
adaptação das máquinas
às funções de registo,
tratamento e
conservação da
informação.
Racionalização de
impressos e desenhos:
Estudo de impressos a
simplificar
Incluiu as seguintes
palestras :
- A problemática da
Reforma
Administrativa, por
Diogo de Paiva
Brandão, SecretárioGeral da Presidência do
Conselho
- Missões de

Dr.ª Maria Elvira
Gonçalves
Dr.ª Maria
Fernanda de
Sampaio
Dr.ª Maria
Georgette Simões
Mário da Cunha e
Silva
Dr. Nuno Gaivão
- 12 do Ministério
das Obras Públicas:
Dr. Amável Pires
Belo
Dr. António
Ferreira Sarafana
Dr. António Dores
Dr. Duarte Nuno de
Carvalho do Vale e
Vasconcelos
Dr. Edmundo da
Silva Rodrigues
Dr. Francisco
Correia de Oliveira
Eng. João Ribeiro
Fráguas
Dr. José Crujeiro
Galvão Roxo
Dr.ª Maria Eugénia
Ramos
Dr. Mário Alberto
Nunes Costa
Nília Manuela
Gaspar de Almeida
Santos
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produtividade em
Portugal, por António
Malta, do Serviço de
Produtividade do INII

Dr. Palmério
Carepa Isaac
Dr. Sílvio da Boa
Nova Pires
- 1 de Ministério do
Ultramar:
Eng. João Pimentel
Freixo
- 2 do Ministério
do Exército:
Tenente Coronel
Alfredo Marques
Osório
Tenente Luís Filipe
Moreira Feio
Monitores:
Eng. Henrique
Burnay
Dr. Carlos Vieira
Costa
Dr. Rui de Paiva e
Pona
Eng. Domingos
Passos Coelho
Eng. José Myre
Dores
Fernando Garcia
Dr. Óscar de
Azevedo Damas
Dr. Mário Nunes
Costa
Dr. Henri Bellon
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Curso de organização e
métodos

24 de Abril a 23 de
Junho de 1966

Centro de Formação
e Aperfeiçoamento
dos Funcionários de
Espanha

XIII Congresso
Internacional de
organização científica
do trabalho agrícola

Agosto de 1966

Bruxelas

V Curso de
especialização em
técnicas de
produtividade

10 de Outubro de
1966 a Abril de 1967

Paris

Centro de Formação e
Aperfeiçoamento dos
Funcionários de
Espanha

INII
ASTEF
Embaixada de França
em Lisboa

INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1966,
proposta 133/66, 2.º
colóquio de formação
dos funcionários nas
modernas técnicas de
produtividade
administrativa, 10 de
Novembro de 1966.
Objectivos, estrutura e
actividades do Centro
de Estudos de
Economia Agrária,
Fundação Calouste
Gulbenkian, Centro de
Estudos de Economia
Agrária, Dezembro de
1965, p.72.
DPP - STPC.AOF.10/7
INII, V curso de
especialização em
técnicas de
produtividade (a
realizar em França),
1966

Bolsa de estudo
concedida ao Dr.
Júlio Augusto
Mesquita
Gonçalves

Participação de
Francisco Cary

Curso destinado a
quadros técnicos de
empresas
industriais e
comerciais, para o
qual a ASTEF
concedeu 20 bolsas
de estudo.
É constituído por
uma parte teórica,
que decorre entre
Outubro de 1966 e
Janeiro de 1967,
seguida de um
estágio prático em
empresas
403

Reunião com os
directores gerais dos
Ministérios da
Economia e Obras
Públicas, na sequência
do primeiro curso de
formação em
produtividade
administrativa.

- Problemas actuais da
Administração Pública
Portuguesa, por
Marcello Caetano
- Debate sobre o
primeiro curso de
formação em
produtividade
administrativa

17 de Novembro de
1966

Hotel Tivoli

INII

Curso de produtividade
administrativa

1966-1967

ISCSPU

ISCSPU

Formação sobre
organização do trabalho
administrativo nos
serviços públicos

1967

Grupo de Formação e
Aperfeiçoamento

Formação sobre
organização do trabalho
administrativo nos
serviços públicos

1967

Grupo de Formação e
Aperfeiçoamento

Formação sobre
organização do trabalho
administrativo nos
serviços públicos

1967

Grupo de Formação e
Aperfeiçoamento

DPP - STPC.AOF.10/7,
Secretariado técnico
da presidência do
conselho - INII.
Formação de
funcionários nas
modernas técnicas de
produtividade
administrativa. 1966
INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1966,
Cursos de formação,
28 de Junho de 1965

Curso de
produtividade
administrativa para
funcionários com
categoria de chefia
dos quadros
ultramarinos e
alunos finalistas
das Faculdades de
Lisboa.

INII, Relatório sobre
execução do Plano
Intercalar de Fomento
para 1967,
relativamente ao INII
INII, Relatório sobre
execução do Plano
Intercalar de Fomento
para 1967,
relativamente ao INII
INII, Relatório sobre
execução do Plano
Intercalar de Fomento
para 1967,
relativamente ao INII
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Curso de Produtividade
Administrativa

1967

Grupo de Formação e
Aperfeiçoamento

Formação de agentes de
estudo de trabalho

- 13 a 17 e 20 a 24 de
Fevereiro de 1967
- 27 de Fevereiro a 3
de Março de 1967
- 6 a 10 de Março de
1967

COPRAI

Formação de agentes de
métodos de fabricação

10 a 15 e 24 a 29 de
Abril de 1967

COPRAI

A organização do
trabalho dos chefes
administrativos

8 a 12 e 15 a 19 de
Maio de 1967

COPRAI

Formação de agentes de
planeamento

5 a 8 e 26 a 29 de
Junho de 1967

COPRAI

I Colóquio para
dirigentes superiores da
Administração Pública

1968

INII

INII, Relatório sobre
execução do Plano
Intercalar de Fomento
para 1967,
relativamente ao INII
«Comissão de
Produtividade da AIP.
Os cursos da COPRAI
para 1966-67»,
Indústria Portuguesa,
ano 39, n.º 455,
Janeiro de 1966, p.17
«Comissão de
Produtividade da AIP.
Os cursos da COPRAI
para 1966-67»,
Indústria Portuguesa,
ano 39, n.º 455,
Janeiro de 1966, p.17
«Comissão de
Produtividade da AIP.
Os cursos da COPRAI
para 1966-67»,
Indústria Portuguesa,
ano 39, n.º 455,
Janeiro de 1966, p.17
«Comissão de
Produtividade da AIP.
Os cursos da COPRAI
para 1966-67»,
Indústria Portuguesa,
ano 39, n.º 455,
Janeiro de 1966, p.17
INII, I Colóquio para
dirigentes superiores
da Administração

Curso de 50h
orientado pelo
engenheiro
Belarmino Fortes

Curso de 48h
orientado pelos
engenheiros
Figueiredo Costa e
Sérgio Cortes

Curso de 30 horas
orientado pelo Dr.
Óscar Damas e
pelo engenheiro
Myre Dores

Curso de 32h
orientado pelos
engenheiros
Figueiredo Costa e
Sérgio Cortes
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Preparação de agentes
de estudo do trabalho

- Análises e registos de
métodos de trabalho
- Crítica dos resultados
e elaboração de novo
método
- Factor humano
- Medida do trabalho
- Estudo do trabalho

Janeiro de 1968

Sede da Associação
Industrial Portuguesa

COPRAI

Pública. 11 de Junho
de 1968.
«COPRAI. Síntese do
curso da “COPRAI”
sobre preparação de
agentes de estudo do
trabalho», Indústria
Portuguesa, Revista
da Associação
industrial Portuguesa,
Ano XLI, n.º 481,
Março de 1968,
pp.149-150.

Participação de 15
técnicos de 12
organismos e
empresas:
- A Tabaqueira,
SARL
- CTT – direcção
dos serviços de
telecomunicações
- Casa Hipólito,
Lda
- Companhia
Eléctrica do
Alentejo e Algarve,
- CEAL
- Fábrica Militar de
Braço de Prata
- Ford Lusitana,
SARL
- Instituto Pasteur
de Lisboa
- Manalco –
Manufactura
Nacional de
Confecções, Lda
- Manuel de Freitas
Lopes
- Nacital –
Companhia
Nacional de
Comércio e
Metalurgia, SARL
- Projel – Projecto
de Electricidade,
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Curso do formação em
Organização e Métodos

1.º Curso para
funcionários de quadros
directivos e técnicos, no
âmbito da reforma
administrativa

Métodos de trabalho:
- Racionalização do
trabalho administrativo
- Técnicos de análise do
trabalho
- Estudo dos
movimentos
- Estudo dos tempos

As caldeirarias – como
organizá-las para uma
exploração racional

Curso de preparação de
agentes de planeamento

2.º curso de
produtividade

- Preparação do trabalho
- Estudo dos métodos
- Medição de tempos –
cronometragem, tempos
preestabelecidos
- Amostragem
estatística
- Ficha do produto

25 de Março a 6 de
Julho de 1968

Escola Nacional de
Administração
Pública de Espanha

Escola Nacional de
Administração Pública
de Espanha

Maio de 1968

Instituto de Meios
Audiovisuais de
Ensino

SRA

Maio de 1968

COPRAI

COPRAI

14 a 23 de Outubro de
1968

COPRAI

23 de Novembro de
1968

Secretaria-Geral da
Presidência do

INII, Propostas e
informações
ministeriais - 1968,
proposta 47/68, Curso
de formação em
Organização e
Métodos, 14 de Março
de 1968
«Jornal do Mês.
Formação de
funcionários»,
Indústria portuguesa,
ano 41, n.º 484, Junho
de 1968, pp.390-391.

Lda
- Refrigor, Lda
Participação de
João Pimentel
Freixo

«COPRAI.
Actividades de
formação», Indústria
Portuguesa, ano 41,
n.º 481, Março de
1968, p.151.
«Comissão de
Produtividade da
AEP. Os cursos da
COPRAI para a
temporada de
1968/69», Indústria
portuguesa, ano 41, n.º
488, Outubro de 1968,
pp.601-602

Curso orientado
por Alberto
Camacho

DPP - Secretariado
Técnico da

Sessão de abertura
sobre
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administrativa para
funcionários de quadros
directivos e técnicos

Jornadas práticas dentro
de empresas

Um dos temas:
simplificação do
trabalho

1969

Empresas nos
distritos de Lisboa,
Santarém e Setúbal

Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

COPRAI

«Actividades de
formação da COPRAI.
Jornadas práticas
dentro de empresas»,
Indústria portuguesa,
ano 42, n.º 498-499,
Agosto/Setembro de
1969, p.642
«Comissão de
Produtividade da
AEP. Os cursos da
COPRAI para a
temporada de
1968/69», Indústria
portuguesa, ano 41, n.º
488, Outubro de 1968,
p.601.
«Comissão de
Produtividade da
AEP. Os cursos da
COPRAI para a
temporada de
1968/69», Indústria
portuguesa, ano 41, n.º
488, Outubro de 1968,
p.601.

Preparação de agentes
de estudo do trabalho

5 a 14 de Março de
1969

COPRAI

Preparação de
cronometristas

14 de Abril a 2 de
Maio de 1969

COPRAI

administração
prospectiva com o
professor Georges
Langrod, director
científico do
Centro Nacional
Francês de
investigação
Científica.

Curso orientado
pelo engenheiro
Reis Santos
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Técnicas modernas de
Management

5 a 16 de Janeiro de
1970

Lisboa

COPRAI

Preparação de agentes
de métodos de
fabricação

19 a 28 de Janeiro de
1970

Lisboa

COPRAI

Preparação de agentes
de estudo do trabalho
industrial

9 a 18 de Março de
1970

Lisboa

COPRAI

A formação do pessoal
perante as exigências de
uma administração
moderna

8 de Abril de 1970

Instituto Português
de Ciências
Administrativas,
Lisboa

- Secretariado da
Reforma
Administrativa
- Instituto Português
de Ciências

«Comissão de
Produtividade da
AEP. Programa de
actividades de
formação e
aperfeiçoamento de
1969-1970», Indústria
portuguesa, ano 42, n.º
500, Outubro de 1969,
p.717.
«Comissão de
Produtividade da
AEP. Programa de
actividades de
formação e
aperfeiçoamento de
1969-1970», Indústria
portuguesa, ano 42, n.º
500, Outubro de 1969,
p.717.
«Comissão de
Produtividade da
AEP. Programa de
actividades de
formação e
aperfeiçoamento de
1969-1970», Indústria
portuguesa, ano 42, n.º
500, Outubro de 1969,
p.718.
DPP - Secretariado
técnico da PC,
Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a
1974, Palestra sobre

Palestra orientada
por François
Meyers, da
Direcção-geral da
Selecção e
Formação da
409

Administrativas

Preparação de
cronometristas

13 a 17 de Abril de
1970
27 de Abril a 1 de
Maio de 1970

Lisboa

COPRAI

Preparação de agentes
de planeamento

1 a 5 de Junho e 1970

Porto

COPRAI

XV Congresso da
Commission
Internationale
d’organisation
scientifique du travail
en agriculture

Possibilidades e limites
da mecanização nas
pequenas empresas:
- Métodos de cálculo de
referências de trabalho;
- Sistemas de controlo
do trabalho na
exploração agrícola
- Fisiologia do trabalho
- Consequências

13 a 16 de Julho de
1970

Commission
Internationale
d’organisation
scientifique du travail
en agriculture
(CIOSTA)

«A formação do
pessoal perante as
exigências de uma
administração
moderna», 4 de Abril
de 1970.
«Comissão de
Produtividade da
AEP. Programa de
actividades de
formação e
aperfeiçoamento de
1969-1970», Indústria
portuguesa, ano 42, n.º
500, Outubro de 1969,
p.718.
«Comissão de
Produtividade da
AEP. Programa de
actividades de
formação e
aperfeiçoamento de
1969-1970», Indústria
portuguesa, ano 42, n.º
500, Outubro de 1969,
p.718.
Objectivos, estrutura e
actividades do Centro
de Estudos de
Economia Agrária,
Fundação Calouste
Gulbenkian, Centro de
Estudos de Economia
Agrária, Dezembro de
1965, p.72.

Bélgica
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IV curso de organização
e métodos (para
funcionários iberoamericanos)

económicas da
organização do trabalho
- Organização e
direcção administrativa
- Processos, métodos e
tempos de trabalho
- Mecanização
- O factor humano na
Administração

5 de Outubro a 18 de
Dezembro de 1970

Escola Nacional de
Administração
Pública de Espanha

Escola Nacional de
Administração Pública
de Espanha

Preparação de agentes
de métodos de
fabricação

16 a 25 de Novembro
de 1970

Lisboa

COPRAI

Preparação de agentes
de estudo do trabalho
industrial

1 a 10 de Fevereiro de
1971

Sede da Associação
Industrial Portuguesa

COPRAI

Aperfeiçoamento de
métodos e estudo dos
tempos na indústria
gráfica

29 a 31 de Março de
1971

Sede da Associação
Industrial Portuguesa

COPRAI

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a
1974, IV curso de
organização e métodos
(para funcionários
ibero-americanos).
«Comissão de
Produtividade da
AEP. O programa de
actividades da
COPRAI nos cursos
de formação para
1970-71», Indústria
portuguesa, ano 43, n.º
512, Outubro de 1970,
p.745.
«Comissão de
Produtividade da AIP.
Actividades de
formação», Indústria
portuguesa, ano 44, n.º
515, Janeiro de 1971,
p.45.
«Comissão de
Produtividade da AIP.
Os cursos da COPRAI
em Lisboa e Porto
durante o mês de
Março», Indústria
portuguesa, ano 44, n.º

Duração
aproximada de 3
meses

Curso orientado
pelo Eng. P. Reis
Santos

Curso orientado
por Henrique del
Nogal Ropero
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Preparação de agentes
de planeamento

V curso de organização
e métodos (para
funcionários iberoamericanos)

1.º Curso de
Organização e Direcção

Curso de organização e
simplificação do
trabalho administrativo

- Organização e
direcção administrativa
- Processos, métodos e
tempos de trabalho
- Normalização,
classificação de
documentos e
racionalização de
impressos
- Mecanização
- Teoria da organização
- Organização e
simplificação do
trabalho administrativo

- Problemas gerais de
organização
- O estudo do trabalho
administrativo
- Mecanização do
trabalho administrativo
- As grandes linhas da
estruturação horizontal
e vertical das

26 a 30 de Abril de
1971

Delegação da Ordem
dos Engenheiros,
Porto

COPRAI

12 de Abril a 30 de
Junho de 1971

Escola Nacional de
Administração
Pública de Espanha

Escola Nacional de
Administração Pública
de Espanha

17 a 20 de Maio de
1971
1 a 4 de Junho de
1971
21 a 26 de Junho de
1971
24 a 29 de Maio de
1971

516, Fevereiro de
1971, p.165.
«Comissão de
Produtividade da AIP.
Actividades de
formação», Indústria
portuguesa, ano 44, n.º
517, Março de 1971,
p.307
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

Curso orientado
pelo Eng. Reis
Santos

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a
1974.

Curso com duração
de 65h composto
por três seminários

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a
1974.

Curso intensivo
com duração de
28h
Monitor:
Engenheiro João
Pimentel Freixo
Técnico da
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organizações
- Organogramas
- Os meios de estudo e
controlo do trabalho
- A distribuição do
trabalho
- Os métodos de
trabalho
- Metodologia da
análise administrativa
Curso de simplificação
do trabalho
administrativo

O elemento humano nas
organizações

Curso de organização e
simplificação do
trabalho administrativo

- Reorganização e
simplificação do
trabalho administrativo
- Máquinas de escrever
mecânicas e eléctricas

28 de Maio de 1971

- As bases da eficácia
do elemento humano:
políticas de pessoal e
relações humanas

29 de Maio de 1971

- Problemas gerais de
organização
- O estudo do trabalho
administrativo

14 a 19 de Junho de
1971

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação

Direcção-Geral de
Obras Públicas e
Comunicações do
Ministério do
Ultramar.
Especialista em
O&M pela Escola
Nacional de
Administração
Pública de
Espanha)
Curso com a
duração de 5 horas
Monitor:
Dr. Carlos Augusto
Vieira Costa
Chefe de
Repartição do
LNEC
Curso com a
duração de 3 horas
Monitor:
Dr. Pessoa de
Amorim
Técnico da
Direcção de
Serviços da
Reforma
Administrativa
Curso intensivo
com duração de
28h
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Curso de simplificação
do trabalho
administrativo

Curso de organização e
simplificação do
trabalho administrativo

2.º Curso de
Organização e Direcção

- Mecanização do
trabalho administrativo
- As grandes linhas da
estruturação horizontal
e vertical das
organizações
- Organogramas
- Os meios de estudo e
controlo do trabalho
- A distribuição do
trabalho
- Os métodos de
trabalho
- Metodologia da
análise administrativa
- Reorganização e
simplificação do
trabalho administrativo
- Máquinas de escrever
mecânicas e eléctricas

- Problemas gerais de
organização
- O estudo do trabalho
administrativo
- Mecanização do
trabalho administrativo
- Teoria da organização
- Organização e
simplificação do
trabalho administrativo

Administrativa

18 de Junho de 1971

Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

20 a 25 de Setembro
de 1971

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

26 a 29 de Outubro de
1971

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a

15 a 19 de Novembro
de 1971

Monitor:
Dr. Duarte Nuno de
Vasconcelos.
Chefe de Divisão
da Direcção de
Serviços da
Reforma
Administrativa.
Especialista em
O&M pela Escola
Nacional de
Administração
Pública de
Espanha)
Curso com a
duração de 5 horas
Monitor:
Dr. Carlos Augusto
Vieira Costa
Chefe de
Repartição do
LNEC
Curso intensivo
com duração de
30h

Curso com duração
de 65h composto
por três seminários
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13 a 17 de Dezembro
de 1971
15 a 17 de Novembro
de 1971

Como aumentar a
eficácia dos dirigentes e
quadros através da
organização do seu
trabalho pessoal:
aspectos práticos
Preparação de agentes
de planeamento

Curso de organização e
simplificação do
trabalho administrativo

- Problemas gerais de
organização
- O estudo do trabalho
administrativo
- Mecanização do
trabalho administrativo

1974.
Sede da Associação
Industrial Portuguesa

COPRAI

15 a 26 de Novembro
de 1971

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

13 a 18 de Dezembro
de 1971

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

Curso de organização e
métodos
administrativos da
Escola Nacional de
Administração Pública
de Alcalá de Henares
Preparação de agentes
de estudo do trabalho
industrial

1972

Escola Nacional de
Administração
Pública de Alcalá de
Henares

Escola Nacional de
Administração Pública
de Alcalá de Henares

7 a 10 e 13 a 16 de
Março de 1972

Sede da Associação
Industrial Portuguesa

COPRAI

Aperfeiçoamento de
métodos e estudo dos

20 a 22 de Março de
1972

Sede da Associação
Industrial Portuguesa

COPRAI

«Comissão de
Produtividade da AIP.
Actividades de
formação», Indústria
portuguesa, ano 44, n.º
524, Outubro de 1971,
p.1179.
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974
«Comissão de
Produtividade da AIP.
Actividades de
formação», Indústria
Portuguesa, ano 45,
n.º 528, Fevereiro de
1972, p.163.
«Comissão de
Produtividade da AIP.

Orientado por
Correia Vicente

Curso orientado
por Alberto
Camacho

Curso intensivo
com duração de
30h

Curso orientado
por Alberto
Camacho

Curso orientado
por Alberto
Camacho

Curso orientado
por Henrique del
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tempos na indústria de
artes gráficas

Preparação de agentes
de estudo do trabalho
industrial

26 de Abril a 5 de
Maio de 1972

Sede da Associação
Industrial Portuguesa

COPRAI

Preparação de
cronometristas

8 a 12 e 22 a 26 de
Maio de 1972

Sede da Associação
Industrial Portuguesa

COPRAI

Estruturas organizativas
e racionalização do
trabalho administrativo

O elemento humano e a
eficácia das
organizações

- Evolução do trabalho
administrativo
- Análise administrativa
- Simplificação dos
processos e métodos de
trabalho
- Programação do
trabalho administrativo
- Motivações no
trabalho
- Os grupos de trabalho
- A administração do
pessoal como factor de
adequação dos
comportamentos
individuais e dos
objectivos

15 a 19 de Maio de
1972

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

22 a 27 de Maio de
1972

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

Actividades de
formação», Indústria
Portuguesa, ano 45,
n.º 528, Fevereiro de
1972, p.163.
«Comissão de
Produtividade da AIP.
Actividades de
formação», Indústria
portuguesa, ano 45, n.º
529, Março de 1972,
p.269.
«Comissão de
Produtividade da AIP.
Actividades de
formação», Indústria
portuguesa, ano 45, n.º
530, Abril de 1972,
p.377.
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

Nogal Ropero

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base

Curso orientado
por Alberto
Camacho

Curso orientado
por Belarmino
Fortes

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base

416

Relações humanas

organizacionais
- As motivações no
trabalho
- As relações de chefia
- Os grupos de trabalho

29 a 31 de Maio de
1972

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

Relações humanas

- As motivações no
trabalho
- As relações de chefia
- Os grupos de trabalho

2, 5 e 6 de Junho de
1972

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

Estruturas organizativas
e racionalização do
trabalho administrativo

- Evolução do trabalho
administrativo
- Análise administrativa
- Simplificação dos
processos e métodos de
trabalho
- Programação do
trabalho administrativo
- Motivações no
trabalho
- Os grupos de trabalho
- A administração do
pessoal como factor de
adequação dos
comportamentos
individuais e dos
objectivos
organizacionais
- Evolução do trabalho
administrativo
- Análise administrativa
- Simplificação dos
processos e métodos de

5 a 9 de Junho de
1972

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

14 a 17 e 19 a 20 de
Junho de 1972

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base

19 a 24 de Junho de
1972

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços

O elemento humano e a
eficácia das
organizações

Estruturas organizativas
e racionalização do
trabalho administrativo

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base

417

Racionalização do
trabalho administrativo

O elemento humano e a
eficácia das
organizações

Estruturas organizativas
e racionalização do
trabalho administrativo

O elemento humano e a
eficácia das
organizações

trabalho
- Programação do
trabalho administrativo
- Análise administrativa
- Simplificação do
trabalho administrativo
- A produtividade nos
serviços públicos
- Mecanização do
trabalho administrativo
- Motivações no
trabalho
- Os grupos de trabalho
- A administração do
pessoal como factor de
adequação dos
comportamentos
individuais e dos
objectivos
organizacionais
- Evolução do trabalho
administrativo
- Análise administrativa
- Simplificação dos
processos e métodos de
trabalho
- Programação do
trabalho administrativo
- Motivações no
trabalho
- Os grupos de trabalho
- A administração do
pessoal como factor de
adequação dos
comportamentos
individuais e dos

M a S(1), 1968 a 1974

administrativos de
base

26 a 30 de Junho de
1972

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

26 a 30 de Junho de
1972

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base

18 a 22 de Setembro
de 1972

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base

25 a 30 de Setembro
de 1972

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base
418

Análise e qualificação
de funções

objectivos
organizacionais
- Análise do trabalho
- Técnicas estatísticas
para análise e crítica dos
resultados
- Aplicações práticas

25 a 30 de Setembro
de 1972

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

Organização e Direcção

- Planeamento do
trabalho administrativo
(gráficos de Gantt e
introdução ao método
PERT)

16 a 21 de Outubro de
1972

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

Estruturas organizativas
e racionalização do
trabalho administrativo

- Evolução do trabalho
administrativo
- Análise administrativa
- Simplificação dos
processos e métodos de
trabalho
- Programação do
trabalho administrativo
- Motivações no
trabalho
- Os grupos de trabalho
- A administração do
pessoal como factor de
adequação dos
comportamentos
individuais e dos
objectivos
organizacionais

16 a 20 de Outubro de
1972

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

23 a 28 de Outubro de
1972

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

6 a 10 e 20 a 24 de
Novembro de 1972

COPRAI

«Comissão de
Produtividade da AIP.
Calendário», Indústria
portuguesa, ano 45, n.º

O elemento humano e a
eficácia das
organizações

Preparação de
cronometristas

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base
Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base

419

Aspectos
psicossociológicos da
gestão dos recursos
humanos

Estruturas organizativas
e racionalização do
trabalho administrativo

Racionalização do
trabalho administrativo

O elemento humano e a
eficácia das
organizações

Organização e Direcção

- Teoria das motivações
- Motivações típicas no
trabalho
- Incentivos: tipos e
características
- Os grupos de trabalho
- Evolução do trabalho
administrativo
- Análise administrativa
- Simplificação dos
processos e métodos de
trabalho
- Programação do
trabalho administrativo
- Análise administrativa
- Simplificação do
trabalho administrativo
- A produtividade nos
serviços públicos
- Mecanização do
trabalho administrativo
- Motivações no
trabalho
- Os grupos de trabalho
- A administração do
pessoal como factor de
adequação dos
comportamentos
individuais e dos
objectivos
organizacionais

535, Setembro de
1972, p.971.
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

13 a 16 de Novembro
de 1972

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

11 a 16 de Dezembro
de 1972

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

14 a 19 de Dezembro
de 1972

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

18 a 22 de Dezembro
de 1972

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base

420

Serviços de Reforma
Administrativa
Organização e
Racionalização do
Trabalho
Administrativo

1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

Gestão de pessoal

1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

Organização e Direcção

1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

Preparação de
cronometristas

9 a 13 de Fevereiro de
1973

Organização do
trabalho administrativo

- Evolução do trabalho
administrativo
- Noções sobre
produtividade do
trabalho administrativo
- Análise administrativa
- Distribuição do
trabalho

23 a 28 de Abril de
1973

Sede da Associação
Industrial Portuguesa

COPRAI

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974
«Comissão de
Produtividade da AIP.
Actividades de
Formação», Indústria
portuguesa, ano 46, n.º
539, Janeiro de 1973,
p.53
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

Curso de
aperfeiçoamento de
dirigentes

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base
421

- Impressos
- Circuito de
documentos
- Mecanização do
trabalho administrativo
- Implantação e
equipamento de um
posto de trabalho
A preparação de
agentes de estudos do
trabalho industrial

24 de Abril a 3 de
Maio de 1973

Sede da Associação
Industrial Portuguesa

COPRAI

O elemento humano

- As motivações no
trabalho

30 de Abril a 5 de
Maio de 1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

Estruturas orgânicas e
Direcção

- Planeamento do
trabalho administrativo
(gráficos de Gantt e
introdução ao método
PERT)

14 a 19 de Maio de
1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

Racionalização do
trabalho administrativo

- Evolução do trabalho
administrativo
- Produtividade da
função administrativa
- Análise do trabalho
administrativo
- Simplificação de
processos e métodos de

28 de Maio a 1 de
Junho de 1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

«Comissão de
Produtividade da AIP.
Actividades de
formação», Indústria
portuguesa, ano 46, n.º
539, Janeiro de 1973,
p.53.
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base

Curso de
aperfeiçoamento de
dirigentes

422

trabalho
- Mecanização do
trabalho administrativo
(introdução à
informática)
Melhoria da eficiência
do pessoal

4 a 7 de Junho de
1973

Sede da Associação
Industrial Portuguesa

COPRAI

Relações humanas e
relações públicas

- As motivações no
trabalho
- Os grupos de trabalho

11, 12, 14, 15, 18 e 19
de Junho de 1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

Aspectos
psicossociológicos da
gestão dos recursos
humanos

- Teoria das motivações
- Motivações típicas no
trabalho
- Incentivos: tipos e
características
- As atitudes perante o
trabalho e sua medida
- Análise do trabalho
- Técnicas para a análise
e crítica dos resultados
- Aplicações práticas

11, 12, 14 e 16 de
Junho de 1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

25 a 29 de Junho de
1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

Análise e qualificação
de funções

Preparação de
cronometristas

2 a 6 e 16 a 20 de
Julho de 1973

Sede da Associação
Industrial Portuguesa

COPRAI

«Comissão de
Produtividade da AIP.
Actividades de
Formação», Indústria
portuguesa, ano 46, n.º
541, Março de 1973,
p.257.
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

Curso de
aperfeiçoamento de
dirigentes

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974
«Comissão de
Produtividade da AIP.
Actividades de
formação», Indústria
portuguesa, ano 46, n.º
423

Organização do
trabalho administrativo

543, Maio de 1973,
p.479.
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

- Evolução do trabalho
administrativo
- Noções sobre
produtividade do
trabalho administrativo
- Análise administrativa
- Distribuição do
trabalho
- Impressos
- Circuito de
documentos
- Mecanização do
trabalho administrativo
- Implantação e
equipamento de um
posto de trabalho
- As motivações no
trabalho

17 a 22 de Setembro
de 1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

24 a 29 de Setembro
de 1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

Estruturas Orgânicas e
Direcção

- Planeamento do
trabalho administrativo
(gráficos de Gantt e
introdução ao método
PERT)

8 a 13 de Outubro de
1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

Organização do
trabalho administrativo

- Evolução do trabalho
administrativo
- Noções sobre
produtividade do
trabalho administrativo

8 a 13 de Outubro de
1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos

O elemento humano

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
424

Organização do
trabalho administrativo

O elemento humano

Racionalização do
trabalho administrativo

- Análise administrativa
- Distribuição do
trabalho
- Impressos
- Circuito de
documentos
- Mecanização do
trabalho administrativo
- Implantação e
equipamento de um
posto de trabalho
- Evolução do trabalho
administrativo
- Noções sobre
produtividade do
trabalho administrativo
- Análise administrativa
- Distribuição do
trabalho
- Impressos
- Circuito de
documentos
- Mecanização do
trabalho administrativo
- Implantação e
equipamento de um
posto de trabalho
- As motivações no
trabalho

- Evolução do trabalho
administrativo

M a S(1), 1968 a 1974

administrativos de
base

15 a 20 de Outubro de
1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base

15 a 20 de Outubro de
1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

22 a 27 de Outubro de
1973

Secretaria-Geral da
Presidência do

DPP - Secretariado
Técnico da

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base
Curso de
aperfeiçoamento de
425

O elemento humano

Organização do
trabalho administrativo

O elemento humano

- Produtividade da
função administrativa
- Análise do trabalho
administrativo
- Simplificação de
processos e métodos de
trabalho
- Mecanização do
trabalho administrativo
(introdução à
informática)
- As motivações no
trabalho

- Evolução do trabalho
administrativo
- Noções sobre
produtividade do
trabalho administrativo
- Análise administrativa
- Distribuição do
trabalho
- Impressos
- Circuito de
documentos
- Mecanização do
trabalho administrativo
- Implantação e
equipamento de um
posto de trabalho
- As motivações no
trabalho

Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

dirigentes

22 a 27 de Outubro de
1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

5 a 10 de Novembro
de 1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base
Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base

11 a 17 de Novembro
de 1973

Secretaria-Geral da
Presidência do

DPP - Secretariado
Técnico da

Curso de
aperfeiçoamento de
426

Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

Relações humanas e
relações públicas

- As motivações no
trabalho
- Os grupos de trabalho

19 a 24 de Novembro
de 1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

Organização do
trabalho administrativo

- Evolução do trabalho
administrativo
- Noções sobre
produtividade do
trabalho administrativo
- Análise administrativa
- Distribuição do
trabalho
- Impressos
- Circuito de
documentos
- Mecanização do
trabalho administrativo
- Implantação e
equipamento de um
posto de trabalho
- As motivações no
trabalho

3 a 7 de Dezembro de
1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

10 a 15 de Dezembro
de 1973

Secretaria-Geral da
Presidência do
Conselho, Direcção de
Serviços de Reforma
Administrativa

DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a 1974

1974

INII

DPP - Secretariado
Técnico da

O elemento humano

Métodos científicos de
gestão

funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base
Curso de
aperfeiçoamento de
dirigentes

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base

Curso de
aperfeiçoamento de
funcionários
responsáveis por
serviços
administrativos de
base
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Direcção por objectivos
e management moderno

1974

INII

Preparação de
cronometristas

21 a 29 de Janeiro de
1974

Sede da Associação
Industrial Portuguesa

COPRAI

Preparação de
cronometristas

11, 13 e 16 de Janeiro
de 1974

Porto

COPRAI

Preparação de agentes
de estudo do trabalho
industrial

4 a 15 de Fevereiro de
1974

Sede da Associação
Industrial Portuguesa

COPRAI

Estudo, método e
medidas de trabalho
administrativo

18 a 22 de Fevereiro
de 1974

Sede da Associação
Industrial Portuguesa

COPRAI

Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a
1974.
DPP - Secretariado
Técnico da
Presidência do
Conselho, Formação
Profissional, Cursos
M a S(1), 1968 a
1974.
«Comissão de
Produtividade da AIP.
Actividades de
Formação», Indústria
portuguesa, ano 46, n.º
549, Novembro de
1973, p.1113.
«Comissão de
Produtividade da AIP.
Actividades de
Formação», Indústria
portuguesa, ano 46, n.º
549, Novembro de
1973, p.1113.
«Comissão de
Produtividade da AIP.
Actividades de
Formação», Indústria
portuguesa, ano 46, n.º
550, Dezembro de
1973, p.1237.
Comissão de
Produtividade da AIP.
Actividades de
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Formação», Indústria
portuguesa, ano 46, n.º
550, Dezembro de
1973, p.1237.

Fonte: Quadro realizado com base em documentação proveniente dos arquivos do Instituto Nacional de Investigação Industrial e do
Departamento de Prospectiva e Planeamento e Relações Internacionais do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional, bem como em informações contidas nas publicações Indústria Portuguesa e Indústria do Norte.717

717

Este arrolamento não se encontra, porém, completo, tendo sido realizadas outras iniciativas a cujos dados não tivemos acesso.
Por exemplo, a documentação revela-nos que, apenas entre 1960 e 1964, o II Serviço do INII organizou 160 acções de formação contando com 3427 participantes, além de
onze séries de sessões que tiveram lugar no ISCEF, no IST, na Faculdade de Engenharia do Porto, na Faculdade de Economia do Porto e no ISCSPU e de três estágios de
especialização em técnicas de produtividade em França, com a colaboração dos serviços de assistência técnica franceses. Arquivo do Instituto Nacional de Investigação
Industrial, Estrutura, objectivos, pessoal e aspectos principais das actividades desenvolvidas pelos diversos serviços do INII no período de 1959/1964 (1.º semestre), Anexo V
- II Serviço - produtividade, organização científica do trabalho e da produção. Sumário das principais actividades do serviço de produtividade desde o seu início 1959/60.
No que diz respeito aos cursos de formação em técnicas de organização e de administração de empresas, até 1962 haviam já sido realizados 101 encontros com cerca de 2500
participantes. Arquivo do Instituto Nacional de Investigação Industrial, Proposta n.º 92/62, Cursos de formação em técnicas de organização e de administração de empresas, 3
de Julho de 1962.
Além disso, as próprias acções desenvolvidas a nível sectorial tendem a elevar os números apresentados.
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ANEXO 8
TRANSCRIÇÃO DO ANEXO À CIRCULAR 465-C DA DIRECÇÃO-GERAL DA
CONTABILIDADE PÚBLICA: INQUÉRITOS PARA APERFEIÇOAMENTO E
SIMPLIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIREÇÃO-GERAL DA CONTABILIDADE PÚBLICA

Inquéritos para aperfeiçoamento e
simplificação dos serviços
Esquema para a elaboração da memória
“Como confiro as folhas e as requisições
que me são distribuídas”

I- Folhas
(Material e pagamento de serviços e diversos encargos)

A = Como confiro -

1 - Justificação ou considerações prévias :

2 - Concretização das fazes do trabalho:
a).. …...........................................................
b)................................................................
c).................................................................
d).................................................................
 …..............................................................
 …..............................................................
 …...............................................................

B = Como entendo que deveria conferir (Subdividir como antigamente se indicou)
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II- Requisições de fundos

A= Como confiro (Subdividir como anteriormente se indicou)

B= Como entendo que deveria conferir (Subdividir como anteriormente se indicou)

Em__/__/ 1959.

Nome do funcionário_____________________________________________________
Categoria ______________________________________________________________
Repartição onde presta serviço ____________________________________________
Rubrica _______________________________________________________________

Fonte: Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças, 1690-C4, Direcção-Geral da Contabilidade
Pública, Gabinete de Estudos António José Malheiro, Estudos sobre a mecanização administrativa,
Microfilme 1, Circular n.º 465. Método a seguir na conferencia de folhas e requisições de fundos.
Solicitação aos funcionários da DG para elaboração de memórias sobre o assunto, 1959.
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ANEXO 9
SUGESTÃO NO SENTIDO DE SE CONSEGUIR MAIOR SIMPLIFICAÇÃO E
RAPIDEZ NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS

INTRODUÇÃO

Através do que nos foi dado observar ao longo de uns anos de prática no estudo
e informação de processos, estamos convencidos de que, sem quebra do seu bom e
rigoroso andamento - em especial dos referentes a assuntos apresentados por Serviços
dependentes dos Ministérios, que hajam de correr pelas repartições da Direcção-Geral
da Contabilidade Pública - muitas das fases e operações actuais poderiam ser
eliminadas, simplificadas ou substituídas por outras menos absorventes ou morosas.
Dada a actualidade que ao problema foi conferida por recentes medidas
governamentais, permitimo-nos apresentar uma sugestão que talvez contenha algo de
aproveitável.
Para tentá-lo, servir-nos-emos de alguns exemplos, entre os muitos que poderiam
apontar-se, gizando-se este modesto trabalho no pouco tempo disponível, o que, em
parte, constituirá justificação para algumas das suas muitas deficiências.
E ainda que o não consigamos mostrar, por evidente falta de méritos, estamos
absolutamente convencidos de que a ideia a seguir exposta contém pontos de vista
defensáveis e é susceptível de conduzir a bons resultados, se fôr posta em prática.

I
CONRETIZAÇÃO DA IDEIA

A ideia que vamos expor visa a obter apreciável economia de dinheiro e de
tempo, na solução de processos que, originados nos Serviços dependentes dos
Ministérios, são depois submetidos a despacho ministerial através da Direcção-Geral da
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Contabilidade Pública ou das suas Repartições, sem que daí possa resultar quebra de
eficiência e de rigor no seu estudo e informação.
Pensamos que, se todos os processos iniciados nos Serviços e cujo despacho,
quer de Sua Excelência o Ministro da Pasta respectiva, quer de Sua Excelência o
Ministro das Finanças, haja de ser obtido pela Direcção-Geral da Contabilidade Pública,
fôssem instruídos em moldes uniformes, simplificar-se-ia bastante o seu andamento e a
sua solução definitiva poderia, portanto, ser ainda mais rápida do que presentemente é.
Para isso, as propostas dos Serviços conteriam somente os elementos
reconhecidos como essenciais, devidamente evidenciados para mais fácil e rápida
análise, banindo-se tanto quanto possível tudo o que verdadeiramente não interessasse
para a solução dos assuntos.
Com este objectivo se expediriam normas - uma excelente base poderia
encontrar-se na publicação editada em 1955 pelo Gabinete de Estudos António José
Malheiro, intitulada “Normalização de informações e forma de apresentação de
processos” - para serem indistintamente utilizadas, de preferência sob a forma de
impresso, na elaboração das propostas, das quais seriam tirados o original e as cópias
necessárias, praticamente com o mesmo gasto de tempo e só um pouco mais de despesa
com material de consumo corrente.
Porém, este gasto adicional seria amplamente compensado pela supressão pura e
simples dos ofícios de remessa das propostas que, em todos estes casos, se afiguram
desnecessários, visto pouco mais costumarem conter do que fórmulas de cortesia
trocadas entre elementos de direcção e de chefia dos departamentos. Além disso, nada
obstaria a que qualquer elemento adicional e de interesse para o processo, porventura
desses ofícios constante, passasse também a figura nas propostas.
As operações de referenciação, registo, saída, entrada, etc., poderiam fazer-se
com a eficiência actual, bastando uma ou outra simples alteração de pormenor.
Protocolos, guias de remessa de correspondência oficial e outros meios já
usados, continuariam a assegurar a entrega dos documentos aos Serviços destinatários e
o conhecimento desse facto pelos remetentes.
O original da proposta e o número de cópias suficientes, tiradas a papel químico,
seriam enviados à respectiva repartição de Contabilidade Pública que analisaria o
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assunto através daquele documento, acrescentando-lhe, em espaços a isso reservados no
impresso - continuamos a preferi-lo - o que fosse da sua competência, como sejam
informações de cabimento, pareceres, etc.. O processo far-se-ia assim subir à
consideração superior do modo como se faz actualmente, mas com a vantagem de se
poupar a maior parte do tempo e do dinheiro agora gastos na elaboração de informações
e na sua cópia à máquina.
Exarado o despacho ministerial no original da proposta, e baixando esta à
Repartição de Contabilidade, seria feita a sua transcrição para a cópia ou cópias
respectivas, uma das quais ficaria arquivada na mesma Repartição que promoveria a
devolução do original e dos restantes exemplares ao Serviço.
Quanto à quantidade de cópias a tirar, é pormenor que a seguir se refere em
relação a cada caso concreto apresentado, sendo, como é óbvio, função do número de
departamentos por onde o processo tenha de correr e que devem ficar na posse daqueles
elementos.
Na sua aparente simplicidade, para este método resultar eficaz bastaria obter a
prévia concordância dos Serviços que para o efeito se consultariam. Natural é supor que
não levantariam grandes objecções, dada a boa vontade que todos mostram em
colaborar com a Direcção-Geral da Contabilidade Pública, particularmente quando se
trata de obter a mais rápida resolução dos assuntos que apresentam.

II
EXEMPLIFICAÇÃO RELATIVAMENTE A PROCESSOS DE:
A - Ajudas de custo: Prorrogação do prazo do abono

Os serviços elaborariam proposta, em duplicado, utilizando impresso de modelo
normalizado, o qual poderia ter a disposição e a redacção adiante exemplificadas e ser
gizado de modo a adaptar-se a processos abrangendo até dez funcionários, número este
que, como se julga, poucas vezes será excedido em casos desta natureza.
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Para obviar á apresentação de vários processos análogos e de tipo normal, em datas
muito próximas, poderia estabelecer-se o princípio de reuni-los em propostas mensais
ou quinzenais.
Estas propostas seriam, tal como se julga suceder actualmente, dactilografadas em
duplicado, transcrevendo-se depois para a cópia o despacho que Sua Excelência o
Ministro da Pasta respectiva se dignou exarar no original quando este lhe foi presente.
Após o cumprimento desta formalidade, o referido original e a cópia transitariam,
sem oficio de remessa, para a respectiva Repartição da Direcção-Geral da Contabilidade
Pública que analisaria a proposta, nela confirmando a classificação e o cabimento da
despesa, após o que acrescentaria o seu parecer, ficando, assim, o processo
completamente instruído e em condições de ser entregue na Direcção-Geral da
Contabilidade Pública (só o original da proposta, evidentemente) para finalmente ser
apreciado e subir a despacho de Sua Excelência o Ministro das Finanças.
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MINISTÉRIO D… …………………….
Proposta nº…….
Para despacho de Sua Excelência o ……………… ….. e
……………… e o Ministro das Finanças
Serviço: ………….

ASSUNTO: Prorrogação do prazo de abono de ajudas de custo.
INFORMAÇÃO:
1. Por motivo de serviço público, encontra(m)-se deslocado(s) da(s)
respectiva(s) residência(s) oficial(ais), com direito ao abono ininterrupto de ajudas de
custo, o(s) seguinte(s) funcionário(s):
Nº de
ordem

Categorias

Nomes

Início

Atingidos

das

os 90 dias

deslo-

em

Localidades

Observações

cações

2. Pelas razões adiante mencionadas, torna-se absolutamente necessário manter
o(s) referido(s) funcionário(s) naquela situação por mais…dias (máximo - 90):
……
……

CABIMENTO: A(s) despesa(s) resultante(s) desta(s) prorrogação(ões) tem cabimento
na(s) seguinte(s) dotação(ões) inscrita(s) no actual orçamento deste Ministério:
446

Nº de

Despesa

C

A

N

A

ordem

ordinária ou

a

r

ú

l

extra-

p

t

m

í

ordinária

í

i

e

n

t

g

r

e

u

o

o

a

Descrição orçamental

Quantia
cativar

l
o

FUNDAMENTO LEGAL: N.º 6º do artigo 4º e artigo 13º do Decreto-Lei n.º
33384, de 4

de Agosto de 1944.

Se Sua Excelência o……………………… se dignar
dar a sua autorização à(s) prorrogação(ões) em causa, o processo poderá ser em seguida
submetido à consideração de Sua Excelência o Ministro das Finanças, para efeitos de se
obter a sua concordância.
……………………., em ,,,,,,,,,de ………………de 19….
O ………………………….
a)…………………………..

PARECER DE ….ª REPARTIÇÃO DA DIRECÇÃO-GERAL DA CONTABILIDADE
PÚBLICA:
Superiormente, porém se resolverá.
Em…./…/19…
O Chefe da Repartição,
(a) ---------------------447

a

Movimento do processo
No serviço proponente

Na… ª Repartição
da D.G. Contabilidade Pública

Considerando mesmo as hipóteses mais simples e vulgares, isto é, os casos que
não obrigam a diligências especiais nem á procura de elementos de consulta e a estudos
morosos, é de supor que presentemente se absorvem num [sic] processos desta natureza
cerca de uma hora com o estudo e a redacção da minuta de informação e outra também
na sua cópia á máquina, revisão do texto dactilografado e demais formalidades.
Ora, pensa-se que adopção do sistema que preconiza resultaria um ganho
aproximado a oitenta minutos, visto que se tem como suficiente, para as novas
operações, o tempo médio de quarenta minutos.
Tem ainda de se juntar a economia resultante de se eliminarem os trabalhos com
a elaboração da minuta, dactilografia e expedição de ofícios a comunicar o despacho de
Sua Excelência o Ministro das Finanças, que passaria a ser do conhecimento do Serviço
através do original da proposta ou da respectiva cópia, depois da sua remessa já com
todos os pareceres, despachos e elementos adicionais nela exarados ou transcritos e
autenticados com sêlos brancos.
Deve já esclarecer-se que estão previstos, no impresso a utilizar, espaços para a
aposição de referências dos processos, bem como para a indicação de saídas e entradas
de expediente.
Completa-se esta exposição com um quadro demonstrativo da economia de
tempo e de material que porventura se poderia obter.

Fonte: Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças, 1692-C4, Direcção-Geral da Contabilidade
Pública, Gabinete de Estudos António José Malheiro, Estudos sobre a mecanização administrativa,
Microfilme 3, Sugestão no sentido de se conseguir maior simplificação e rapidez no andamento dos
processos.
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ANEXO 10
TRANSCRIÇÃO DE EXCERTOS DE UM ESTUDO SOBRE AS OPERAÇÕES
EM VIGOR NAS REPARTIÇÕES DA DIRECÇÃO-GERAL DA
CONTABILIDADE PÚBLICA: ENTRADA DE CORRESPONDÊNCIA, SAÍDA
DE CORRESPONDÊNCIA, INFORMAÇÕES, MOVIMENTO DAS FOLHAS

6. = Estudámos os seguintes sectores de serviço:

§ 1º. - Entrada de correspondência

a) Impressos próprios:
C.P. - mod. E 1 (Registo geral de entrada e saída de correspondência, por fólios)

C.P. - mod. E 2 (Registo geral da entrada de correspondência e de processos)

C.P. - mod. E 5 (Capa de processo)
Modelo a criar - (Impresso para acompanhar o movimento do processo, em cada
secção).

b) Operações a efectuar:
1ª. - Abertura e preparação para visto do Chefe:
A correspondência poderá ser ordenada em grupos ou metida em pastas
próprias, para facilitar o “visto”.
O chefe poderá dispensar que o correio mais corrente vá ao visto.

2ª. - Separação e ordenação:
Convém separar os documentos relativos a processos já abertos, dos dos
[sic] a iniciar. Juntar os processos, pois entendemos que, apesar de não
ultimados, devem estar arquivados, e não em poder dos funcionários, como
nalgumas Repartições se procede.
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Ordenar por fólios, conforme a ordem do livro, para o que se recomenda
a existência de um índice. Para este efeito, os painéis são práticos, se o número
de fólios for avultado.

3ª. - Carimbagem:
Marca do dia, que deve ser o daquele em que o documento chegou à
Repartição. Em muitos casos esse dia é o da véspera, pois a correspondência à
medida que chega, vai sendo reunida e só no dia seguinte, de manhã, se lhe dá
entrada.

4ª. Registo no E 1:
Á medida que se regista o documento, nele se apõem as referências de entrada,
à mão. Havendo habitualmente muitos processos novos a abrir, é útil o
numerador. A operação deve então ser feita antes do registo no E 1, mas tem de
haver o cuidado de conferir sempre o primeiro número.

5ª. Registo no E 2:
A ordem desta operação pode inverter-se com a anterior.
6ª. - Registo no impresso “movimento do processo”:
O funcionário da entrada apenas preenche as colunas do número do processo
e data da entrada, fazendo uma indicação do assunto, o mais sumária possível.
É sistema só usado nalgumas Repartições, mas no qual se encontra utilidade.

7ª. - Capa do processo:
Considera-se vantajoso que a capa do processo seja preenchida na entrada.
Todavia, pode sê-lo pelo funcionário que depois tratará do processo.

8ª. - Distribuição:
Todos os elementos passam seguidamente às mãos do chefe de secção,
que procede à distribuição pelos funcionários, anotando o nome - que pode
ser uma simples letra - e data, na respectiva folha de movimento do processo.
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c) Esquema:

Recepção da
correspondência

Abertura e visto do
Chefe da Repartição

Carimbagem

Registo no livro mod. E
1

Movimento do processo

Preenchimento da capa
do processo

Separação e ordenação

Registo no livro mod. E
2

Distribuição para os
Chefes das Secções

Distribuição para os
funcionários

d) Modelo do impresso para acompanhar o movimento do processo:
A título de esclarecimento, apresenta-se o seguinte modelo, que vimos na 3ª.
Repartição e que nos pareceu bom para as Repartições de despesa:

Movimento dos processos

ENTRADA

ASSUNTO DISTRIBUÍDO EXPEDIENTE

OBS.

A:
N.º

DIVISÃO

1

2

DATA
3

4

5

6

7

8
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Há repartições com outros modelos.
A folha em uso é entregue de manhã ao funcionário da entrada e conserva-se, após a
distribuição do expediente, em poder do chefe da secção, para ir escriturando a coluna
7.
É elemento que só interessa guardar, como bem se compreende, enquanto indicar
processos em andamento.

e) Instruções para execução:
1ª. - Observação rigorosa do estatuído na circular nº 136-C, de 21 de Dezembro de
1950, na parte corresponde.

2ª. - Se determinado ofício tratar de dois assuntos diferentes, que tenham de ser
arquivados em locais diversos, o número de processo é um só, mas, na coluna
“classificação”, dos registos E 1 e E 2, anotar as duas letras do assunto e preencher duas
capas de processo, numa das quais se põe indicação do local onde o processo ficará
arquivado.

3ª - Se a peça inicial do processo for um ofício da própria Repartição, irá tomar
número de processo no registo E 2, onde fica registado, mas não se preenche número na
coluna “n mero de ordem”:


Se o processo respeitar a um único serviço, será registado no E 1, no fólio
pertencente a esse serviço.



Se interessar a vários serviços, inscrever-se-á no fólio com o nome da
própria Repartição e aí será movimentado.
Nos diferentes serviços poderá pôr-se numa referência remissiva, do mesmo
modo que, no caso de 1), isso se deve fazer no fólio concernente à
Repartição.

4ª. - O processo remetido à Repartição, pelo Gabinete do Ministro ou pela
Direcção-Geral, entrará no fólio do respectivo Serviço, se disser respeito a um só;
entrará no fólio da entidade remetente, se interessar a vários serviços ou tratar de caso
geral. De igual modo se deve usar o sistema da indicação remissiva.
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5º. - No caso de remessa do processo a outra entidade, a cópia do ofício será
arquivada em nova capa, onde se anotarão as referências do processo.

6ª. - Se determinado assunto, por exemplo contas de transportes, dá periodicamente
origem a expediente sempre da mesma natureza, adoptar o sistema de processo fixo, isto
é, o número do primeiro processo, em cada Serviço, mantém-se inalterável até ao fim do
ano. O espaço a reservar para “andamento do processo”, no E 1, deve neste caso ser
maior.

7. - Se o assunto versado no ofício disser respeito a serviço diferente daquele que o
expediu, efectuar o registo nos fólios de ambos os serviços, anotando que o movimento
posterior se registo no serviço a que o processo respeita.

E assim por diante.
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§ 2º. - Saída de correspondência

(b) Impressos próprios:
C.P. - mod. E 4 - Protocolo da correspondência
Outros modelos - Protocolos auxiliares

(c) Operações a efectuar:
O correio segue para assinatura sem data e sem número, mas vai acompanhado
do processo e das duas cópias do ofício.

Então, temos, após a assinatura, as seguintes operações a executar:
1ª. - Ordenação por fólio do E 1:

2ª. - Numeração, data e separação:
É aconselhável o uso de numerador próprio e de datador. Separa-se: uma cópia,
que se

junta ao processo; outra cópia, para minutas; o original para

expedição.

3ª. - Registo no E 4 e Expedição:
É feito pelos originais.
Endereçam-se os sobrescritos, que devem estar à mão, e neles se encerra logo o
expediente. Preenche-se a guia para entrega no correio, quando necessário, e procede-se
imediatamente à expedição

4ª. - Registo no E 1:
Pelas minutas.

5ª. - Arquivo:
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(d) Esquema:
Assinatura da
correspondência

Ordenação por
fólios do livro mod.
E1

Numeração, data e
separação

Cópia

Colecção de
minutas

Registo no livro
mod. E 1

Original

Registo no livro
mod. E 4

Expedição

Cópia
Processo

Arquivo

d) Instruções para execução:
1ª. - A data a apôr na correspondência é a do dia da assinatura. Normalmente esse dia
será o da véspera, porque estas operações, em geral, iniciam-se no dia seguinte, de
manhã.

2ª. - O primeiro número deve ser sempre conferido com o protocolo mod. E 4.

3ª. - Neste protocolo, mod. E 4, devem ser registados todos os ofícios saídos, quer
para entregar em mão, quer para seguir pelo correio. Em relação a este, indicar-se-á, na
coluna “observações”, a palavra “ Correio”. Quanto ao expediente entregue em mão,
poderão utilizar-se protocolos auxiliares para serviço externo, quando for conveniente,
devendo então o contínuo que vai fazer a entrega, rubricar a saída no protocolo geral.
4ª. - No momento da expedição, verificar cuidadosamente se o ofício deve levar
quaisquer documentos anexos.
5ª. - Os processos que tenham de voltar à mão do funcionário, antes de serem
arquivados, trarão indicação nesse sentido. Poderá usar-se uma marca convencional. Só
deixam, porém, de ser arquivados, os processos que tenham expediente complementar a
executar, independentemente da resposta ao ofício expedido. Convém destinar, no
classificador, local próprio para os processos em curso: “processos pendentes”.

Etc., etc..
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§ 3º. - Informações

a) Impressos próprios:
C.P. mod. E 3 - Registo de informações.

b) Operações a efectuar:
1ª. - Visto do Chefe de secção
2ª. - Dactilografia
Tal como os ofícios, as informações devem ser dactilografadas sem número
e sem data.

3ª. - Assinatura do Chefe da Repartição

4ª. - Registo no mod. E 3
Este registo implica a numeração e data das informações. É o próprio mod.
E 3 que indica o número a dar à informação que se vai registar.
Após desta operação, o processo, acompanhado do original da informação,
volta ao Gabinete do Chefe para efeitos de seguir para despacho.
A cópia da informação é destacada do processo.

5ª.- Registo no livro de correspondência, mod. E 1
É feito em presença da cópia da informação. Depois de feito o registo na
coluna destinada ao “andamento do processo”, essa cópia vai integrar-se na
colecção anual das informações, devendo então verificar-se se a numeração
destas vai sendo sempre seguida.

6ª. - Descarga no mod. E 3:
Movimento a efectuar depois de obtido despacho e de a informação ter
regressado à Repartição.

7ª. - Comunicação do despacho:
Sobre este assunto, interessa fazer referência ao sistema a que se alude no nº.
5º. d alínea d) seguinte:
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No percurso dos trâmites relativos à expedição deste expediente, volta o processo,
em dado
momento, a ser objecto de:

8ª. - Registo no livro de correspondência, mod. E 1
Finda esta operação, baixa o processo, e com ele a informação, ao

9ª. - Arquivo
Conforme as circunstâncias, a arrumação dos processos será feita no grupo dos
processos será feita no grupo dos “pendentes” ou nas divisões dos “findos”.

c) Esquema:
Elaboração da minuta

Visto do Chefe de Secção

Colecção de cópias das
informações

Arquivo

Despacho

Dactilografia

Cópia

Chefe de Repartição

Cópia
Registo no livro mod. E 1

Registo no livro mod. E 3

Comunicação de
despacho
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d) Instruções para execução:
1ª.- A numeração das informações deve ser sempre diferente da dos ofícios.

2ª. - No fim de cada ano, a colecção das informações deverá ser encadernada
juntamente com o correspondente registo mod. E 3, que lhe pode ficar a servir de índice.

3ª. - Não será desaconselhável o sistema, usado em algumas Repartições, de copiar
para os duplicados das informações os pareceres e despachos constantes dos originais,
muito embora não se encontrem razões para recomendar a sua generalização.

4ª. - No esquema apresentado na alínea c), o mod. E 3 situa-se fora do gabinete do
Chefe da Repartição.
Com efeito, tratando - se de um registo de certo modo equivalente ao da saída da
correspondência, poderá o mesmo constituir uma tarefa a executar pelo funcionário
encarregado desta.
Não obstante, dada a frequência com que, especialmente os chefes, têm
necessidade de o consultar, tal como à colecção das informações, poderá também optarse pela sua centralização até mesmo no gabinete do Chefe da Repartição.

5ª. - Os ofícios comunicando aos serviços a resolução tomada sobre os assuntos
correntes, submetidos a despacho, podem normalmente reduzir-se a uma dezena de
linhas.
No entanto, o mesmo já não sucederá sempre que, pela natureza dos assuntos
versados nas informações ou pela forma como os casos vieram a ser resolvidos, seja
necessário sair fora dos moldes criados pela rotina.
Nestes casos as comunicações aos Serviços obrigarão os funcionários a redigir
minutas mais ou menos extensas que, necessariamente, irão fazer avolumar o trabalho
de revisão dos chefes e aumentar o serviço de dactilografia.
Ora, é precisamente em tais casos que se nos revela altamente vantajoso o sistema
descrito no anexo deste relatório, concernente à 12.ª Repartição, de se tirar mais uma
cópia da informação, em papel timbrado, e, desde que a isso não se oponha qualquer
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contra-indicação, remetê-la depois ao Serviço com a transcrição do parecer e despacho
exarados sobre o original respectivo.
Assim seria possível obter, simultâneamente, a eliminação de todo o acréscimo de
trabalho atrás referido, com a consequente redução e simplificação dos serviços, sem de
qualquer modo afectar a sua eficiência, como é o que, muito especialmente, se pretende
conseguir.
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§ 4º. - Movimento das folhas
Entrada - Liquidação - Conta - Expedição - Arquivo

a) Impressos próprios:
C.P. - mod. C 1

(Registo geral de autorizações)

C. P. - mod. C 2

(Livro de contas-correntes)

C. P. - mod. C 3

(Registo de cabimento prévio)

C. P. - mod. C 4

(Registo de cabimento prévio relativo a verbas comuns)

C. P.- mod. C 5
comuns)

(Registo de cabimento prévio relativo a verbas globais e

C. P. - mod. C 17

( Capa para arquivo de folhas)

C.P. - mod. D 1

(Aviso de pagamento)

C.P. - mod. D 4
processadas)

(Capa para os documentos justificativos das despesas

C.P. - mod. D 5

(Relação das autorizações expedidas para os cofres)

C.P. - mod. D 13

(Conta-corrente das verbas sujeitas a cobertura de receitas)

C.P. - mod. D 27

(Mapa estatísticos de registo diário)

C.P. - mod. E 6

(Registo geral de folhas)

C.P. - mod. E 7

(Registo de entrada de folhas, por fólios).

b) Operações a efectuar:
1ª. - Numeração:
É efectuada com carimbo numerador-datador.
Para facilitar o lançamento nos registos que se seguem, é conveniente ordenar
previamente as folhas por ordem de classificação orçamental, segundo a qual deve ter
sido aberto, no início do ano, o respectivo registo de fólios.

2ª. - Registo nos livros de entrada, mod. E 6 e E 7:
Consideramos indiferente a ordem dos registos.
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3ª. - Distribuição aos conferentes:
Em regra, a entrega é feita pelos chefes de secção, mas não há inconveniente em
que o funcionário da entrada a faça. Desde que haja nota elucidativa da distribuição de
serviço.
Assim, o chefe de secção só terá que resolver os casos duvidosos.

4ª. - Conferência e lançamento nos registos do cabimento prévio:
Sempre que possível, cada funcionário deve escriturar os registos de cabimento
relativos às folhas que confere.

5ª. - Contagem estatística:
Se cada conferente anotar num borrão a contagem relativa a cada folha liquidada,
será facilmente obtido o total diário das várias tarefas executadas, cujos números devem
depois ser registados nas respectivas colunas dos mapas individuais mod. D 27.
Será de recomendar que estes mapas sejam periodicamente visados pelos chefes de
secção.

6ª. - Visto do Chefe da secção da liquidação

7ª. - Ordenação das folhas:
Com o fim de facilitar os lançamentos a seguir indicados, as folhas devem
ordenar-se seguindo a classificação orçamental, reunindo-se dentro da mesma
classificação todas as autorizações a pagar no mesmo Cofre.

8ª. - Numeração das autorizações (e documentos anexos)

9ª. - Separação:
A) dos originais das autorizações, onde ficam incluídos os documentos que porventura
os acompanhem para cofres (recibo de descontos e guias)
B) dos duplicados das autorizações
C) das relações de descontos, e das do abono da família, a arrumar em pastas diferentes,
conforme as várias entidades a que os descontos se destinam.
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D) da documentação, contida na capa mod. D 4, que pode transitar imediatamente para
o respectivo arquivo.
E) dos avisos de pagamento, mod. D 1

10 ª. - Lançamentos nos livros de contas-correntes, mod. C 2
Estes registos devem fazer-se pelos originais das autorizações, e os lançamentos
no C 1, em face dos duplicados, ou vice-versa.

11ª. - Lançamento no Registo Geral de autorizações, mod. 1C
Esta operação pode realizar-se simultaneamente com a anterior.

12ª. - Visto do Chefe da Secção da Conta

13ª. - Assinatura do Chefe da Repartição:
Após a assinatura dos originais das autorizações, segue - se a aposição da chancela
(se houver guias) e do selo branco.

14ª. - Elaboração das guias de remessa, mod. D 5
Esta tarefa pode ser executada em face dos avisos de pagamento, que ficaram
disponíveis a partir da 9.ª operação, os quais, para o efeito, serão agrupados por cofres.

15ª. - Expedição:
A) - das autorizações, acompanhadas das guias mod. D 5
B) - dos avisos de pagamento, depois de registados no protocolo.

16ª. - Descarga das autorizações no livro de entrada de folhas, mod. E 6
Este trabalho, que pode ser feito pelos duplicados ou pelos avisos de pagamento,
se o volume de serviço o permitir, deve iniciar-se logo que tenham terminado os registos
referidos respectivamente na 11.ª ou 9.ª operações.
Pelos motivos que deixamos pormenorizadamente indicados no final da rubrica
“Saída de folhas” do Serviço relativo ao Ministério das Corporações, julgamos
dispensável a descarga das autorizações no mod. E 7.
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17ª. - Registo das folhas nas capas de arquivo mod. C 17

18ª. - Arquivo
Sobre a organização do arquivo das folhas, deverá seguir-se o que já se encontra
indicado a págs. 23 do “Método a seguir na conferência de recibos”.
No que respeita ao arquivo dos documentos das autorizações, parece que um dos
melhores sistemas, (tendo em vista o trabalho de conferência anualmente feito nas
Repartições pelo Tribunal de Contas) será o de separar os documentos por Serviços,
ordenando depois as capas D 4, dentro de cada serviço, por ordem numérica de
autorizações.

c) Instruções para a execução:
Neste esquema englobámos, como se vê, diversos sectores de serviço - entrada de
folhas, liquidação, etc. - a cada um dos quais, evidentemente, compete determinadas
instruções para a execução. Estas poderão compreender, além das gerais, as próprias de
cada Repartição, em especial na parte relativa à liquidação e conta, que são serviços
básicos, e onde, portanto, há particularidades a considerar em cada Ministério.
Admitimos mesmo que convenha compilar certos preceitos legais que o conferente deva
ter sempre presentes na verificação da despesa. Porém, por motivos óbvios, não nos
alongarmos aqui na explanação dessa matéria.

Fonte: Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças, 1690-C4, Direcção-Geral da Contabilidade
Pública, Gabinete de Estudos António José Malheiro, Estudos sobre a mecanização administrativa,
Microfilme 1, Estudo das operações em vigor nas repartições da Direcção-Geral da Contabilidade
Pública.
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ANEXO 11
TRANSCRIÇÃO DE EXCERTOS DO MANUAL DE SIMPLIFICAÇÃO
DO TRABALHO ELABORADO PELO GABINETE DE ESTUDOS ANTÓNIO
JOSÉ MALHEIRO

4- Simplificação do Trabalho

Qualquer tarefa, grande ou pequena, consiste num número de tarefas mais
pequenas. Antes de considerar o que deve ser feito e que trabalhos mais pequenos são
necessários, num processo de análise é preciso para dividir o trabalho principal em
pequenas partes.
Todas as suas partes e todas as acções praticadas devem ser registadas
separadamente. Cada parte assim registada deverá ser completa em si própria, tendo um
princípio definido e um fim.
Os instrumentos deste estudo são, entre outros, folhas de método analítico e
“diagramas”. Porque estes métodos são estudados, tendo por fim a sua aplicação às
empresas comerciais, a sua aplicação aos departamentos do Estado terá de ser feita com
as reservas necessárias e depois de efectuados os devidos ajustamentos.
Duma maneira genérica a sua utilização tem como propósito:
a - tornar uma tarefa clara,
b - tornar a sua execução fácil.
Isto requer conhecimento e experiência dos métodos alternados de trabalhar com
um conhecimento detalhado de vários acessórios de escritório e equipamento, os quais
podem ajudar a o tornar uma tarefa complicada noutra mais fácil.
Na sequência daqueles propósitos, os processos utilizados para a sua consecução
poderão ser reduzidos a três:
1 - separar
2 - resumir
3 - copiar
ou, em algumas ocasiões, a combinação dos três.
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Estes processos chaves são absolutamente necessários para uma simplificação do
trabalho manual, se bem que haja outros elementos, quer físicos, quer mentais, que
podem ser classificados do seguinte modo:
Trabalho físico:
Receber e registar
separar
registar
copiar
comparar
resumir
etc.

Trabalho mental:
análise
classificação
referência
reconhecimento
selecção
comparação do assunto
perspicácia nos testes
fim
decisão
composição
etc.

Deixo de lado as explicações de cada uma destas rubricas pela extensão que
revestem, além de que sua própria designação nos sugere o seu significado.
X
X

X

Uma vez feitas estas considerações, com exclusão apenas de qualquer referência
à maquinaria, o que levaria este trabalho a uma extensão exagerada e sem proveito
imediato, vamos aplicar os conhecimentos adquiridos.
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PLANEAMENTO DO TRABALHO

Planear e iniciar um grande trabalho depois das observações preliminares, requer
considerável ponderação e cuidado.
Onde se deve começar é algumas vezes difícil dizer, excepto onde apenas os
métodos estão em causa, mas uma escolha conveniente pode poupar trabalho
posteriormente. O factor tempo, isto é, a forma de evitar que um trabalho se torne
monótonamente prolongado e, assim, pouco proveitoso, deve ser calculado e observado.

ONDE PRINCIPIAR

Quando um trabalho está relacionado com questões de organização, o ponto em
que se deve começar pode ser um limite de coordenação entre duas actividades
relacionadas, ou uma com directa autoridade e responsabilidade para examinar o
trabalho.
Como foi sugerido, ao ser considerada a primeira investigação, devem ser feitos
inquéritos completos de acordo com a natureza do trabalho. Muitas vezes uma
investigação pode ser feita gradualmente, portanto, dentro e fora do departamento em
observação, ou, outras vezes, nos grupos de direcção ou blocos de trabalho. É essencial
apreciar estas partes principais cuidadosamente e coligir os factos na ordem devida.

O FACTOR TEMPO

O tempo despendido em cada fracção da tarefa deve ser calculado e devem ser
fixadas datas para a execução da investigação e do relatório escrito. Estes não são
necessariamente rígidos, mas devem servir de base ao plano de trabalho, susceptíveis de
serem adaptados ou emendados conforme as circunstâncias.
A reunião ou registo de elementos fazem consumir uma grande parte do tempo e
um razoável equilíbrio deve ser conservado entre o custo do estudo e os benefícios
potenciais a obter dele.
Um dos melhores meios para evitar perda de tempo é preparar uma lista de
informações e detalhes pedidos. Ocasionalmente, no serviço comum de vários
departamentos a experiência anterior pode ser utilizada para formular uma serie de
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perguntas àqueles que fazem o trabalho, os quais revelarão também qualquer ponto
significativo que requeira especial atenção. Tal recordatória não deve, contudo, ser
misturada com um questionário escrito e o investigador não deve fazer perguntas como
um papagaio. Uma lista teste serve ao investigador meramente como um indicativo da
sua própria perfeição.
A obtenção de informações deve ser selectiva e ditada pelas necessidades do
problema. Da mesma maneira, os elementos para alguns problemas devem ser obtidos
detalhadamente e outros de uma forma genérica.
Informações devem ser obtidas como base para sólidas conclusões e
recomendações práticas. O cálculo das premissas deve ser feito logo que estas sejam
coligidas para dar sua achega à situação e objectivo da tarefa. Logo que os problemas
tomarem forma, a reunião de dados poderá ser feita à volta de cada problema, de per si,
de forma que cada -item- de informação selecionado tenha o seu próprio significado e
importância. “Procurar factos ao acaso” e o “instinto do colecionador” são puras perdas
e devem ser evitados; eles resultam na acumulação duma massa de pormenores difícil
de analisar ou aplicar, que perturbará a sequência do raciocínio.
Esta acumulação será menor se os problemas e assuntos a serem examinados
forem identificados durante a primeira observação e se se conservarem presentes no
acto da procura dos factos.
O inquérito deve prosseguir em proporção que permita a análise e o estudo.
Discriminação na reunião de informações é uma questão de experiência e julgamento; o
fim deve estar sempre presente e constante consideração deve ser dada à justificação das
actividades existentes, à oportunidade de economia e à possibilidade de melhoria de
arranjos alternativos. As propostas feitas para a efectivação de qualquer tarefa deverão
ser assunto de uma crítica apertada e se não forem firmemente baseadas sobre factos
podem ser vulneráveis. A pesquisa deverá ser completa; a procura de factos adequada;
nenhum melhoramento significativo deve ser omitido.

O DIRECTOR DEPARTAMENTAL

O investigador, encarando o trabalho como um estranho, deve estudar e
considerar o director departamental, desde que a sua perícia na direcção e atitude
inclinada e a mudanças tenham efeitos decisivos sobre algumas sugestões feitas ou
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acções praticada. Ele terá opiniões e possivelmente juízos preconcebidos que podem
ajudar como sugestões mas, certamente, podem por outro lado perturbar outras.
Ele, todo o tempo, estará conscio da existência da superestrutura organizacional
e social do seu departamento e considerará os efeitos de quaisquer propostas e as
tensões possíveis e dificuldades que resultarão. Pode haver resistência às mudanças
específicas ou resistência à própria mudança; isto necessita ser diagnosticado e a
situação manejada de conformidade. De uma maneira ideal, ao director deverá ser dada
uma completa e franca explicação do objectivo da investigação e dos meios que vão ser
empregados. Na prática, contudo, a confiança do director deverá ser obtida
apresentando-se-lhe os fins limitados em primeiro lugar e verificar se estes são
executados com sucesso antes de iniciar um programa mais vasto.
Onde

quer

que

seja

possível,

recomendações

devem ser

discutidas

completamente com o director antes de serem publicadas, se bem que possa haver
ocasiões em que este procedimento não seja praticável. Estes aspectos de Organização e
Métodos resultam onde experiência e julgamento firmes sejam mais importantes e o
pessoal novo necessite suporte e guia dos mais experimentados.
Aqueles que medem o trabalho de escritório devem na verdade compreender o
seu propósito. Somente parte da execução do trabalho é fisicamente visível e o calculo
do resto envolve o conhecimento do processo e uma aptidão para julgar a perícia e o
esforço que estão sendo aplicados.
Por exemplo:
Um funcionário pode olhar um documento por um minuto ou mais, e que
quer que esteja medindo o trabalho deve saber que exame mental ou comparação está
sendo feita e se ela é necessária. Ainda mais, várias perguntas, chamadas telefónicas e
correspondência resultam deste trabalho e têm de ser tomados em consideração; estes
podem ascender a 20, 30 ou mesmo 40% do trabalho. Também os sucessivos cuidados
necessários para a execução das tarefas no escritório devem ser cuidadosamente
calculados. Se bem que haja muitas variações no trabalho de escritório há igualmente
muitos elementos comuns, especialmente em selecionar e por de parte registos, leitura,
redacção, cálculos, dactilografia e operações com máquinas de calcular.
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TÉCNICAS DE MEDIÇÃO DO TRABALHO

As técnicas capazes de serem usadas para a medição minuciosa do trabalho do
pessoal de escritório, as quais serão brevemente descritas em seguida, eram
originalmente destinadas ao trabalho fabril, mas podem ser desenvolvidas e aplicadas ao
trabalho de escritório por aqueles que compreendem os factores especiais inerentes:

ESTUDO DE TEMPO

O estudo da técnica do tempo inclui qualquer método de registo do tempo a um
determinado grau de precisão. O verdadeiro registo de tempo das operações é
modificado pelo factor proporção para prover às variações de velocidade do operador no
trabalho. Técnicas especiais são usadas para calcular tempos não essenciais a serem
atribuídos a cada tarefa se bem que eles não possam ocorrer simultaneamente enquanto
a principal parte das operações sejam completadas, isto é, perguntas, chamadas
telefónicas, correspondência. Acrescente-se ainda licença para a satisfação de
necessidade pessoais.

ANÁLISE PELO FILME

Um filme de operação de escritório pode ser rodado e analisado imagem por
imagem; como o número de imagens é conhecido, os tempos podem ser estabelecidos.
Este método é usado no exame de elementos demasiado breves para o estudo ordinário
do tempo, particularmente na comparação de métodos e máquinas. É um método muito
preciso de medição baseado na necessidade duma amostra limitada e usada, unicamente,
quando um conhecimento minucioso de operações altamente repetitivas se torna
necessários.
TEMPOS “PADRÃO” PRÉDETERMINADOS
A pesquisa dos melhores métodos para estabelecer tempos “padrão” conduziu ao
desenvolvimento do tempo “padrão” de um movimento determinado, dos quais há
vários sistemas diferente. Todos os movimentos físicos são resultantes de um
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relativamente pequeno número de movimentos de corpo. Por exemplo, os movimentos
necessários para levantar um lápis que caiu podem ser divididos em quatro fases procurar apanhá-lo, apanhá-lo, voltar à posição normal e colocar a ponta do lápis sobre
o papel. O tempo “padrão” de movimentos pré-determinados é essencialmente um
catálogo destes movimentos com unidades de tempo atribuídos. Um observador
treinado pode registar o movimento “padrão” requerido para executar uma tarefa
particular; quando estiver satisfeito de que o movimento “padrão” esteja correcto, pode
fixar o verdadeiro tempo desejado, dos catálogos, e por aí produzir um tempo “padrão”
para a operação. O uso exclusivo de tempos “padrão” de movimentos pré-determinados
é perigoso no trabalho de escritório, desde que não seja tomado em consideração o
esforço mental; mas o seu uso por um individuo adequadamente treinado pode produzir
resultados valiosos.
DADOS DE UM RENDIMENTO “PADRÃO”

Os dados de rendimento podem ser desenvolvidos e aplicados aos elementos
comuns do trabalho de escritório por uma das três técnicas dadas acima. Estes dados
podem ser minuciosos, mas o seu uso pode ser ensinado facilmente ao pessoal de
Organização e Métodos, o qual pode então traduzir os dados em padrões que serão
aplicados fácil e rapidamente.
Alguns consultores nos Estados Unidos fazem um uso adequado dos dados deste
tipo, e, é sabido, que uma companhia neste país já desenvolveu dados para cobrir cerca
de 30% do trabalho dos seus empregados do escritório e está aumentando este número.
Esta companhia proclama que estes dados, sendo um produto de estudos de medição
feitos para propósitos particulares, custaram pouco a produzir; a compilação dos
elementos singulares faz agora parte de tais estudos. As primeiras duas técnicas
descritas acima envolvem estudos separados e medição; as duas últimas são técnicas de
síntese dos dados existentes. Eles estão todos destinados a ceder tempos “padrão” para
tarefas, isto é, tempos médios que seriam tomados por um operador médio, adaptado e
acostumado à tarefa e trabalhando sob condições normais sem fadiga excessiva.
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INTRODUÇÃO DE PADRÕES
Quando tempos “padrão” forem determinados pelo uso de técnicas minuciosas
de medição, o seu sucesso depende essencialmente de forma como forem introduzidos.
A elaboração do tempo “padrão” deve ser explicada aos superiores e ao pessoal que
deve trabalhar neles, a fim de poderem apreciar que estas medidas têm uma base firme e
são simples. Deve ser-lhes dito que a adopção de padrões não envolve qualquer crítica
ao seu trabalho, mas é uma tentativa honesta para calcular o volume de trabalho de uma
maneira precisa a fim de fornecer informações que possam levar à sua distribuição
proporcional ao número de funcionário.

EXEMPLIFICAÇÃO DE ACTIVIDADE
Uma outra técnica, sem abandonar os tempos “padrão” mas usada contudo no
campo da medição do trabalho do empregado de escritório, é conhecida como
exemplificação da actividade, exemplificação do trabalho ou estado de observação
ocasional. Isto é usado como um meio de fixar a proporção do tempo que é despendido
num tipo particular de trabalho e pode servir para indicar o que é provável compensar
numa investigação mais minuciosa. Estes estudos podem dar também uma informação
útil sobre a incidência do nível do volume de trabalho nas várias horas do dia.
Exemplificação da actividade consiste em fazer observações instantâneas ao acaso nos
intervalos do que cada operador esta fazendo. O número de observações depende do
grau de perspicácia necessário e é decidido por uma fórmula estatística. As observações
devem ser tomadas sobre o período representativo. A técnica é mais facilmente aplicada
ao trabalho de máquinas; as perguntas sobre se uma pessoa está trabalhando ou não, e
sobre que trabalho, são claramente aplicáveis no momento de observação. A eficiência
com que as pessoas estão trabalhando e a tendência dos empregados para divulgar o
trabalho que fazem, se propriamente sobrecarregados, não são tomados em
consideração.
Se altos e baixos frequentes de qualidade são a regra, então os erros serão
difíceis de eliminar. Se o corrente de um operador individual é errática, então ele ou ela
não pode executar aquele ritmo seguro que reduz os erros. A fadiga é provavelmente a
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causa, o bom administrador compreende isto e faz o seu melhor para evitar a
acumulação de serviço que conduza a tal situação.

ANÁLISE DA TAREFA

Esta secção diz respeito à análise do trabalho e dos vários usos que podem ser
feitos desta técnica particular numa investigação de Organização e Métodos. Desde que
os meios termos usados estão sujeitos à incompreensão, são dadas as seguintes
definições:
- análise da tarefa: a divisão do trabalho em várias partes componentes, por
exemplo, tarefas deveres, relações e responsabilidade, impõem um estudo detalhado
desta divisão e tudo o que nela esta envolvido.
O método de análise dependerá do seu fim.
- descrição da tarefa ou especificação: a redução dos vários deveres envolvidos
numa tarefa a um mapa estatístico inclui usualmente outros “itens” de informação que
foram extraídos durante a análise.
- avaliação da tarefa: a determinação dos valores relativos da tarefa, que pode ser
usada como base de construção de um salário equitativo.
- valor do mérito: a determinação da aptidão dum empregado. Deve ser
sublinhado que o valor do mérito está relacionado com a execução individual da tarefa,
enquanto que a análise da tarefa, a especificação da tarefa e a avaliação da tarefa dizem
respeito unicamente à tarefa em si própria.

USOS DA ANÁLISE DA TAREFA

Se bem que este capítulo esteja primeiramente relacionado com a análise da
tarefa como uma técnica de Organização e Métodos é importante estar ao facto de
outros usos para os quais ele se possa voltar e compreender as mais largas implicações
deste tipo particular de estudo.
Os vários usos da Análise da Tarefa são:
- como uma ajuda no estudo do método;
- ajudar o agrupamento das tarefas relacionadas e na clara delineação das
responsabilidades;
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- como base para a avaliação da tarefa e subsequentemente do salário e
ordenados da administração;
- como uma ajuda para a determinação do tipo e qualidade do pessoal
necessário;
- como uma ajuda para o planeamento no desenvolvimento da carreira;
- para propósitos de treino;
- como base para registos pessoais e estatísticos;
- conjuntamente com a avaliação do mérito, para assegurar que o pessoal esteja a
ser utilizado na sua máxima aptidão;
- em conjunção com a avaliação do mérito, ajudar na determinação do pessoal
que esta em melhores condições para promoção ;
- preencher os detalhes da estrutura da organização que está delineada sobre uma
carta da organização,
Será evidentemente desta lista que a análise da tarefa pode ser executada como
uma ajuda para a investigação de Organização e Métodos ou para ajudar a
Administração do Pessoal. Desde que uma vista geral desta natureza posso envolver um
grande esforço, a informação básica derivada do estudo deveria ser usada para tantos
propósitos quantos sejam possíveis. A análise básica executada no trabalho de
Organização e Métodos está intimamente relacionada com a executada num exame de
Avaliação da Tarefa e uma ligação íntima é desejável entre a Organização e Métodos e
funções Pessoais.

ANÁLISE E DESCRIÇÃO DA TAREFA

O propósito de um estudo da análise da tarefa e a quantidade de detalhes
requerida nele dependerá do uso intencionado da análise. Em todos os casos será
necessário determinar e alinhar na descrição da tarefa os vários deveres envolvidos
nesta. Usualmente a percentagem do tempo despendido em cada dever é calculada e
alinhada. Os deveres podem também ser classificados em “rotina” ou “diário”,
“periódico” e “irregular” ou” pouco frequente”. Conjuntamente com a descrição dos
vários deveres envolvidos numa tarefa, pode ser necessário estudar todos ou alguns dos
seguintes factores que podem ser necessários para o trabalho. Estes podem também ser
usados como um factor básico num Esquema de Avaliação do Trabalho. Eles estão aqui
473

indicados juntamente com alguns exemplos de algumas das perguntas que o
investigador podia fazer a este respeito:

Instrução: os requisitos básicos
Está o pessoal usando os padrões instrutivos requeridos pelas circunstâncias?
Está ele achando o trabalho difícil em virtude de uma instrução inadequada? Está sendo
perdido pessoal altamente instruído na execução das tarefas burocráticas? Pode o
trabalho ser distribuído duma forma equilibrada?

Treino: o treino formalista requerido.
Está a eficiência sendo enfraquecida pelo treino inadequado do pessoal? Seria
um programa de treino formalista proveitoso?

Experiência: a extensão da experiência requerida e em que tipos de trabalho.
Tem o pessoal suficiente experiência? Está o pessoal experimentado a ser
desperdiçado?
Esforço mental: o grau de esforço mental ou concentração requeridos na tarefa.
Pode a quantidade de esforço mental ser reduzida (por exemplo: pela introdução
de máquinas)?

Complexidade: a complexidade da tarefa.
Pode a tarefa ser simplificada? Pode a pessoal menos experimentado ser usado
se ela for simplificada?

Iniciativa: a iniciativa, pensamento original, ou aptidão para tomar as decisões
requeridas.
São as decisões tomadas a um nível correcto? Foi a delegação de autoridade
levada longe demais ou não?

Supervisão: o número de empregados supervisados.
É o espaço de tempo de control demasiado grande? É a proporção da supervisão
dos operadores correcta?
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Responsabilidade: a responsabilidade de dinheiro ou equipamento.
Qual seria o custo de quaisquer erros feitos?

Informação confidencial: o acesso da informação confidencial tendo em vista a
companhia ou outros empregados.
São as medidas de segurança adequadas? É a informação realmente
confidencial?

Contactos: os contactos envolvidos na tarefa.
Estão estes confinados à secção ou estão noutros departamentos ou companhias?
Envolvem os contactos discussão ou persuasão? Estão sendo usados os melhores
métodos de comunicação? Há demasiados “comités” de discussão?

Condições de trabalho: os factores que podem enfraquecer o trabalho eficiente.
É o trabalho afectado pelo barulho, fumo, poeira, sujidade, etc.?
Podem estas condições ser melhoradas? São as condições de trabalho restringidas de
qualquer maneira? Pode o planeamento do escritório ser melhorado? Está envolvida
nisso alguma pressão? É esta pressão constante ou está sujeita a altos e baixos? Podem
estes altos e baixos ser eliminados? Requer a tarefa uma estreita atenção visual?

AVALIAÇÃO DA TAREFA

Exames de Avaliação da Tarefa são usualmente executados pelo treinado analista da
tarefa que ou pertence ou está ligado ao Departamento do pessoal. Em pequenas
companhias estes exames podiam bem ser executados pelo trabalho de Organização e
Métodos juntamente dom o Departamento do Pessoal ou, onde o último não existe, com
a linha de administração. Em algumas companhias o trabalho de Avaliação da Tarefa é
usado como terreno de treino para futuro do pessoal de Organização e Métodos. A
sequência lógica é, para o trabalho de Avaliação da Tarefa, seguir as investigações de
Organização e Métodos. O trabalho de Análise da Tarefa executado pelas investigações
de Organização e Métodos pode então ser facilmente usado para propósitos de
avaliação.
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Por outro lado, se a avaliação da tarefa precede os estudos de Organização e
Métodos as subsequente mudanças nos métodos e conteúdos da tarefe podia significar
considerável re-avaliação. A Avaliação da Tarefa é um assunto especializado fora do
âmbito deste livro, mas uma breve descrição dos principais métodos usados pode ser
útil.

São as seguintes:
Posição: o sistema posição envolve meramente a comparação directa de uma tarefa com
outras para determinar o seu valor relativo ou importância; isto é, a sua posição.

Factor comparação: o primeiro passo é compor um Esquema de Avaliação da tarefa ou
Factor Manual que consiste num número de facotres (tais como os descritos atrás). A
avaliação é feita pela comparação de tarefas, factor por factor, para determinar o seu
relativo valor e importância.

Unidades de preços: o sistema de unidade é o sistema mais minucioso e preciso e é,
provavelmente, o único mais vulgarmente usado. Como acontece com o Método de
Comparação do Factor, um Esquema de Avaliação da Tarefa e o Factor Manual é
composto consistindo de vários factores que são mais tarde divididos em graus. Um
sistema de unidade de preço é então aplicado a cada factor, dependendo do tipo de
exame a ser executado. A avaliação é executada pela análise dos vários factores e pela
determinação de que grau de cada factor é aplicável. As unidades apropriadas são
adjudicadas a cada grau e o total de unidades válidas para cada tarefa calculado. As
tarefas são então classificadas numa ordem de valores. Em todos os métodos
mencionados, o objecto deve determinar a importância relativa das tarefas. A Avaliação
da Tarefa pode ser usada juntamente com o Valor do Mérito para determinar as aptidões
dos empregados relativas às necessidades dos seus afazeres. Desta maneira pode ser
obtido um cálculo útil do potencial do pessoal.
………………………………..
……………………………
……………………………
…. …………….
…….
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ESTUDOS SOBRE ORGANIZAÇÃO

Entre as companhias que usam estes estudos uma escola de pensamentos,
recomenda que se inicie um estudo da organização nos mais elevados cargos
desafiando, confirmando ou corrigindo o fim prosseguido e a direcção; outros
favorecem uma aproximação estreita daqueles através de uma equipa de organização e
nos cargos inferiores por processos, sistemas ou grupos de métodos. A experiência
mostra que dificuldades a um nível mais baixo se levantam frequentemente de uma falta
de alinhamento da organização a um mais alto nível. Como consequência o investigador
necessita de aptidão para pensar em termos de organização - desde o nível mais alto
para assegurar a coordenação e a delegação e desde o nível mais baixo para obter
eficiência na ordenação do trabalho e agrupamento de pessoas, quer elas sejam
empregados de escritório ou operadores de produção. Talvez o perigo de ambos seja que
os problemas levantados pela direcção tenham de ser resolvidos por “princípios de
organização”, os quais podem ainda não estar prontamente claros e ainda não tenham
sido satisfatoriamente estabelecidos e classificados. Uma terceira aproximação deveria
ser mencionada, a qual deveria simplificar a organização quer aos níveis operacional
quer administrativo a fim de que a principal Organização, com letra maiúscula, ainda
aos níveis mais elevados possa ser olhada à sua verdadeira luz - como as divisões da
direcção governando uma organização mais baixa, estudaram e tornaram eficiente. Vista
a esta luz a Organização, com letra maiúscula, deveria reflectir um sentido de propósito
e clareza operacional geral e desencorajar muitas considerações que são puramente
“poder” e “personalidade”.

O ESTUDO DO PROPÓSITO

Este aspecto é de grande importância para qualquer estudo de organização.
Primeiramente, promove uma compreensão do que está sendo tentado, das razões para
grandes direcções dirigindo muitas actividades, juntamente com um conhecimento dos
actuais objectivos postos pela companhia para execução. Tal estudo deve preceder
qualquer tentativa para reorganizar muitas actividades, a sua administração ou reais
operações: isso dá um sentido de direcção muito útil ao pensar-se na reorganização. Isso
dá o “tom” do negócio. Em segundo lugar fornece ocasião para desafiar qualquer
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propósito ou parte de um propósito que se tenha tornado antiquado. Um simples
exemplo é o departamento de vendas duma companhia cuja organização fosse ideada
para achar condições quando os produtos da companhia fossem vendidos directamente
aos retalhistas. Gradualmente a companhia comprou os seus próprios estabelecimentos
de venda a retalho e estabeleceu depósitos para servi-los. A organização não foi
mudada, mas o propósito foi-se desenvolvendo gradualmente noutro de fornecimento de
uma companhia de mercados separados com a sua cadeia própria de saídas. Em terceiro
lugar, chama a atenção para actividades que deveriam ser cultivadas. Em muitas
companhias as primeiras divisões são as de assunto, serviço ou produto; a média ou
segunda divisão diz respeito à administração; sob esta haverá muitas vezes vários
grupos de actividades subsidiárias que deveriam ser examinadas de uma forma crítica.
Um produtor de tintas pode ter um pequeno estabelecimento a fazer receptáculos para
guardar as suas tintas. Isto não constitui parte do propósito principal do mercado de
tintas, mas subsidiário, que ele mantem unicamente porque sempre possuiu um pequeno
estabelecimento. Quando ele estudar o fim verificará que os receptáculos que produz
custam muito mais dos que ele pode comprar num produtor especializado naquela
produção. A linha do estudo de organização advogado é a que usa uma base prática ou
factual; isto requer disciplina ou regras próprias. Sugere-se que qualquer problema desta
natureza seja encarado dessa maneira:
- Inicie qualquer estudo ao mais baixo nível de hierarquia com a organização das
próprias operações;
- Veja então o que pode ser feito para simplificar a organização requerida para
administrar aquelas operações;
- Finalmente, olhe para a divisão do poder e direcção em alto nível; mas, para
poupar qualquer perda de tempo e esforço, proceda assim apenas se o ambiente
daqueles níveis for favorável a qualquer actuação que possa simplificar a organização.
Nenhum exame a alto nível justifica o tempo implícito daqueles a menos que
haja boa vontade e suporte activo para reorganização da parte, pelo menos, de um
director. Ao mais baixo e médio níveis o receio de uma indignação pode encorajar a
aceitação de uma organização racional, mas este receio desaparece a um nível mais
elevado. Se as operações do dia-a-dia são razoavelmente bem postas e organizadas, se a
administração pode ser forte e simpática, se as estatísticas e “controls” são limitados ao
essencial, então os níveis mais elevados encontram uma organização tradicional ou
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individualista difícil de defender. Esta linha alternativa de estudo não é muito diferente
do ataque incisivo mencionado anteriormente. Os estudos estão confinados apenas a
questões de organização partindo de baixo para cima em vez de cima para baixo.
Estudos construtivos levam uma apreciável quantidade de tempo e experiência e exigem
uma boa compreensão das reais considerações práticas peculiares a cada ramo de
negócios. Recomendações podem ser usualmente suportadas pelos factos e pelos
exemplos, baseadas nas circunstâncias que governam casa divisão do dever ou plano de
trabalho; estas diferentes circunstâncias serão trabalhadas extensamente a seguir. Várias
alternativas de organização deveriam ser examinadas para encontrar quais delas mais
aproximadamente condizem com os requisitos do trabalho e do pessoal. O trabalho de
reorganização demanda aquilo que pode ser chamado “o trabalho de alfaiate”, e requer
um bom conhecimento do que vai dentro da organização. Segue-se um esboço em linhas
gerais deste contacto:

Nível do
trabalho

Formas de dividir
o trabalho

Considerações humanas

Delegação ou
exercício da
autoridade

Real processo de

Trabalho com o pessoal

Decisões menores

trabalho

e o público

Fases de

Cooperação,

administração

administração, chefia

Assunto, primeira
direcção

Equações pessoais,
chefia, administração

a ser executado

Operações

Administração

Direcção

Decisões orientadas,
julgamento

Julgamento, decisões
menores

É necessário uma análise da organização para a sua simplificação; o estudo do
esquema deveria desenvolver uma compreensão das considerações já mencionadas. Os
níveis de organização mostrados na coluna da esquerda invertem a apresentação usual.
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As operações aparecem ao alto, para serem as primeiras a serem examinadas, e a
direcção ou o nível da estratégia vem do fim. Estes três níveis são indistintos no mais
pequeno empreendimento, mas separam-se rapidamente nos maiores. As operações e a
sua administração são em pequena escala, muitas vezes combinadas e no mesmo
edifício com o trabalho da direcção.
A organização foi, no esquema, dividida em três secções - o trabalho, o pessoal,
suas decisões. Para conservar o esquema muito simples foram mostradas apenas
algumas considerações em cada um dos rectângulos em cada nível e sob cada coluna,
mas outras o foram apenas como notas. O senso comum de toda a apresentação pode ter
o seu uso. As considerações ao nível operacional são as da própria tarefa, dos processos
e o arranjo destes de maneira mais eficiente. As considerações humanas a este nível são
importantes mas são mais colectivas em natureza, no grupo, na obtenção de pessoas
para trabalhar com homens e mulheres ao seu próprio nível, e em pensar em termos das
exigências do cliente ou público. Pouco poder e autoridade estão envolvidos. As
decisões são de menor carácter, mas a supervisão está incluída; muitas decisões são
delegadas no supervisor afectando os indivíduos ou o seu trabalho e, este, o supervisor
não pode delegar mais. Ele é o último elo na cadeia de autoridade e tem de exercer
discrição, se não julgamento em muitas matérias afectando o registo do tempo de
trabalho e pessoal.

Fonte: Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças, 1693-C4, Direcção-Geral da Contabilidade
Pública, Gabinete de Estudos António José Malheiro, Estudos sobre a mecanização administrativa,
Microfilme 4, Manual de simplificação do trabalho.
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