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RESUMO 

 

 

As barreiras arquitectónicas e a promoção do design inclusivo sempre foram o 

tema central do discurso e da acção política referente às pessoas com deficiência e com 

mobilidade reduzida, sendo o segundo reconhecido como um meio essencial para o 

exercício dos direitos de cidadania. Apesar deste reconhecimento, os mecanismos e as 

estratégias de implementação do design inclusivo tem-se revelado muito ineficazes. 

Esta questão ganha maior relevância perante um cenário de um número 

crescente de pessoas com mobilidade reduzida pois faz com que o garantir da plena 

participação e acesso a serviços e produtos destes grupos seja vital para se concretizem 

a maioria das principais políticas de desenvolvimento na União Europeia: 

prolongamento da vida activa, emprego, educação, investigação e inovação, inclusão 

social e a redução da pobreza. 

Partindo desta caracterização e problematização do tema, este estudo 

fundamenta uma nova abordagem estratégica inovadora para a promoção do design 

inclusivo que ultrapassa as limitações operacionais da visão convencional legalista e 

defende a concretização de um modelo de transição cuja sustentabilidade depende da 

existência de outros instrumentos de base de mercado capazes de potenciar a 

qualificação de capital humano impulsionada pelo conhecimento, ciência, tecnologia e 

inovação, num quadro de valorização do desenvolvimento e da coesão económica, 

social e territorial. 

 

Palavras-Chave: Análise das Políticas Públicas, Sistemas de Inovação, União 

Europeia, barreiras arquitectónicas, design inclusivo, pessoas com deficiência, pessoas 

com mobilidade reduzida. 
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ABSTRACT 

 

 

Architectural barriers and the promotion of inclusive design have always been 

the central theme of the discourse and political action concerning persons with 

disabilities and persons with reduced mobility; the second is recognize as an essential 

way for the full exercise of citizenship rights. Despite this recognition, the mechanisms 

and implementation strategies of inclusive design has proved very ineffective. 

This question is especially important in a scenario of a growing number of 

people with reduced mobility because it transform the guarantee of full participation and 

full access to services and products of these groups a vital issue to materialize the 

majority of development policies in the European Union: extended working life, 

employment, education, research and innovation, social inclusion and poverty 

reduction. 

Working from this characterization and way of seeing this problem, this study 

recommend an innovative strategic approach to the promotion of inclusive design that 

goes beyond the operating limits of conventional normative approach and supports the 

implementation of a transition model whose sustainability depends on the existence of 

other market-based instruments to enhance the qualification of human capital 

knowledge-driven, science, technology and innovation, a development framework for 

development and economic, social and territorial cohesion. 

 

Keywords: Public Policy Analysis, Innovation Systems, European Union, 

architectural barriers, inclusive design, persons with disabilities, persons with reduced 

mobility. 
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INTRODUÇÃO À TESE 

 

 

A. Definição do Problema 

A estratégia Europa 2020 (COM (2010) 2020) da União Europeia (doravante 

UE) visa garantir as condições necessárias para ultrapassar a actual recessão, através da 

revisão do modelo do seu desenvolvimento a favor de um crescimento mais inteligente, 

sustentável e inclusivo. A sua concretização será assegurada por cinco objectivos 

concretos a atingir até ao fim da presente década nos seguintes domínios: emprego, 

educação, investigação e inovação, inclusão social e redução da pobreza, e clima e 

energia. 

No âmbito da actual estratégia, crescimento inclusivo significa: a) aumentar a 

taxa de emprego da Europa, criando mais e melhores empregos, especialmente 

acessíveis às mulheres, aos jovens e aos trabalhadores mais idosos; b) ajudar as pessoas 

de todas as idades a antecipar e a gerir a mudança, investindo na aquisição de 

competências e na formação; c) modernizar os mercados de trabalho e os sistemas de 

protecção social e; d) assegurar os benefícios do crescimento em todas as regiões da 

UE. 

O direito de livre circulação mantém neste enquadramento a importância 

estratégica original para o projecto europeu e tem conhecido ao longo dos últimos 40 

anos desenvolvimentos constantes, tornando-se cada vez mais sólido e abrangente, 

apesar de colocar alguns desafios aos países acolhedores1. No âmbito do mercado único, 

a mobilidade tem externalidades positivas, pois promove o crescimento económico e é 

um factor decisivo para ultrapassar as assimetrias existentes no mercado de trabalho, em 

termos de procura e oferta face às qualificações existentes, assim como para 

consubstanciar uma melhor repartição dos recursos no interior da UE (COM (2013) 837 

final). 

                                                 

1 A crise económica veio reacender o debate em alguns Estados-Membros sobre o impacto da livre 
circulação nos sistemas de segurança social nacionais e a pressão que daí decorre para os serviços locais. 
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No entanto, o envelhecimento da população, a consequente diminuição da 

população em idade activa e o aumento do grupo com maiores índices de limitação 

funcional (UNRIC, 2009; Documento de consulta pública sobre a Lei Europeia da 

Acessibilidade, 2011; AFP, 2013) é um dos maiores desafios sociais e económicos das 

sociedades europeias no século XXI, pois faz com que o garantir da plena participação e 

acesso a serviços e produtos destes grupos seja vital para que se concretize: i) o 

objectivo de gerar um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo como anunciado 

na estratégia da UE «Europa 2020» (COM (2010) 636 final); ii) o prolongamento do 

tempo de trabalho, aprendizagem ao longo da vida e da cidadania activa dos cidadãos 

mais velhos (COM (2010) 462 final; União Europeia, 2012); assim como iii) a 

concretização de uma União da Inovação onde “[o]s investigadores e inovadores têm de 

estar aptos a trabalhar e a cooperar em toda a UE com tanta facilidade como dentro 

das fronteiras nacionais” (COM (2010) 546 final). 

Ou seja, o problema de fundo é saber: 

Como é que a União Europeia poderá continuar a concretizar e a aprofundar, de 

forma sustentada e sustentável, os seus valores e objectivos num cenário de populações 

envelhecidas e com maiores índices de limitação funcional? 

A resposta a esta questão passará certamente, em grande medida, pela adopção 

de instrumentos eficazes na promoção das acessibilidades aos espaços construídos, 

produtos e serviços, visto ser uma condição prévia da participação das pessoas com 

mobilidade reduzida na sociedade de consumo e na economia. Caso contrário, será 

realista considerar que o envelhecimento da população pode representar uma das 

maiores ameaças não só à liberdade de circulação e à concretização da maior parte das 

políticas europeias, mas também à consubstanciação do princípio da diversidade, sua 

característica intrínseca ao ponto de ser interpretada como um princípio “quase 

constitucional” da União Europeia ainda que os esforços envidados para promover a 

“identidade europeia” possam sugerir o contrário (Jerónimo, 2013). 

No fundo, ao colocar ênfase nesta questão, e nos termos em que o faz, a UE vem 

objectivamente corroborar o que já defendíamos em 2005: que uma cultura de design 



 

3 

 

inclusivo nas sociedades é, em primeiro lugar, factor estratégico de desenvolvimento e 

concretização do projecto europeu (Oliveira, 2005)2.  

Contudo, apesar de ao longo dos anos a promoção do Design Inclusivo3 ter sido 

sempre considerado um factor central nas “políticas da deficiência”4, como um meio 

imprescindível ao exercício da cidadania, para uma maior participação cívica de todos 

aqueles que a integram e um crescente aprofundamento dos valores do Estado social de 

direito, e de o envelhecimento da população, como refere a UE (Documento de consulta 

pública sobre a Lei Europeia da Acessibilidade, 2011), já ter aumentado a visibilidade 

do potencial competitivo dos produtos com bons padrões de acessibilidade (ex.: os 

sectores da saúde e, de alguma forma, do turismo), a percepção existente é de que as 

estratégias aplicadas têm sido bastante ineficazes. 

Vários factores parecem estar relacionados com esta ineficácia: o facto de não 

fazerem distinção entre os instrumentos políticos5 a aplicar nas novas construções e na 

reabilitação urbana e a falta de compromisso dos decisores; coordenação e 

continuidade; networking; participação; planeamento estratégico; gestão do 

conhecimento; recursos; comunicação e marketing (EUCAN, 2008). Por outro lado, a 

adopção de padrões de acessibilidade parece ser dificultada pela existência de múltiplos 

quadros normativos (nacionais, regionais e locais) não uniformizados que podem de 

                                                 

2 Nesta perspectiva, desenvolvimento é visto como “um fenómeno multidimensional cada vez mais 
complexo, privilegiando-se agora três componentes: recursos intangíveis (p.e. capital humano e 
conhecimento); recursos relacionais (criando sinergias, promovendo a cooperação e a associação); redes 
de comunicação avançada e serviços de comunicação” (Camagni citado por Pereira, 2013). 
3 Para efeitos desta dissertação adopta-se o conceito de «Design Inclusivo» que pode assim ser definido 
como “o design de produtos e ambientes que podem ser utilizados plenamente por todas as pessoas, sem 
ser necessário adaptar ou especializar o design” (CUD, 1997), 
4 A perspectiva ecológica do desenvolvimento social e humano diz que as “políticas da deficiência” 
devem estar focalizadas nas aspirações das pessoas com deficiência e das suas famílias, criando as 
condições necessárias pessoais e contextuais à sua plena cidadania, sendo que numa abordagem multi-
sectorial da governação, para além das metas, decisões e acções dos actores governativos, estas abrangem 
ainda a regulação das acções das agências, das comunidades e redes informais de apoio e cuidados, assim 
com da grande variedade de organizações que operam nos sectores do voluntariado e comercial (Michael 
J. Prince, 2001). 
5 Os instrumentos políticos da UE para estimular a mudança comportamental no âmbito da deficiência 
têm sido injustificadamente diferentes de outros sectores: enquanto as Políticas de Ciência, Tecnologia e 
Inovação “[…] têm sido políticas de incentivo, facilitação à mudança e à adopção de novas práticas, 
através de instrumentos económicos e de base de mercado para facilitar as transições…” enquanto que as 
“políticas da deficiência” tem sido “[…] abordadas de uma forma assistencialista e quase limitadas à 
acção legislativa, tentando impor de forma coerciva mudanças comportamentais específicas.” (Oliveira, 
2011). 
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facto constituir obstáculos à livre circulação de mercadorias, pessoas e serviços e ao 

potencial das economias de escala criando barreiras à participação económica, social e 

política das pessoas com mobilidade reduzida (Documento de consulta pública sobre a 

Lei Europeia da Acessibilidade, 2011). 

 

B. Objectivo, pergunta de investigação e resultados esperados 

Face ao exposto, e estando centrado na área científica das políticas públicas, o 

objectivo deste estudo é contribuir para a compreensão das dinâmicas holísticas, da 

natureza e sentido da acção pública dentro de um quadro cognitivo das ideias e dos 

valores que orientam a tomada de decisão e as relações entre o Estado e a sociedade 

civil, visando um futuro mais sustentável e próspero, onde a equidade intra e 

intergeracional, assim como a cidadania europeia sejam uma realidade potenciada por 

sociedades sem barreiras à mobilidade de todos os cidadãos. 

Para atingir este objectivo, o estudo parte da seguinte pergunta de investigação: 

Quais são as características sistémicas e os instrumentos de acção política 

fundamentais para consubstanciar estratégias eficazes e sustentáveis que concretizem a 

transição para sociedades sem barreiras físicas ou comunicacionais à participação dos 

cidadãos com limitações funcionais? 

Espera-se que os resultados obtidos permitam definir uma estratégia colaborativa 

eficaz, multi-actor e sustentável de implementação do design inclusivo, em todas as 

suas vertentes, focada na promoção da qualidade de vida dos cidadãos, da coesão 

territorial e da dinamização das economias locais, suportada num conjunto de 

instrumentos de políticas públicas e tecnológicos capazes de concretizar esta transição. 
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C. Plano da investigação 

Na primeira fase deste projecto de investigação fazer-se-á o levantamento dos 

diferentes instrumentos económicos e de base de mercado utilizados na promoção da 

inovação e, na segunda fase, desenvolver-se-á um modelo teórico do Sistema 

Prometheus focado na promoção da participação e colaboração que responda às 

necessidades diagnosticadas sob a lógica da sustentabilidade. Definir-se-ão os seguintes 

aspectos: 

a) Os princípios do Sistema Prometheus; 

b) Os perfis institucionais adequados para desempenhar as várias funções. 

O esboço do perfil das instituições a envolver ou a criar será feito 

especificamente em termos de missão e competências, procurando 

maximizar a lógica sistémica que lhe será subjacente; 

c) Os mecanismos de interdependência que facilitem a implementação de 

estratégias colaborativas que permita o envolvimento dos cidadãos e dos 

restantes actores no processo de fiscalização e resolução dos problemas 

de acessibilidade, assim como; 

d) As medidas para garantir a qualidade do sistema. 

 

Com base no levantamento realizado na primeira fase deste projecto de 

investigação, conceptualizar-se-á um conjunto de instrumentos flexíveis, ajustáveis e 

combináveis capazes de suportar concretização dos vários cenários de intervenção. 

Por fim, procede-se à redacção da dissertação, onde se apresenta de forma 

detalhada a execução das tarefas efectuadas e os resultados de todo o estudo para a 

obtenção do grau de Mestre. 
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CAPÍTULO I - QUADRO TEÓRICO E METODOLÓGICO 

 

 

PARTE I – ABORDAGEM DOS SISTEMAS DE INOVAÇÃO 

 

1.1. Caracterização dos sistemas de inovação 

1.1.1. Conceito de inovação e as taxonomias das Inovações 

O conceito de inovação adoptado no contexto desta dissertação será aquele que 

descreve este fenómeno enquanto forma como as organizações e “… os empreendedores 

criam valor explorando a mudança” (Conceição e Heitor, 2004, citado por Oliveira, 

2011), tendo por base do crescimento económico e do bem-estar social a tecnologia6 

(Bozeman, 2000, citado por Oliveira, 2011). A inovação é vista como um processo não 

linear, sistémico, complexo e interactivo de aprendizagem, que desempenha múltiplos 

papéis e realça cada vez mais a importância estratégica da cooperação, visando a troca 

de informação qualitativa entre os actores na promoção da sustentabilidade e 

competitividade das organizações (Gregersen e Johnson, 1997; Edquist, 2001).  

Categorizar a inovação é extremamente difícil por ser um fenómeno complexo e 

heterogéneo. Existem inovações de produto e inovações de processos, sendo que as 

primeiras podem ser bens ou serviços e as segundas podem ser tecnológicas ou 

organizacionais. Algumas inovações de produtos são transformadas em inovações de 

processo quando não se destinam ao consumo imediato, passando a serem encarados 

como "produtos de investimento"7. Nesta taxonomia, apenas as inovações de produto e 

de processo tecnológico são inovações do tipo "material". Inovações de serviços e 

                                                 

6 A concepção de tecnologia que nos orienta é a de Barry Bozeman (2000) que, baseado nos estudos de 
Devendra Sahal, nos lembra que na difusão de tecnologia “não é apenas o produto que é transferido, mas 
também o conhecimento de sua utilização e aplicação […]. Para Sahal, os dois conceitos são 
indissociáveis… [porque] … a base de conhecimento é inerente, não acessória”. A mesma ideia é 
proposta por J. David Roessner que na sua visão de transferência tecnológica define o conceito como “o 
movimento de know-how, conhecimento técnico ou tecnologia de um cenário organizacional para outro” 
(Oliveira e Partidário, 2008). 
7 Por exemplo, um robô industrial é um produto quando é produzido e é um processo quando é utilizado 
no processo de produção. 



 

7 

 

organizacionais são do tipo “intangíveis”. Apesar de serem ignoradas muitas vezes pela 

economia mainstream, as inovações de produtos são cruciais para a mudanças na 

estrutura de produção e as inovações de processo são necessárias para a competitividade 

de todas as empresas em todos os países, sectores e regiões.  

Apesar de estarem intimamente relacionados entre si, é importante fazer esta 

desagregação entre todos os tipos de inovação mencionados acima, pois facilitará a sua 

análise ao nível meso e micro através da abordagem dos sistemas de inovação. 

 

1.1.2. Os principais componentes e funções dos Sistemas de Inovação 

Apesar de não haver uma resposta comum na linguagem cotidiana nem na 

literatura científica sobre o conceito de sistema, existe alguma convergência quanto a 

alguns atributos (Ingelstam, 2000, citado por Edquist, 2001): um sistema é composto 

por componentes e pelas relações que se estabelecem entre si; as componentes 

partilham uma finalidade comum e o conjunto forma um todo; tem de ser possível 

identificar os limites do sistema que só em casos excepcionais é que originam um 

sistema fechado; e o ambiente é a variante externa ao sistema. Assim, partindo destas 

considerações adoptaremos a definição de sistema de inovação avançada por Edquist 

(1997): “todos os factores importantes, [incluindo] os sociais, políticos e os 

organizacionais, que influenciam o desenvolvimento, difusão e o uso de inovações”. Os 

sistemas de inovação podem ser bastante diferentes uns dos outros, por exemplo, no que 

diz respeito à especialização da produção, aos recursos, aos gastos em I&D, etc.. 

Sabemos intuitivamente e empiricamente que diferentes organizações e 

instituições são importantes para os processos de inovação. Podemos, portanto, e por 

enquanto, considerar as organizações e instituições como os principais componentes dos 

sistemas de inovação. 

As organizações são actores do sistema e podemos concebê-las como 

“estruturas formais com um objectivo explícito e conscientemente criadas” (Edquist e 

Johnson, 1997). Algumas organizações importantes no sistema de inovação são as 

empresas (que podem ser fornecedores, clientes ou concorrentes em relação a outras 

empresas), universidades, organizações de capital de risco e os organismos de política 
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pública de inovação. Já as instituições são as regras do jogo: “conjuntos de hábitos 

comuns, rotinas, práticas estabelecidas, regras ou leis que regulam as relações e 

interacções entre indivíduos, grupos e organizações” (Idem, 1997). Exemplos de 

instituições importantes no sistema de inovação são as leis de patentes e normas que 

influenciam as relações entre universidades e empresas.  

Apesar de haver um consenso generalizado de que as organizações e as 

instituições são os principais componentes do sistema de inovação, não há consenso na 

literatura sobre a abrangência do significado destes termos (Lundvall, 1992). 

Importa agora analisar as relações que se estabelecem entre os principais 

componentes do sistema de inovação, dada a sua importância vital para os processos de 

aprendizagem, que normalmente são a base para o desenvolvimento das inovações, e 

para a operacionalização dos sistemas de inovação. Assim, existe uma relação bilateral 

complicada de assimilação mútua entre as organizações e as instituições, em que as 

primeiras são fortemente influenciadas e moldadas pelas segundas ao serem 

“encaixadas” num ambiente institucional ou conjunto de regras (que incluem o sistema 

jurídico, normas, padrões, etc.), mas onde as instituições também são “embutidas” nas 

organizações (Edquist e Johnson, 1997). 

Para além das de carácter comercial, o tipo de relações que se estabelecem entre 

organizações e instituições podem ser de vária ordem (Edquist e Johnson, 1997): 

a) Relações de carácter colaborativo e de aprendizagem, que implicam a troca de 

conhecimento; 

b) Relações de carácter criador, quando organizações criam directamente 

instituições ou quando um governo faz uma lei que leva à criação de uma 

organização, e; 

c) Relações de carácter regulador, quando as organizações criam normas e as 

organizações públicas formulam e implementam políticas públicas e programas 

de inovação. 

Também podem existir importantes interacções entre as diferentes instituições. 

Instituições de diferentes tipos podem-se apoiar e reforçar mutuamente, mas também se 

podem contradizer e entrar em conflito umas com as outras. 
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Contudo, não basta identificar os principais componentes dos sistemas de 

inovação e as relações entre eles. Também temos de abordar explicitamente o que 

"acontece" no âmbito dos sistemas e identificar todos os factores importantes que 

influenciam o desenvolvimento, difusão e uso dessas inovações. Uma maneira óbvia de 

fazer isso é lidar com o que poderia ser chamado de "actividades" ou de 'funções' nos 

sistemas, sabendo que tais funções pode ser realizadas por diferentes actores. 

A função mais importante – ou seja, a 'função global' – de um sistema de 

inovação é focar-se nos factores que influenciam o desenvolvimento, a difusão e o uso 

de inovações. Estes factores são o que temos designado acima por “determinantes” de 

inovações.  

Liu e White (2001) concentram-se em perceber como é que as actividades 

críticas do processo de inovação estão organizadas, distribuídas e coordenadas, 

identificando cinco actividades críticas: investigação (básica, desenvolvimento, de 

engenharia); implementação (fabricação); uso de fim de linha (clientes do produto ou 

saídas do processo); junção (reunindo conhecimentos complementares) e educação.  

Baseando-se no estudo de sistemas de inovação sectoriais e de produto, Johnson 

e Jacobsson (2000) sugerem que estes podem ser descritos e analisados em termos do 

seu "padrão funcional" que decorre do carácter e da interacção entre os componentes de 

um sistema de inovação (actores, redes e instituições), e que pode ser específico de um 

sistema ou ‘partilhado’ por diferentes sistemas de inovação. Johnson e Jacobsson 

mencionam cinco funções: criar novo conhecimento, orientar o sentido do processo de 

investigação, fornecer recursos (capital, competências e outros recursos), facilitar a 

criação de externalidades económicas positivas (sob a forma de uma troca de 

informações, conhecimentos e visões) e facilitar a formação de mercados.  

Por último, Rickne (2000) discute a "funcionalidade" que cada tipo de actor 

pode oferecer às empresas de base tecnológica no contexto de um sistema de inovação 

específico, e como é que essas funções apoiam e influenciam a criação e o crescimento 

destas empresas. Ela fornece uma longa lista de funções:  

1. Criar capital humano; 

2. Criar e difundir oportunidades tecnológicas; 
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3. Criar e difundir produtos;  

4. Incubar com a finalidade de fornecer instalações, equipamentos e apoio 

administrativo;  

5. Facilitar a regulação de tecnologias, materiais e produtos que podem aumentar o 

mercado e potenciar o acesso a mercados; 

6. Legitimar tecnologias e empresas; 

7. Criar mercados e difundir conhecimento do mercado; 

8. Potenciar o trabalho em rede; 

9. Procura directa de tecnologias, mercados e parceiros; 

10. Facilitar o acesso ao financiamento e; 

11. Criar um mercado de trabalho que possa ser utilizado pelas empresas de base 

tecnológica. 

Face ao exposto, podemos concluir que dada a complexidade causal inerente ao 

processo de inovação, o trabalho de aclaração destes processos deverá incluir a 

pormenorização da importância relativa de cada determinante, estratificá-las pelo grau 

de importância, estabelecer as relações de dependência existentes entre si e identificar a 

tipologia destas relações. Por outro lado, o conjunto de determinantes e as relações que 

existem entre elas irão provavelmente variar entre inovações de produtos e de processo, 

bem como entre inovações incrementais e radicais. É importante prosseguir, portanto, 

este trabalho de esclarecimento ao nível meso ou micro. 

 

1.1.3. Relações entre os componentes e as funções nos Sistemas de Inovação 

Ora, se as organizações realizam as actividades e as instituições providenciam o 

quadro de incentivos para essas actividades, isto implica concentrar a análise nos 

componentes, nas actividades e nas relações entre os componentes e as funções se 

quisermos ser capazes de compreender e explicar os processos de inovação. 

Parece haver um consenso generalizado na literatura de que as principais 

funções ou actividades são semelhantes em todos os sistemas, mas podem ser realizadas 

por diferentes organizações – e elas podem realizá-las em contextos específicos de 

diferentes instituições – não existindo uma correspondência única entre funções e 
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organizações: várias organizações diferentes podem executar cada função e a maioria 

dos actores pode executar mais do que uma função. Por exemplo, as universidades 

podem fornecer tanto novos conhecimentos como pessoas especializadas (capital 

humano).  

O papel das instituições em relação às funções parece ser que elas influenciam o 

modo como as organizações executam as funções. 

 

1.1.4. Os limites dos Sistemas de Inovação: espacial, sectorial e funcional 

A distinção entre o sistema e o ambiente envolvente é crucial. Neste aspecto os 

sistemas de inovação podem ter uma escala supranacional, nacional ou subnacional 

(regional, local) - e, ao mesmo tempo, podem ser sectoriais no seio de qualquer uma 

dessas demarcações geográficas. Os sistemas nacionais, regionais e sectoriais de 

inovação podem ser considerados como três variantes de uma abordagem dos sistemas 

de inovação genérica. Todas as abordagens acima mencionadas podem ser proveitosas 

para analisar os sistemas de inovação, pois, geralmente, as abordagens complementam-

se entre si em vez de se excluírem.  

Existem pelo menos duas razões principais para a maioria da literatura se focar 

na análise dos sistemas nacionais: em primeiro lugar, as diferenças acentuadas 

existentes entre os vários sistemas nacionais em dimensões como o institucional, o 

investimento em I&D e o desempenho, em segundo lugar, o facto destes sistemas 

reflectirem a importância das políticas públicas e dos restantes aspectos políticos dos 

processos de inovação. Não é só uma questão de delimitação geográfica; o Estado, e o 

poder ligado a ele, também são importantes. 

Definir os limites espaciais é uma tarefa fácil, embora também tenha os seus 

problemas, e essencial para distinguir os vários tipos de sistemas de inovação. Há três 

formas de identificarmos os limites dos sistemas de inovação: pela delimitação espacial 

ou geográfica, sectorial e funcional. 

Os limites de um sistema de inovação regional devem reunir áreas geográficas 

que: 
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a) Partilhem um nível mínimo de spill-overs de aprendizagem, frequentemente 

associados à transferência de conhecimento tácito entre (indivíduos e) 

Organizações;  

b) Apresentem índices significativos de mobilidade localizada de trabalhadores 

qualificados, uma vez que é a forma mais eficaz de transferir conhecimento e 

garantir a sustentabilidade do mercado de trabalho local, ou ainda; 

c) Apresentem índices significativos de colaboração e de processos de 

aprendizagem interactivos entre organizações da mesma região que levam à 

inovação utilizando redes localizadas. 

Pelo contrário, a definição dos limites de um sistema de inovação não deve ser 

uma questão de escolha ou uso mecânico das fronteiras administrativas entre as regiões, 

embora isto possa ser útil do ponto de vista da disponibilidade de dados. 

Os limites dos sistemas nacionais de inovação são muitas vezes delimitados 

pelas fronteiras nacionais do país. No entanto, pode argumentar-se que os critérios são 

tão válidos para os sistemas de inovação regionais como para os nacionais.  

Para além da dimensão geográfica, também podemos falar de sistemas de 

inovação sectorialmente delimitados (sistemas que incluem apenas uma parte de um 

sistema regional, nacional ou internacional). Sistemas que são delimitados por áreas 

específicas de tecnologia ou por áreas de produto. A abordagem dos "sistemas 

tecnológicos" pertence a esta categoria. Carlsson e Stankiewicz (citados por Edquist, 

2001) afirmam que o Estado-nação constitui a fronteira natural de muitos sistemas 

tecnológicos. Às vezes, porém, faz sentido falar-se de sistemas tecnológicos locais, 

regionais, internacionais e até mesmo globais. 

Por último, é fundamental definir ainda os limites funcionais do sistema de 

inovação. A definição funcional determina a amplitude da acção do sistema, tendo em 

conta as taxonomias de inovação e as determinantes do desenvolvimento, difusão e 

utilização das inovações dos sistemas de inovação, quer sejam nacionais, regionais ou 

sectoriais. 
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1.1.5. O carácter evolutivo e os tipos de aprendizagem no contexto dos Sistemas de 

Inovação 

A abordagem dos sistemas de inovação faz das diferenças entre eles o seu foco 

principal de análise, o que faz com que não só seja natural mas também vital fazer a 

comparação entre diferentes sistemas existentes. Sem tais comparações é impossível 

argumentar do bom ou mau funcionamento de um sistema. Este factor torna essencial a 

adopção de uma perspectiva histórica de longo prazo porque os processos de inovação 

levam tempo, por vezes décadas, a serem concluídos, dadas as suas características 

evolutivas e a imprevisibilidade das suas trajectórias de desenvolvimento. Além disso, 

as inovações podem, em maior ou menor grau, ocorrer em todas as dimensões de um 

sistema. Devido sobretudo a estas duas razões, um sistema de inovação nunca atinge o 

equilíbrio e isto significa que a noção de optimização se torna irrelevante. 

Lundvall (1992) menciona como ponto fraco da abordagem dos sistemas de 

inovação o facto desta negligenciar importantes formas de “aprendizagem 

organizacional” e formal que incluem o aprender individualmente (que leva à criação de 

capital humano) e origina processos de aprendizagem organizacional com as actividades 

de I&D, o aprender-fazendo, o aprender-usando, o aprender-interagindo, e dá azo à 

criação de capital estrutural como são as inovações. 

Olhar mais atentamente para estes aspectos e, de uma forma mais genérica, para 

a infra-estrutura de conhecimento significa transcender a abordagem dos sistemas de 

inovação e passar a pensar mais em “Sistemas de Aprendizagem”, onde seria natural 

estudar a relação entre educação e inovação para descobrir, por exemplo, qual o tipo de 

educação mais adequado para promover inovações de processo e inovações de produtos. 

 

1.1.6. Os Sistemas de Inovação sustentável 

O relatório O Nosso Futuro Comum, publicado pela Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), é tido como ponto de partida para a 

maioria das discussões actuais sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Este 

relatório constituiu um importante ponto de viragem política para o conceito de 
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desenvolvimento sustentável, contudo não é o ponto de partida do processo de 

desenvolvimento conceptual. 

Como qualquer processo conceptual regido pela teoria evolutiva geral, existem 

alguns antecedentes importantes que levaram à definição de desenvolvimento 

sustentável avançada na CMMAD. Destes antecedentes conceptuais destacamos as 

diferentes religiões que nos ensinaram a perceber a natureza do mundo não-humano e a 

agir sobre ele através de crenças e leis, lembrando-nos da nossa parceria delicada e 

inevitável com o ar, terra, água e outros seres vivos. As perspectivas desta relação 

variam entre as visões do homem dominador da Terra (Gottlieb, 1996; Kinsley, 1996a; 

Kinsley, 1996b), da visão holística presente nas crenças e tradições indígenas onde o 

homem é apenas o centro, o beneficiário e o utilizador do Planeta que tem o dever de 

viver em harmonia com o universo, obedecendo às leis das ordens natural, moral e 

mística (Mbiti, 1996; Dudley, 1996). 

Outro antecedente são os modelos económicos de Thomas Robert Malthus 

(1766-1834) e David Ricardo (1772-1823) a prever os limites do crescimento causado 

pela escassez de recursos. 

Segundo a teoria de Malthus, a oferta de terras agrícolas de boa qualidade e a 

consequente diminuição da oferta de produtos agrícolas per capita iria ser afectada 

negativamente pelo aumento geométrico e descontrolado da população (Oser e 

Blanchfield, 1975; Pearce e Turner, 1990), reduzindo forçosamente o padrão de vida a 

um nível de subsistência e diminuindo o seu crescimento. No modelo económico mais 

complexo de Ricardo, o crescimento económico também se esgota no longo prazo, por 

causa da escassez de recursos naturais. Os retornos decrescentes surgem, não tanto por 

causa da escassez absoluta, mas porque a terra disponível varia em qualidade;  

A desvantagem fundamental desta teoria é que, em ambos os casos, o objecto de 

retorno decrescente foi definido com base numa curva de produção total fixa. No 

entanto as inovações técnicas, como o uso de fertilizantes, mudaram esta realidade 

aumentando a produção por unidade e os índices de compensação, mas sem eliminar a 

tendência de retornos decrescentes. 
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Por sua vez, a "tradição subterrânea" das economias orgânica e descentralista 

propõe estilos de vida comunal, artesanal ou tribal com agregados familiares 

comunitários suportados pela pecuária orgânica e pelas técnicas “faça você mesmo” – 

como defendida por Ernest F. Schumacher (1979) em Small Is Beautiful, onde introduz 

o conceito de tecnologia apropriada e intermediária, ou seja, a tecnologia que resulta 

dos desejos da perícia, dos níveis populacionais, da disponibilidade de recursos naturais 

e das necessidades sociais prementes (definidas pelo próprio povo). De acordo com 

DuBose et al. (1995), "o desenvolvimento sustentável pode ser rasteado pelo menos até 

aos meados dos anos 1960, quando a tecnologia apropriada foi promovida como o 

caminho para desenvolver os países menos desenvolvidos". 

Na sequência da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano 

de 1972, que representa um importante passo em frente no aperfeiçoamento do conceito 

de desenvolvimento sustentável, surge o apelidado Clube de Roma que produziu um 

relatório abrangente sobre o estado do meio ambiente, onde se enfatizou que a 

sociedade industrial estava em vias de ultrapassar, dentro de algumas décadas, a maioria 

dos limites ecológicos se continuasse a promover o tipo de crescimento económico 

verificado nos anos 1960 e 1970. 

Tornou-se gradualmente evidente após esta Conferência que o ambiente e o 

desenvolvimento não poderiam permanecer, por muito mais tempo, num estado de 

conflito. De acordo com Khosla (1995), no entanto, o primeiro grande avanço na 

compreensão conceptual veio do contributo da União Internacional para a Conservação 

da Natureza (IUCN) que, trabalhando em estreita colaboração com a World Wildlife 

Fund for Nature e o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, formulou a 

Estratégia Mundial de Conservação, que foi lançada internacionalmente em 1980. 

Embora o termo "desenvolvimento sustentável" não apareça no texto, o subtítulo da 

estratégia Living Resource Conservation for Sustainable Development, colocou 

certamente em destaque o conceito de sustentabilidade (Khosla 1995). 

O tema só foi assumido alguns anos mais tarde no relatório Brundtland onde se 

definiu desenvolvimento sustentável como "o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades" (CMMAD, 1991). Esta definição contém 
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dois conceitos-chave que sublinham a forte relação entre a redução da pobreza, a 

melhoria ambiental e a equidade social como factor essencial para um crescimento 

económico sustentável: 

• O conceito de “necessidades”, em particular as necessidades essenciais dos 

países mais pobres às quais deve ser dada prioridade absoluta e; 

• A ideia das limitações impostas pelo estado da tecnologia e da organização 

social sobre a capacidade do ambiente para atender às necessidades actuais e 

futuras. 

Por outro lado, nos dez anos que se seguiram ao anúncio Brundtland, uma 

grande quantidade de literatura académica e política preocupou-se com a compreensão e 

articulação dos princípios fundamentais do desenvolvimento sustentável (ver Dresner, 

2002, para uma discussão completa sobre as teorias fundamentais e principais actores na 

época).  

O grande evento após CMMAD é a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida também como a "Conferência do 

Rio", “Eco-92” ou a "Cúpula da Terra".  

A relevância apresentada por esta conferência, considerada por grande parte dos 

analistas como a maior conferência mundial no imediato pós-guerra fria, pode ser 

observada de dois ângulos: o da representatividade institucional (governos, sociedade 

civil e grupos sociais autóctones da Terra) e o dos significados económico, social e 

ecológico. 

Os principais resultados dessa conferência foram os seguintes: a Agenda 21; a 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida também como 

Carta da Terra; a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação; a 

Convenção sobre a Diversidade Biológica; a Convenção Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança Climática; e a Declaração de Princípios sobre Uso de Florestas. Destes 

documentos, seguramente a Agenda 21 e a Declaração do Rio foram os que mais 

definiram e influíram o desenvolvimento de políticas públicas, visando implantar o 

paradigma do desenvolvimento sustentável, conforme proposto pelo Relatório 

Brundtland.  
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A Carta da Terra8 coloca um conjunto de desafios inadiáveis à Sociedade, de 

modo a se assumirem direcções efectivas de transição para padrões de vida mais 

sustentável. Esse esforço obriga à adopção de uma agenda partilhada 

internacionalmente, e operacionalizada regional e localmente, que inclui mudanças 

radicais no pensamento e comportamento humano, à semelhança das ocorridas no 

passado (e.g. a Revolução Industrial). Neste processo global que implica transformações 

sociais, e no qual a Sustentabilidade é assumida como oportunidade económica, 

sublinhe-se a importância fundamental da preservação/ desenvolvimento dos valores 

éticos que suportam o sentido comunitário de responsabilidade social, e reflectem a 

preocupação com o bem comum, pilares incontornáveis para o bem-estar de uma 

comunidade. Inscreve-se neste âmbito a evolução do perfil populacional, e a capacidade 

das sociedades para o abordar de forma sustentável.  

A Agenda 21 é um plano global, visando a implantação de políticas públicas que 

buscam atingir o desenvolvimento sustentável como fim último. Os outros documentos 

também são em parte decorrentes da Agenda 21, pois procuram formalizar 

compromissos para todos os países em áreas nela contidas, mesmo que com obrigações 

diferenciadas entre países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento. É no âmbito da 

Agenda 21 que se apela para as “Iniciativas das Autoridades Locais para promover a 

Agenda 21 Local”, onde se invoca a especificidade e contextualização de soluções para 

que possam ser utilizadas de modo eficaz.  

Em qualquer destas iniciativas torna-se necessário construir e manter uma 

cultura de melhoria contínua, com envolvimento e participação de ‘stakeholders’, 

negociação de consensos em torno de visões comunitárias partilhadas e subsequentes 

objectivos, e metas planeadas. Este tipo de processos deve assim estar balizado pelas 

quatro dimensões essenciais do desenvolvimento sustentável, i.e. o desenvolvimento 

económico, a coesão social, a protecção do ambiente, e a adequabilidade institucional, 

que trata das questões relativas às formas de governação, das instituições e dos sistemas 

legislativos (flexibilidade, transparência, democracia) nos seus diversos níveis, e para o 

quadro da participação dos grupos de interesse (sindicatos e associações empresariais) e 

                                                 

8 http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/echarter_portuguese.pdf 

http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/echarter_portuguese.pdf
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da sociedade civil considerados como parceiros essenciais na promoção dos objectivos 

do desenvolvimento sustentável. 

Após alguns anos em que as conferências internacionais se focavam 

essencialmente na avaliação dos resultados da Rio-92 e na analise dos motivos do 

fracasso do Protocolo de Kyoto, importa salientar as decisões da Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, realizada de 13 a 22 de 

Junho de 2012 (CNUDS, 2012): 

• A economia verde: os países analisaram os factores necessários ao 

desenvolvimento de uma economia verde e como as políticas económicas 

podem ser uma ferramenta para avançar rumo ao desenvolvimento sustentável 

numa lógica de aprendizagem mútua. 

• Governança: os países concordaram em fortalecer a arquitectura de apoio às 

acções internacionais de desenvolvimento sustentável, através da criação de um 

fórum multistakeholders político de alto nível, para potenciar a tomada de 

decisões globais e o fortalecimento significativo do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) – ao torná-lo um corpo de adesão 

universal, reforçando o seu financiamento e ampliando a sua capacidade de 

monitorizar, avaliar e lidar com questões ambientais. 

• Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): reconhecendo o 

extraordinário sucesso dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) 

para promover acções de desenvolvimento humano e combate à pobreza, os 

países concordaram com a necessidade de estabelecer alguns objectivos de 

desenvolvimento sustentável que sejam acções orientadas, concisas e de fácil 

compreensão, de natureza global e universalmente aplicáveis a todos os países. 

Os ODS, como ficaram conhecidos, serão estabelecidos até ao fim de 2014 por 

um painel nomeado pelo Secretário-Geral da ONU. 

• Recursos: Os países concordaram em desenvolver uma estratégia de 

financiamento do desenvolvimento sustentável para atender aos compromissos 

acordados na Rio92, incluindo esforços para alcançar os Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentável. Por meio da Assembleia Geral, um processo 

intergovernamental analisará necessidades de financiamento, considerando a 
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eficácia de instrumentos e estruturas de financiamento existentes e avaliando 

iniciativas adicionais com vista à preparação de um relatório onde vigorem 

opções relativas a uma estratégia efectiva de financiamento. 

• Produção e consumo sustentáveis: para tornar os seus padrões mais 

sustentáveis, foi adoptado um quadro de programas sobre produção e consumo 

sustentáveis para orientar os países nos próximos dez anos. 

• Tecnologia: o documento final da Rio+20 solicita às agências competentes da 

ONU que definam opções de criação de um mecanismo que promova o 

desenvolvimento, transferência e difusão de tecnologias limpas e respeitadoras 

do meio ambiente, avaliando as necessidades tecnológicas dos países em 

desenvolvimento, os meios de satisfazê-las e a situação em termos de 

capacitação. 

• Medir o crescimento sustentável: reconhecendo que os instrumentos de 

medida actuais, como o Produto Interno Bruto, não reflectem o progresso das 

dimensões social e ambiental do desenvolvimento sustentável, a Comissão de 

Estatística da ONU foi incumbida de desenvolver novos indicadores nesta área a 

partir de iniciativas existentes. 

• Relatórios de sustentabilidade empresarial: durante a Rio+20 as empresas 

foram encorajadas a incluírem informações de sustentabilidade nos seus 

relatórios periódicos. 

 

A definição de sistemas de inovação proposta por Charles Edquist, a Agenda 21, 

a Declaração do Rio e os resultados da Rio+20 parecem ser os aspectos que mais 

definiram e influenciaram o aparecimento e o desenvolvimento do conceito de sistema 

de inovação sustentável (SIS). Segundo a literatura (Partidário, 2002; Keeble, J. et al, 

2005; Carter, 2006; Charter & Clark, 2007) conclui-se que inovação sustentável é um 

processo sistémico onde as considerações de sustentabilidade (as questões ambientais, 

sociais, culturais, organizacionais, institucionais e financeiras) se reflectem nas várias 

fases das cadeias de produção-consumo, desde as actividades de investigação e 

desenvolvimento até às fases do pós-consumo, aplicadas a novos mercados, produtos, 

serviços, tecnologias, modelos empresariais e de organização. 
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Os SIS podem ser caracterizados através de um determinado número de 

particularidades (Horst, 2004; Carter, 2006): 

1. Primado dos princípios da sustentabilidade. A essência de uma inovação 

sustentável reside em encontrar soluções em que os interesses económicos 

de empresas privadas e organizações possam coexistir com os objectivos da 

sustentabilidade ambiental e social, dentro de um determinado contexto 

cultural, organizacional, institucional e financeiro. 

2. Enfoque no utilizador. As necessidades do utilizador são o ponto de partida 

deste tipo de inovações. A contínua interacção com (potenciais) utilizadores 

e consumidores finais durante o processo de inovação é crucial. 

3. Equilíbrio entre estratégias de curto e longo prazo. Uma alteração social 

de larga escala não pode ser alcançada a curto prazo. Contudo, o progresso a 

curto prazo é necessário para encorajar e criar a base de apoio à inovação. 

Neste sentido, torna-se necessário encontrar o equilíbrio entre as ambições 

de curto e longo prazo, como um factor chave do sistema de inovação 

sustentável. 

4. Abordagem integrada e multidisciplinar. As inovações sustentáveis 

implicam uma combinação de alterações nos sistemas tecnológico, cultural 

(incluindo o comportamental) e estrutural (i.e. organizacional, económico e 

administrativo), requerendo uma abordagem integrada e multidisciplinar. 

5. Lógicas de envolvimento “Multistakeholder”. Estas inovações sistémicas 

excedem os limites das empresas individuais e só podem ser alcançadas com 

o envolvimento e a conjugação de múltiplos interesses. Isto significa que é 

necessário promover parcerias versáteis (privadas ou público-privadas) e que 

a base de apoio entre os diferentes interesses deve ser construída passo a 

passo. 

6. Correlacionar os tipos de abordagem com os níveis de aplicação. Um 

sistema de inovação sustentável deve ter em conta as oportunidades e 

ameaças nos diferentes níveis de escala – micro, meso e macro. O nível 

macro, que se situa a nível de governo nacional ou supra nacional, é 

importante porque as inovações do sistema só podem efectuar uma 

contribuição para a mudança social de larga escala se existir uma base de 
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apoio a este nível. O nível médio considera os interesses dos intervenientes, 

tais como as associações de comércio e os governos locais e regionais. O 

nível mínimo compromete os actores individuais, cada um com o seu 

interesse específico. O sucesso do sistema de inovação depende da vontade 

dos actores a diferentes níveis para inovar e criar a base de apoio a esse 

sistema. 

7. Carácter multiplicável. As inovações nos sistemas sustentáveis devem ser 

multiplicáveis, significando que deverão, de alguma forma, ser parte de um 

movimento societal mais vasto no sentido da sustentabilidade. Isto é um pré-

requisito do entendimento de que um certo número de inovações de sistema 

deve ser capaz de gerar uma transição, quer de forma paralela quer 

sequencial. 

 

A estas particularidades podemos ainda associar a definição de Backcasting. 

Philip J. Vergragt e Jaco Quist (2011) definem o Backcasting como o processo a partir 

do qual se “concebe uma visão de um futuro desejável, e, em seguida, se olha para trás 

a partir desse futuro para o presente, a fim de traçar estratégias e planear como isso 

poderá ser alcançado” através do desenvolvimento de agendas, estratégias e roteiros 

com base no desenvolvimento de cenários. Estes autores distinguem três classes de 

cenários futuros, respondendo às perguntas: o que vai acontecer (cenários de 

extrapolação de tendências; cenários “business as usual”); o que poderia acontecer 

(cenários exploratórios ou de “forecasting”, previsão; prospectiva; cenários 

estratégicos) e o que deve acontecer (cenários antecipatórios ou de “backcasting”, 

cenários normativos). 
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PARTE II – ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

1.2. Políticas públicas: contributos para uma definição 

As políticas públicas enquanto área de conhecimento e disciplina académica 

surgem nos EUA, rompendo com a tradição de investigação europeia nessa área, que se 

concentrava mais na análise sobre o Estado e suas instituições enquanto produtores por 

excelência de políticas públicas do que na produção governativa (Souza, 2006). 

O pressuposto analítico que regeu a constituição e a consolidação das políticas 

públicas como um ramo da ciência política foi que, em democracias estáveis, as acções 

e as inacções dos governos são passíveis de ser: (1) formuladas cientificamente e (2) 

analisadas por investigadores independentes. Na trajectória da disciplina, que surge 

como subárea da ciência política, o estudo do mundo público é o terceiro grande 

caminho trilhado pela ciência política norte-americana, sendo que o primeiro focaliza o 

estudo das instituições e o segundo o estudo das organizações locais, a virtude cívica 

para promover o “bom” governo, seguindo a tradição de Paine e Tocqueville, 

A revisão da literatura revela que o conceito de ‘política pública’ é polissémico. 

Mead (1995) define-o como um “campo dentro do estudo da política que analisa o 

governo à luz de grandes questões públicas” e Lynn (1980) como “um conjunto de 

acções do governo que irão produzir efeitos específicos”. Na mesma linha de 

pensamento, Peters (1986) define política pública como ‘a soma das actividades dos 

governos, que agem directamente ou através de delegação, e que influenciam a vida 

dos cidadãos’. Já Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como ‘o que o 

governo escolhe fazer ou não fazer’ e Laswell (citado por Souza, 2006) diz que as 

‘decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes questões: 

quem ganha o quê, por quê e que diferença faz’. 

Outras definições ainda enfatizam o papel da política pública na solução de 

problemas. Os Críticos dessas definições argumentam que estas: i) sobrevalorizam 

aspectos racionais e procedimentais das políticas públicas; ii) ignoram a essência da 

política pública, que é o embate em torno de ideias e interesses; e iii) por concentrarem 

o foco no papel dos governos, secundarizam o seu aspecto mais conflituoso, os limites 
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que cercam as decisões dos governos e as possibilidades de cooperação que podem 

ocorrer entre os governos e outras instituições e grupos sociais (Souza, 2006).  

Apesar de optarem por abordagens diferentes, todas as definições de políticas 

públicas assumem uma visão holística, onde o todo é mais importante do que a soma 

das partes – indivíduos, instituições, interacções, ideologia e interesses –, mesmo que 

existam diferenças sobre a importância relativa destes factores. Esta visão tem duas 

implicações: a primeira é que a área torna-se território de várias disciplinas, teorias e 

modelos analíticos; e a segunda é que o carácter holístico da área não significa que ela 

careça de coerência teórica e metodológica, mas sim que ela comporta vários “olhares” 

como são os casos da sociologia, da ciência política e da economia (Souza, 2006).  

Face ao exposto, poder-se-á resumir política pública como o campo do 

conhecimento que procura simultaneamente “colocar o governo em acção” e/ou analisar 

essa acção (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou 

curso dessas acções (variável dependente), onde a formulação de políticas públicas 

surge no estágio em que os governos traduzem os seus propósitos e/ou plataformas 

eleitorais em programas e acções que produzirão resultados ou mudanças no mundo 

real.  

As diversas definições permitem-nos sintetizar os seguintes elementos principais 

das políticas públicas: a) permitem distinguir entre o que o governo pretende fazer e o 

que, de facto, faz; b) implicam o envolvimento de vários actores, formais e informais, e 

níveis de decisão, embora seja materializada através dos governos; c) uma acção 

intencional, abrangente e com objectivos; d) não se limita a leis e regras; e) um 

instrumento de longo prazo, embora tenha impactos no curto prazo e f) implica 

processos subsequentes após a sua decisão e proposição, ou seja, implica também 

execução e avaliação. 
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1.2.1. Análise das políticas públicas 

1.2.1.1. A análise estratégica: actores, racionalidade e jogos 

 

a) A identificação, autonomia e fragmentação dos actores 

Influenciada sobretudo por toda uma literatura sociológica que redescobre as 

capacidades de escolha e de reacção dos indivíduos por detrás da suposta ordem dos 

sistemas ou das estruturas, como é o caso da sociologia das organizações (M. Crozier, 

E. Friedberg) e do individualismo metodológico (R. Boudon, F. Bourricaud), a análise 

das políticas públicas raciocina muito largamente em termos de actores com uma certa 

margem de liberdade e um certo limiar de racionalidade, cuja autonomia de acção e de 

deslocação no interior da sociedade é relativa, dada a fragmentação dos espaços 

públicos contemporâneos em volta de uma constelação heterogénea de actores. Por isso, 

e dada a sua importância estratégica, importa tentar esclarecer quem pode aspirar ao 

título de actor recorrendo com esse propósito ao trabalho de síntese realizado por Jean 

Baudouin (2000), onde reúne o contributo de um conjunto de autores. 

Na procura de uma concepção valorizante de actor, Bernard Gournay, Michel 

Crozier e Claude Neuschwander optam por uma abordagem activista e intencionalista, 

onde o actor é concebido como o indivíduo ou grupo capaz de, por acção própria, 

entender as regras do jogo, definir objectivos, reunir os meios apropriados à sua 

realização e agir com o propósito de influenciar os centros de decisão, aproveitando 

oportunidades interessantes (Baudouin, 2000). Com a finalidade de aumentar o seu 

poder de influência, conquistar a cooperação e a benevolência de um meio mais ou 

menos hostil, o autor terá de criar e consolidar redes, estruturas e cadeias de conivência 

e de iniciativa9 para obrigar as estruturas existentes a evoluírem. 

O conceito de actor pode ainda ser concebido de modo abrangente ou restritivo. 

Os mais abrangentes seguem linhas de pensamento próximas das propostas do 

                                                 

9 Esta concepção viu-se seriamente reforçada pela observação empírica das políticas ditas "reformadoras" 
onde Haroun Jamous faz sobressair a noção de personalidade reformadora dos promotores, uma minoria 
segundo o sociólogo norte-americano Aaron Wildavski, pois a maioria são políticas puramente simbólicas 
de carácter incrementalista e rotineiro. 
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individualismo metodológico e da concepção interaccionista, segundo as quais não 

existem indivíduos ou grupos que possam reivindicar em seu proveito uma dominação 

absoluta sobre as condutas e os pensamentos dos indivíduos, pois não existem 

indivíduos ou grupos tão desprovidos económica, social e culturalmente que não 

possam mobilizar certos recursos e subtrair-se a certos constrangimentos. Já as 

representações substancialistas do poder mencionam que, apesar das pressões 

sistémicas restringirem o campo de autonomia do actor, nunca o eliminam totalmente, 

mesmo nas situações extremas dos totalitarismos. Mais restritivas são as sociologias da 

dominação, que associam a capacidade de exercer influência à posse de certas espécies 

de capitais (económico, social, cultural, simbólico). 

Quanto ao rótulo de actor, a literatura citada por Jean Baudouin parece 

concordar com uma aplicação extensiva a todo o indivíduo e a todo o grupo capaz de 

mobilizar recursos e conquistar influências, quer estas se exerçam num sentido 

"conservador" ou num sentido "progressista". De facto, a observação atenta do 

fenómeno político permite-nos constatar a existência de múltiplos indivíduos e grupos 

colocados no exterior ou no limite das cadeias normativas com muito poder de 

influência, e, por vezes, mais decisiva do que as autoridades com legitimidade política 

para produzir e pôr em prática decisões públicas. 

Concluir-se-á que a decisão política é mais do que nunca uma escolha no 

incerto. O fraccionamento dos sistemas, a internacionalização das trocas e a 

mundialização das economias segregam cenários deliberativos e dão azo ao 

aparecimento de cadeias de interdependência, arenas e redes de políticas públicas onde 

intervém actores públicos e privados, acabando por equiparar as decisões públicas a 

tantas outras construções soberanas, unilaterais, com força de direito relativamente a 

indivíduos e a grupos. 

Esta realidade dá também origem a apreciações divergentes e antagónicas do 

estatuto do Estado, e mais amplamente do estatuto do Político, no interior da sociedade: 

as da análise organizacional focadas sobretudo nas dinâmicas da acção organizada, que 

desvalorizam implicitamente a centralidade do Estado, e as da análise das políticas 

públicas que tentam redescobrir não só processos decisórios concretos, mas também a 

dimensão reguladora e integradora do Político. 
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b) A racionalidade dos actores e as suas limitações 

Segundo o modelo da análise desenvolvido e aprofundado por Crozier e 

Friedberg na década de 1970, a análise estratégica apoia-se numa teoria do actor assente 

em quatro postulados: 

i) A organização é uma construção, resultante das diversas acções que os actores 

elaboraram em conjunto; 

ii) Os homens nunca aceitam ser tratados como meios ao serviço de objectivos, 

cada um tem os seus próprios objectivos; 

iii) A tónica é posta na liberdade do actor e na sua autonomia. A maneira de assumir 

o seu papel está longe de ser pré-determinada. Existe uma grande liberdade de 

interpretação do actor que modifica sempre a sua definição e conteúdo; 

iv) As estratégias dos actores são sempre racionais, mas de uma racionalidade 

limitada e contingente. Cada actor tem um campo de competências particular e 

conhecimentos limitados nesse campo. Cada um defende o seu domínio e fá-lo 

tanto mais ardentemente quanto tira as suas convicções da prática quotidiana, da 

sua lógica. 

Esta racionalidade limitada significa que há factores e constrangimentos que 

impedem o actor de aplicar a solução óptima (a melhor possível) na prossecução dos 

seus objectivos, o que fará, consequentemente, com que este adopte racionalmente a 

primeira solução disponível que responda a critérios mínimos de satisfação, em função 

dos objectivos que prossegue: constrangimentos da organização para a posição do actor 

e para a sua personalidade. Estas três variáveis ou conjunto de variáveis combinam-se 

na escolha dos critérios de satisfação. 

A tese da racionalidade limitada no âmbito da análise das políticas públicas 

surge como reacção contrária ao modelo da racionalidade absoluta subjacente ao 

modelo económico clássico que confere aos decisores a possibilidade de optimizar as 

suas decisões a partir do conhecimento de todas as opções disponíveis. Os estudiosos 

deste modelo propuseram o conceito de que a racionalidade é sempre relativa ao sujeito 

que decide e não a racionalidade tida como superior. 

A "decisão política" esta sujeita à tese da racionalidade limitada porque:  
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• Ao actor é inerente uma incapacidade de conhecer e controlar todos os aspectos, 

variáveis, finalidades e meios que põe em prática. A informação que os 

protagonistas de uma política pública dispõem sobre o assunto que esta versa 

nunca é absoluta, mas sim – e necessariamente – incompleta, subjectiva e 

fragmentária; 

• As políticas públicas nunca exprimem um conjunto completo e acabado de 

preferências, isto porque, como a experiência mostra, as preferências dos actores 

são necessariamente relativas, vagas e incrementalista, resultando muitas vezes 

de duros e complexos processos negociais; 

• Na base de uma decisão estratégica nunca está o resultado de um inventário 

exaustivo das alternativas plausíveis num dado momento. Pelo contrário, ela 

surge quando os decisores pensam ter atingido um nível correcto de satisfação e 

terem minimizado o risco de qualquer ameaça de perturbação. E será por esta 

razão que o processo de análise das políticas deve privilegiar 

metodologicamente o estudo do conjunto limitado de opções que se ofereciam 

ao decisor num dado momento e descobrir os critérios manifestos ou latentes 

que levaram a afastar algumas delas e a reter outras; 

• Está muito mais vulnerável à incerteza e à influência de sistemas complexos, 

anárquicos e de escala global, onde actuam operadores cada vez mais numerosos 

e diferenciados com capacidade de intervenção no espaço público. 

Este último ponto leva-nos, aliás, a declarar que a racionalidade do actor político 

é limitada também pelo carácter sistémico dos modelos de governança em rede que 

caracterizam a acção pública contemporânea. 

Sob este ponto de vista, é a própria noção de "sistema de acção" – visto como 

uma construção social e entendido como um "conjunto humano estruturado que 

coordena as acções dos que dele dependem através de mecanismos de jogos 

relativamente estáveis e que mantém a sua estrutura por meio de mecanismos de 

regulação que constituem outros jogos" (Crozier e Friedberg citados por Baudouin, 

2000) onde toda a acção é necessariamente interacção –, que fica no centro da análise 

estratégica. 
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No entanto, a noção de sistema de acção, apesar de se revelar através da 

dialéctica imanente entre o actor e o sistema, não carrega em si uma visão ingénua do 

actor: os participantes num sistema de acção são indivíduos parcialmente livres, 

calculistas capazes de elaborar estratégias cujo cruzamento origina um jogo que, por sua 

vez, reage sobre o comportamento dos actores que são escolhidos sobretudo pelas 

relações que mantêm entre si e pelas regulações mais ou menos estáveis que essas 

interacções suscitam. 

Os teóricos da análise estratégica têm sido criticados por supostamente 

apregoarem uma igualdade irreal de competência e de saber-fazer entre os diferentes 

protagonistas de um sistema de acção, ignorando deliberadamente desta forma os 

trunfos de que disporiam certos "jogadores", em virtude das suas propriedades iniciais, e 

as penalidades que pesariam sobre outros devido às suas desvantagens sociais e 

culturais.  

Com efeito, M. Crozier e E. Friedberg recusam associar a capacidade de agir a 

determinações sociais pré-constituídas e partem do princípio de que nunca nenhum 

actor está permanentemente em desvantagem ou está irremediavelmente excluído do 

jogo. Isto, porém, não significa que vejam nestas condições do jogo uma garantia de 

igualitarismo entre os vários actores. Pelo contrário, partindo da ideia de que todo o 

actor tende a reservar uma zona de autonomia nas suas relações com os outros actores, 

que os sistemas de acção são construções particularmente instáveis e nenhum é 

antecipadamente regulável e dominável, os actores afirmam que um participante num 

sistema de acção terá tanto mais poder quanto mais favorável for a sua posição para 

controlar o maior número das seguintes zonas de indeterminação ou zonas de incerteza: 

a detenção de uma competência ou ainda de perícia; o acesso a informação e, se 

possível, a sua retenção; as relações com o meio e as regras organizacionais.  

O controlo destas zonas de incerteza é uma aposta decisiva. 
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1.2.1.2. A análise sequencial: o ciclo de vida das políticas públicas 

O modelo de análise sequencial procura compreender a actividade 

governamental com a ajuda da análise do conteúdo da política, no que se refere aos 

produtos ou resultados que devem ser por ela alcançados.  

O primeiro mérito da análise sequencial é sair de uma abordagem 

excessivamente centrada nos actores e nos jogos de actores para nos trazer as políticas 

públicas enquanto conjuntos mais ou menos coerentes de intensões, de decisões e de 

realizações imputáveis a uma autoridade pública e visando produzir efeitos no campo 

social. A política integra um quadro geral, não podendo ser vista como um acto isolado, 

mas como um conjunto de actos articulados em torno de eixos específicos. A acção da 

política afecta o meio social de indivíduos, de grupos e instituições que integram 

directamente ou indirectamente o seu campo de acção (Meny e Thoenig, 1989), o que 

permite apreciar a sua eficiência junto ao público contemplado pela política. A análise 

sequencial vê a acção pública como um sistema integrado por uma dimensão interna e 

externa em termos de gestão: sendo que a gestão interna é referente aos meios (inputs) 

empregues pelas organizações públicas na obtenção da eficiência e eficácia de suas 

realizações (outputs), traduzidas em políticas públicas, que por sua vez produzem 

externalidades (outcomes) na sociedade. 

Com base numa série de estudos metodológicos sobre policy making, 

confrontando contribuições actuais com outras mais clássicas elaboradas na década de 

1970, como as de Charles Jones, Eugene Bardach e Richard Elmore, analisar-se-ão 

agora modelos explicativos das políticas públicas que ensejam apreender a dinâmica 

que articulam as várias fases do seu ciclo de vida, assim como a discussão sobre a difícil 

e complexa relação entre o meio social, político, económico e a acção governamental 

que se verificam em todas as fases das políticas públicas. 

 

a) Construção da agenda – modelos de identificação pública de um problema 

As políticas públicas têm sido observadas como um processo de racionalização 

heurística e didáctica composta por fases ou etapas com o propósito de facilitar a sua 

compreensão. Todavia, isso não significa que a ordem das etapas seja sempre 
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respeitada, mas permite esclarecer algumas das múltiplas operações que integram o 

processo (Braud, 2006). Esse processo ao qual a política pública está interligada refere-

se principalmente a uma perspectiva analítica hierárquica, a qual vê o governo como um 

actor central na selecção dos problemas, colocação na agenda, implementação e 

avaliação, ao contrário da perspectiva analítica da “acção pública” que reconhece o 

papel de múltiplos atores de níveis diversos. 

Dir-se-á, com efeito, que uma política pública advém da consciencialização de 

um conjunto de problemas, até então privados ou técnicos, por parte das autoridades 

políticas que os transformam em questões públicas ao decidirem adoptá-los e inscrevê-

los na agenda governamental com o propósito de lhes dar respostas mais ou menos 

coerentes. Esta constatação põe em evidência o carácter necessariamente selectivo e 

parcialmente arbitrário da intervenção pública. 

A revisão da literatura sobre a construção da agenda política realizada por Jean 

Baudouin (2000) é rica na apresentação de múltiplos modelos de identificação pública 

de um problema: 

• O modelo da oferta política equipara os partidos políticos a empresas que 

actuam num mercado político onde, normalmente nos períodos pré-eleitorais e 

eleitorais, procuram acumular o máximo de votos, actualizar as suas buzz words, 

a sua propaganda e os seus programas, definindo novas apostas e tentando 

introduzir na cena política temas susceptíveis de orientar ou reorientar a 

intervenção pública, construindo ou adoptando reivindicações latentes. Neste 

aspecto, Philippe Braud chama a nossa atenção para o importante papel 

desempenhado pelas pequenas formações políticas para quem pode ser tentador 

e recompensador apoderar-se de temas marginais ou periféricos excluídos pelos 

grandes partidos. 

• O modelo da mobilização implica a conjunção progressiva no tempo e no espaço 

de dois "momentos" indissociáveis: primeiro, um momento simbólico durante o 

qual são pouco a pouco abaladas as representações colectivas que até então 

estruturavam a percepção de um determinado problema e legitimavam o 

comportamento das autoridades públicas, seguido de um outro momento onde 
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militantemente grupos mais ou menos restritos se organizam, mobilizam e se 

revelam capazes de politizar o terreno e de interpelar os responsáveis políticos. 

• O modelo da mediatização salienta o papel cada vez mais estratégico 

desempenhado pelos media na génese ou no desenrolar das políticas públicas. A 

televisão e a rádio, mas também a imprensa, participam na construção social dos 

acontecimentos e podem, se não provocar, pelo menos acelerar o agendamento 

de certos problemas, sobretudo daqueles que apresentam uma forte carga de 

sensacionalismo. 

• O modelo da antecipação reabilita a capacidade de iniciativa das autoridades 

políticas que distinguem por si próprias os desequilíbrios reais ou virtuais e 

concluem pela existência ou pela possibilidade de uma “situação problemática” 

a pedir, por consequência, tratamento. Essa mobilização, que surge do centro e 

não da periferia, é o ponto por excelência do voluntarismo político. Nesta 

hipótese, não há nem conflito, nem protesto, nem controvérsia, visando 

justamente a antecipação, prevenção e estancamento de uma fonte potencial de 

perturbação. 

• O modelo do corporativismo silencioso designa uma forte reivindicação 

categorial, substituída por uma organização ou organizações poderosas e 

reconhecidas, exercendo uma pressão silenciosa, mas eficaz, sobre as instâncias 

competentes do poder do Estado. Está no auge quando um segmento do aparelho 

administrativo, um ministério, uma secretaria de Estado ou uma comissão 

parlamentar são de certo modo colonizados por um grupo ou uma coligação de 

interesses. 

Por sua vez John W. Kingdon (1984) define a agenda como o espaço de 

constituição da lista de problemas ou assuntos que chamam a atenção do governo e dos 

cidadãos. Este autor diferencia e caracteriza três tipos de agenda: 

• A agenda sistémica ou não-governamental, onde consta a lista de assuntos que 

são, há anos, preocupação do país, sem contudo merecer atenção do governo;  

• A agenda governamental, que inclui os problemas que merecem atenção do 

governo;  

• A agenda de decisão, onde constam os problemas a serem decididos. 
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Kingdon diz que um assunto pode sair da agenda sistémica para a governamental 

quando há eventos dramáticos ou crises, influência de um quadro de indicadores ou 

acumulação de informações e experiências. 

Ao mesmo tempo, o autor menciona os factores que segundo ele influenciam a 

construção da agenda governamental: os participantes activos e os processos. 

Os participantes activos podem ainda ser classificados como actores 

governamentais e actores não-governamentais. Podendo estes dois grupos serem ainda 

subdivididos em actores visíveis e atores invisíveis, sendo que os primeiros influenciam 

a formação da agenda e os segundos a especificação de alternativas. 

A segunda variável que influencia a inclusão e especificação de um determinado 

assunto na agenda é o processo. Recorrendo ao modelo de organização “anarquia 

organizada” proposto por James March e Johan Olson (1972), Kingdon menciona que 

são as características dos órgãos, das instituições e dos aparelhos vinculados à produção 

de políticas públicas que melhor podem responder pelos múltiplos processos de 

selecção dos problemas cujo reconhecimento dar-se-ia em função de indicadores, 

eventos, crises, símbolos e feedback do trabalho burocrático e da elaboração do 

orçamento.  

Outros aspectos importantes que influenciam a inclusão de um assunto na 

agenda, assim como a sua estabilidade, são: o grau de fragmentação das comunidades 

políticas (policy communities); a acção das forças organizadas (grupos de pressão, acção 

da mobilização política e comportamento das elites políticas); a maior ou menor 

estabilidade dos corpos administrativos do Estado e a maior ou menor capacidade de 

influência dos empreendedores políticos (policy entrepreneurs), pessoas que investem 

os seus recursos a favor de determinadas questões políticas, actuando em qualquer fase 

da política, com capacidade de lhes provocar alterações. Contudo, só os assuntos que 

satisfazem os critérios estabelecidos pelos grupos de especialistas sobrevivem ao 

processo de selecção. 

Por sua vez, Richard Hofferbert (1974), baseando-se em Herbert Simon, 

identifica três aspectos em todos os processos de decisão: i) as normas que governam a 

permanência e as mudanças da atenção pública; ii) os princípios que governam a acção 
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política; e iii) as condições que determinam a escolha das acções. Podemos ainda 

acrescentar a esta lista que muitas vezes o desenvolvimento de determinadas políticas se 

pode explicar mais pelas preferências, predilecções, orientações e expectativas dos seus 

promotores e produtores do que – exclusivamente – pelos processos políticos (Eulau e 

Eyestone, 1968; Richard Hofferbert 1974), que podem ser condicionados, de diferentes 

formas e graus de intensidade, pelo meio socioeconómico, político e pela dinâmica 

incremental das rotinas e dos padrões de acção (Sharkansky, 1970) das instituições. 

Cobb e Elder defendem a necessidade de repensar a teoria do processo decisório, 

sublinhando as contribuições de Schattschneider (1960), Dahl (1956) e Gamson (1968), 

para quem a participação dos cidadãos é bastante limitada nas arenas onde se decide que 

políticas serão implementadas e, portanto, onde os conflitos são negociados. Este factor 

sugere a existência de um sistema estável mas sem representação. A conclusão de 

Schattschneider é que há temas e assuntos que emergem dentro da política e outros fora. 

Mas Cobb e Elder concordam com Walker (1966) em que a agenda governamental 

pouco muda, sendo sempre os mesmos temas que estão em cena. Segundo os autores, há 

que contemplar também a não-decisão, isto é, a possibilidade dos temas serem 

descartados antes mesmo de alcançarem a arena de decisão10.  

A agenda é então classificada em dois tipos: sistémica e institucional, onde a 

primeira contém assuntos de ordem mais geral e abstracta do que a segunda. O sistema 

político tende a aumentar ou diminuir os espaços entre as duas agendas, mantendo-as 

sempre separadas por limites toleráveis pela sociedade. Por sua vez, a construção da 

agenda é um processo que envolve os órgãos legislativos e os partidos políticos, assim 

como envolve as comunidades políticas que tenham mais recursos e afinidade com estes 

guardiões, o que lhes garante poder de intervir e influenciar. 

Para estes autores estudar a construção da agenda é importante porque revela a 

natureza da relação entre o meio social e o processo governamental, permitindo até 

                                                 

10 Retomando as afirmações desenvolvidas por Walker, eles assinalam que os promotores de um 
determinado assunto ou tema, para atingir o status de agenda, têm de ser capaz de chamar a atenção e de 
mobilizar as tendências, as influências e as reacções das comunidades políticas, e fazer com que sejam 
referendados por um consenso geral das elites. 
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pensar na possibilidade de a agenda produzir estabilidade estrutural, do mesmo modo 

que o voto confere estabilidade conjuntural. 

 

b) A preparação, concepção e execução de políticas públicas 

Para Hoppe, Van de Graaf e Van Dijk (1985) o processo de formação de 

políticas públicas pode ser visto como um processo contínuo de reflexão para dentro e 

acção para fora. As fases de elaboração do projecto (ou formulação) e implementação 

constituem dois momentos distintos e igualmente importantes na formação das políticas 

públicas, sendo fruto de diferentes processos e com diferentes funções sociais: a fase da 

formulação ocorre num espaço político de trocas e indeterminações, conflitos e poder, 

enquanto a implementação se revela um processo racionalizado de procedimentos e 

rotinas do espaço administrativo. Os autores concluem que os problemas da relação 

formulação/implementação residem na fragmentação dos níveis de conhecimento 

existente entre quem formula políticas públicas, quem as implementa e o público-alvo. 

Em relação às variáveis que podem influenciar o comportamento dos promotores 

e produtores de políticas públicas, os autores enumeram os seguintes valores: políticos, 

de organização, pessoais, governamentais, ideológicos e a cultura política, para depois 

definirem a agenda governamental como o espaço em que se constituem os problemas, 

assuntos ou temas que os promotores e produtores de políticas públicas escolhem ou são 

compelidos a escolher; e subscrevem os dois tipos de agenda, assim como os conceitos 

de status de agenda e de não-decisão identificados por Cobb e Elder. 

O ponto de partida de Donald S. Van Meter e Earl E. Van Hom (1975) é a 

elaboração das características mais gerais que envolvem o processo de decisão no 

processo de implementação: a quantidade de mudança envolvida; e a extensão do 

consenso sobre os objectivos e as metas da política onde sucede uma relação 

inversamente proporcional entre as duas variáveis. Ou seja, quanto menor a quantidade 

de mudança, maior é o consenso obtido. A extensão do consenso sobre as metas e os 

objectivos de uma política pública é influenciada pelo bom entrosamento entre quem 

formula e quem implementa, pois o conhecimento prático destes sobre as actividades 

pertinentes em cada fase e sobre o objecto das políticas públicas são fundamentais para 
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o êxito das mesmas. Também as características dos organismos executantes, as 

condições políticas, económicas e sociais, e a forma de execução das diferentes 

actividades influenciam o desempenho das políticas nesta fase: 

• As características dos organismos executantes podem ser analisadas de acordo 

com as dimensões, competências e vitalidade das equipas; os graus de hierarquia 

e sistemas de controlo; os graus de autonomia; e, por último, pelas redes de 

comunicação e de encadeamento que promovem. 

• A execução de actividades depende da clareza com que metas e objectivos são 

fixados e da consistência com que são comunicados; da relação que se 

estabelece entre as várias actividades que implicam auxílios técnicos e de 

informação; e da escolha da natureza das actividades de controlo a aplicar 

(coercitiva, remunerativa ou normativa). 

• As condições políticas, económicas e sociais dependem dos recursos 

económicos disponíveis; do reflexo das condições económicas e sociais; da 

opinião pública; da posição das elites; dos partidos de oposição; e da posição dos 

grupos privados não-institucionais. 

Markku Kiviniemi (1985), tendo como referência o modelo e as contribuições de 

Sabatier e Mazmanian (1983) e de Sharpf (1977), define a implementação como a fase 

em que se estabelecem intenções para obter impactos e consequências. O processo 

político subjacente envolve acção intencional e operativa quando passa a contar com 

recursos e discursos que produzem impactos – uma acção social. Esta acção, por sua 

vez, envolve actores governamentais e não-governamentais que interagem entre si com 

intenções próprias através das quais estes ganham estatuto de sujeitos intencionais com 

ideias, valores, recursos e acções que introduzem características próprias a cada 

processo da acção social. A análise destes processos permite definir a posição estrutural 

de cada actor no processo de implementação. 

Outro aspecto fundamental no trabalho de Kiviniemi é a diferença que 

estabelece entre exercer poder e influência: a primeira atitude não modifica os valores e 

as preferências, e a segunda, sim. É por esta razão que será fundamental para o sucesso 

de qualquer processo político diminuir a dispersão cognitiva e ideológica entre os 
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produtores de políticas públicas e os restantes actores, isto com base na teoria do 

equilíbrio na análise de redes organizacionais11. 

Richard Elmore (1979/80) observa que há dois tipos de abordagem para a 

análise da execução – forward mapping e backward mapping. A abordagem forward 

parte do pressuposto de que os produtores influenciam a execução, definindo-a no topo 

da pirâmide da administração e indicando o que esperam em cada fase, fazendo uma 

divisão das responsabilidades e equacionando todos os factores que possam interferir na 

concretização das políticas, escamoteando situações desconfortáveis que, em muitos 

casos, fogem ao controlo e desvirtuam a sua intenção original. 

A abordagem backward, ao contrário, pressupõe que os produtores de políticas 

públicas não controlam a sua execução. Pelo contrário, esta não se define no topo da 

pirâmide da administração, mas no ponto em que acções administrativas interceptam 

escolhas privadas.  

Elmore observa ainda que há dois tipos de políticas: centralizadas, que se 

caracterizam por estruturas organizacionais formais, relações de autoridade e controlos 

administrativos; e descentralizadas, que se caracterizam por controlos dispersos, com 

influência indirecta dos produtores de políticas públicas. Na primeira, a autoridade é 

centralizada e rica em artifícios formais de comando e controlo; na segunda, a 

autoridade é dispersa e há artifícios informais de delegação e entendimento. É evidente 

que a lógica de análise forward adapta-se melhor ao primeiro tipo de política, e a 

backward ao segundo tipo.  

Eugene Bardach (1977) vê o processo de execução como o processo de 

interacção estratégica baseado na negociação e construção de consensos, no qual a 

maioria dos problemas se relaciona com actividades de controlo, no qual todos 

defendem os seus próprios interesses – que podem apresentar maior ou menor 

incompatibilidade com a política –, tendo cada grupo a sua própria agenda. Já Merilee 

Grindle (1980) discute a influência do contexto político na execução de políticas. Os 

                                                 

11 O autor assinala que uma rede interorganizacional – grupo de atores em complexa interacção – está em 
equilíbrio quando há entre os participantes um elevado grau de coordenação e interacção cooperativa, 
fundadas em consenso normativo e respeito mútuo. 
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limites e condicionantes ocorreriam em função do conteúdo da política, do próprio 

contexto político e do espaço administrativo em que se desenvolve. Os actores seriam 

analisados segundo a capacidade de poder, os interesses, as estratégias e as 

características do regime com o qual interagem. 

 

c) A avaliação e monitorização de políticas públicas 

A fase da avaliação representa uma apreciação sistemática e objectiva das 

políticas públicas em preparação, em desenvolvimento ou concluídas, relativamente à 

sua concepção, ao seu desenvolvimento e aos seus resultados. Visa também melhorar os 

processos de aprendizagem quanto aos sucessos e aos insucessos das diferentes 

actividades, como forma de potenciar a eficiência das mesmas actividades em acções 

públicas futuras. 

A avaliação de políticas públicas, segundo Rolando Franco e Ernesto Cohen 

(1993), podem ser de quatro tipos: investigação, investigação avaliativa, avaliação e 

monitorização, diferenciando-se pelo momento em que são realizados (antes, durante ou 

depois da execução da política); pelo objecto e ou objectivos do estudo; pelas técnicas 

que empregam e pela relação que estabelecem com a política. 

A mais importante e mais directa utilização da avaliação deve ser a de verificar 

como se está a evoluir face aos objectivos ambicionados. Com este propósito existe uma 

série de dimensões interrelacionadas sobre as quais é importante que todos os 

intervenientes envolvidos tenham a mesma percepção, isto é, sobre os conceitos e 

metodologias adoptados e que estão a ser postos em prática: relevância, eficiência, 

eficácia, utilidade e sustentabilidade. 

A relevância é a medida que determina até que ponto os objectivos da política 

pública se adequam à realidade. Esta análise deve ser central na fase de planeamento, 

mas deve também estar presente durante a fase de implementação, no sentido de saber 

se as intervenções e os seus objectivos estão ainda em harmonia com as necessidades e 

prioridades que tinham sido identificadas no início das actividades ou do planeamento, 

pois estas podem mudar com o decorrer do tempo em razão de mudanças sociais, 

políticas, demográficas ou ambientais. 



 

38 

 

A eficiência é a medida da relação entre os recursos afectos à execução da 

política pública e os resultados obtidos (custo/benefício) também em termos de 

produtividade ao nível do uso eficiente dos recursos financeiros, humanos e materiais. 

Por outras palavras, a análise de eficiência quer verificar se o uso de recursos afectos é 

justificável relativamente aos resultados gerados.  

A eficácia equivale à medida que calcula o grau com que foram atingidos os 

objectivos iniciais. É pois naturalmente importante que, desde o início, exista uma clara 

e inequívoca definição de objectivos e metas a atingir. Caso contrário, o uso da medida 

da eficácia torna-se difícil, imprecisa e irrealista. 

A medida utilidade julga o impacto obtido pela política pública. O impacto é, 

assim, a medida de todos os efeitos e mudanças – positivos e negativos; previstos ou 

imprevistos – provocados pelo seu desenvolvimento e implementação. É talvez a mais 

difícil e exigente componente da avaliação, uma vez que é necessário estabelecer 

condições causais complexas que são às vezes difíceis de comprovar. 

A sustentabilidade é a medida da continuidade dos projectos ou dos seus 

resultados positivos, após a conclusão de intervenção. Acontece que muitas das 

iniciativas de desenvolvimento concretizadas, muitas vezes com afectação de uma 

grande quantidade de recursos financeiros, de recursos humanos ou de equipamento, 

falham logo que termina a fase de execução, quer por não haver meios ou a capacidade 

e motivação para fornecer os recursos necessários para a sua continuação, quer ainda 

por outras razões. As dimensões ambientais, financeiras, institucionais e sociais 

tornaram-se matérias essenciais de análise na apreciação da sustentabilidade. 

Retomando o trabalho de Rolando Franco e Ernesto Cohen, refira-se que existe 

uma adequação entre os tipos de estudo e as fases das políticas. Assim, a fase de 

construção de agenda propícia estudos de processo decisório; a fase de formulação, 

estudos de processo decisório, custo-benefício e custo-efectividade; a fase de execução, 

estudos de processo decisório e de avaliação do processo de execução (a chamada 

avaliação de processo); e a fase de avaliação, estudos avaliativos. Os estudos de 

avaliação, por sua vez, são de tipo específico e podem abarcar dois tipos de estudo: a 

avaliação de processo e a de impacto. A avaliação de processo estuda a fase de 
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implementação de determinada política. A avaliação de impacto estuda o efeito dos 

resultados de uma política. 

Os autores assinalam que, para melhor visualizar os estudos de avaliação, deve-

se partir de uma configuração que postule que toda a política é composta de acções que 

ocorrem num intervalo cronológico que decorre entre uma situação actual e uma 

situação nova. Nesta configuração, a situação actual é retratada por diagnósticos que 

têm por finalidade descrever, explicar e projectar uma determinada realidade, onde o 

instrumento analítico seriam as variáveis e onde o tipo de relação que estabelecem entre 

si permitiria definir as políticas. 

Importa agora distinguir os termos Monitorização e Avaliação, pois 

correspondem a duas actividades organizacionais distintas, relacionadas mas não 

idênticas. O que ambas têm em comum é o facto de estarem direccionadas para produzir 

conhecimentos sobre o que se está a fazer e como se está a fazer, focalizando a atenção 

na eficiência, eficácia e impacto das políticas públicas. A Monitorização e a Avaliação 

são, pois, dois instrumentos diferentes de gestão que estão directamente relacionados e 

que se apoiam de forma interactiva. 

A Monitorização é uma recolha e análise sistemática de informação operada à 

medida que o projecto evolui, baseada em metas e actividades estabelecidas, e contribui 

para manter o acompanhamento dos trabalhos e os decisores informados. É um 

instrumento essencial, pois permite saber se os recursos disponíveis são suficientes e se 

estão a ser bem utilizados, se a capacidade instalada é suficiente e adequada e se se está 

a fazer o que foi planeado; fornece os dados quantitativos e qualitativos necessários para 

conceber e levar a cabo a Avaliação e permite afinar os instrumentos de monitorização e 

as estratégias de acção através dos resultados obtidos nas avaliações periódicas. 

 

d) O desfecho e extinção de políticas públicas 

Cabe na lógica de uma análise de tipo sequencial a ideia do desfecho ou mesmo 

da extinção das políticas públicas, que pode revestir-se de modalidades diferentes: uma 

política pública pode ter fim ou extinguir-se com o esgotamento do problema que estava 
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destinada a gerir ou pode igualmente extinguir-se com a realização administrativa e 

financeira de um determinado programa.  

É preciso, porém, admitir que a noção de desfecho ou extinção levanta tantos 

problemas como os que resolve: por um lado, o aparente desfecho de uma política 

pública não põe necessariamente fim aos seus efeitos na sociedade. Uma política com 

objectivos reformadores que tem êxito não desaparece, tornando-se uma política 

rotineira. Por outro lado, o fim de um programa ou de uma política não significa 

necessariamente a morte do organismo ou dos organismos encarregados da sua 

execução. Não é raro tais estruturas sobreviverem aos objectivos que as viram nascer ou 

reciclarem-se para funções e programas diferentes.  

Finalmente, uma política pública que finda nem por isso desaparece, mantém-se 

como um reservatório de aprendizagem e de experiência que pode alimentar e inspirar 

outras acções públicas. O mesmo se passa, em suma, com as políticas que fracassam. 

 

1.2.1.3. A dimensão cognitiva e os sentidos das políticas públicas 

As abordagens cognitivas estão ancoradas numa visão integrada onde as 

políticas públicas são determinadas por crenças comuns a actores públicos e privados, 

que definem a sua posição e condicionam a sua acção em função de sistemas de 

percepções e de interpretações próprias, fazendo das ideias a sua variável explicativa 

(Surel, 2000; Kübler e Maillard, 2009) e buscando a construção de sentidos (Kübler e 

Maillard, 2009; Muller, 1995). 

Segundo este método de análise, o Governo enquanto actor dominante faz 

corresponder o referencial normativo da política pública às suas percepções e aos seus 

valores através de processos de tradução (Muller, 1985). Numa tendência hegemónica, 

este actor dominante procura impor às percepções e às acções dos restantes actores o 

seu referencial – definido por Bruno Jobert e Pierre Muller “como um conjunto de 

normas ou de imagens de referência” (Baudouin, 2000). Segundo Muller (1995) este 

governo-mediador é o actor-chave que assegura as funções cognitiva e normativa pelas 

quais conduz e facilita o processo de compreensão da opinião pública sobre aquela 

acção ou política pública, através da descodificação da sua complexidade, e define os 
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critérios que lhe permitem agir e recodificar os objectivos das políticas sob a influência 

de uma determinada representação dos problemas. 

Porém, mesmo que o referencial possa ser considerado como uma representação 

verdadeira do real, não significa o fim de toda a conflitualidade (Muller, 1995). O 

conflito pode existir sobre o e no referencial, sendo que este assenta em quatro níveis de 

percepção (Muller, 1995; 2004): os valores (definem um quadro global de acção 

pública); as normas (definem os desfasamentos entre o real percebido e o real desejado); 

os algoritmos (relações causais que expressam os princípios da acção) e as imagens 

(podem apresentar-se sob a forma de slogans que têm implícitos os três níveis 

anteriores). 

No que diz respeito à percepção dos problemas públicos, será seguro afirmar que 

o espoletar da acção política não está associado exclusivamente à intensidade de 

determinado problema. Os fundamentos de uma política pública estão sempre 

suportados por uma ideia do problema (Muller et al, 1996) cuja ascensão à esfera 

política decorreda sua (re)construção através dos processos de problematização e 

legitimação e que resultará na sua passagem da esfera privada para a alçada das 

competências e da responsabilidade das autoridades públicas (Shepard, 2004; Garraud, 

2004; Muller, 2004; Lascoumes e Le Galès, 2007; Delvaux, 2009; Kübler e Maillard, 

2009), por via da acção de empreendedores políticos, de espoletadores internos ou 

familiares ou ainda de espoletadores externos (Shepard, 2004). Podemos então concluir 

que a elaboração de uma política implica simultaneamente construir e resolver 

problemas (Lascoumes e Le Galès, 2007; Muller e Surel, 1998; Meny e Thoenig, 1989; 

Garraud, 2004; Sheppard, 2004; Subirats et al, 2008). 

Nesta perspectiva, o papel da análise das políticas públicas consiste em procurar 

explicitar e interpretar os fundamentos cognitivos de uma política pública 

(Hassenteufel, 2008), ao mesmo tempo que deve identificar os processos, actores e 

argumentos pelos quais as suas condições objectivas são percebidas, definidas como 

problemáticas e a necessitar da intervenção dos poderes públicos (Subirats et al, 2008). 
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PARTE III – ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

1.3. A análise documental: características, vantagens e riscos 

 

1.3.1. A análise documental enquanto método de investigação e o conceito de 

documento 

Em termos conceptuais, a literatura refere-se à análise documental como um 

método que “[…] busca identificar informações factuais nos documentos a partir de 

questões e hipóteses de interesse” (Caulley citado por Lüdke e Andre, 1986; Bailey, 

1994; Sá-Silva et al 2009) com “[…] o objetivo de constituir um corpus satisfatório, 

esgotar todas as pistas capazes de lhe fornecer informações interessantes” (Cellard, 

2008) através de “[…] documentos originais, que ainda não receberam tratamento 

analítico por nenhum autor”. E por fim Kelly, citado por Sá-Silva et al (2009), diz-nos 

que se trata de um método de recolha de dados que “[…] elimina, ao menos em parte, a 

eventualidade de qualquer influência – presença ou intervenção do pesquisador – do 

conjunto das interações, acontecimentos ou comportamentos pesquisados, anulando a 

possibilidade de reação do sujeito à operação de medida”. 

Feita a selecção e análise preliminar dos documentos, o investigador deve 

interpretá-los, sintetizar as informações, determinar tendências e na medida do possível 

fazer a inferência dentro de um quadro teórico de referência a fim de garantir a sua 

compreensão (May, 2004). A análise documental é muito mais do que “registar factos”. 

É uma importante fonte de informação que pode ser usada de múltiplas formas no 

âmbito da investigação social12, onde o investigador é permanentemente confrontado 

com a moralidade da investigação social (Coles, 1997) e onde “[o]s documentos não 

estão sozinhos” (Atkinson e Coffey, 1997). 

O uso de documentos em investigação deve ser valorizado, pois a análise 

documental favorece, entre outras questões, a observação do processo de maturação ou 

                                                 

12 A par dos inquéritos e da etnografia, a análise documental é um dos três principais métodos de 
investigação social, sendo, sem dúvida, o mais utilizado dos três, ao longo da história da sociologia e 
outras ciências sociais. 
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de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, 

mentalidades, práticas (Cellard, 2008). Enquanto fontes de dados13 brutos, os 

documentos são para o investigador essenciais para a sua análise; com base neles 

realizará um conjunto de transformações, operações e verificações com a finalidade de 

se lhes ser atribuído um significado relevante em relação a um problema de investigação 

(Flores, 1994). 

Quando um investigador utiliza documentos com a finalidade de extrair deles 

informações, fá-lo investigando, examinando, usando técnicas apropriadas para seu 

manuseamento e análise; segue etapas e procedimentos; organiza informações a serem 

categorizadas e posteriormente analisadas, e por fim elabora sínteses. Ou seja, na 

realidade, as acções dos investigadores – cujos objectos são documentos – estão 

impregnadas de aspectos metodológicos, técnicos e analíticos (Lüdke e André, 1986; 

Pimentel, 2001; Gaio et al., 2008). 

A análise documental é um procedimento metodológico que, dependendo do 

objecto de estudo e dos objectivos da investigação, pode caracterizar-se como o 

principal caminho de concretização da investigação ou constituir-se como um 

instrumento complementar. Apresenta-se como um método de escolha e de verificação 

de dados, visando o acesso às fontes pertinentes, tornando-se desta forma parte 

integrante da heurística de investigação, procurando produzir novos conhecimentos, 

criar novas formas de compreender os fenómenos e dar a conhecer a forma como estes 

têm sido desenvolvidos. A análise de documentos pode, então, ser interpretada como 

sendo constituída por três etapas: uma primeira de recolha de dados e de documentos; 

uma segunda fase dedicada à análise de conteúdo; e uma terceira fase de recodificação 

da informação. 

O recurso a este método de investigação, enquanto método primário, coloca ao 

investigador desde logo um desafio de base: definir conceptualmente o termo 

“documento” para que a partir daí, mesmo que numa primeira fase o faça apenas 

                                                 

13 Nesta dissertação opta-se pela seguinte definição de dado: “[u]m dado suporta uma informação sobre a 
realidade, implica uma elaboração conceptual dessa informação e o modo de expressá-la que possibilite a 
sua conservação e comunicação” (Flores, 1994). 
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mentalmente, consiga ‘calcular’ o volume e a diversidade tipológica de fontes que 

poderão suportar o seu trabalho de investigação. 

A palavra “documento” com o sentido de prova jurídica, representação que se 

mantém até a actualidade, remonta ao império romano, tendo sido retomada na Europa 

Ocidental no século XVII pelos historiadores positivistas que lhe conservaram o sentido 

de prova, expandindo a sua abrangência do âmbito da área jurídica para todos os 

domínios científicos. Esta valorização do termo “documento”, como garantia de 

objectividade, exclui a noção de intencionalidade contida na acção estudada e na acção 

do investigador. Contudo, este conceito de documento será profundamente modificado 

devido à evolução da História enquanto disciplina e método, tendo como principal 

impulsionador o movimento da Escola dos Annales que privilegiou uma abordagem 

mais globalizante: “tudo o que é vestígio do passado, tudo o que serve de testemunho, é 

considerado como documento ou ‘fonte’” (Cellard, 2008). 

Com a eficácia continuada na criação, disseminação e utilização do 

conhecimento registado no final do século XIX, foi necessário desenvolver técnicas 

eficientes e fiáveis para concretizar a recolha, preservação, organização, representação, 

descrição, selecção, recuperação, reprodução (cópia), e divulgação dos documentos. O 

termo tradicional dado a esta actividade foi “bibliografia”. Porém, segundo Buckland 

(1997), a escolha não terá sido totalmente feliz visto que o ‘estado da arte’ exigia algo 

mais do que a “bibliografia” tradicional (por exemplo, técnicas para a reprodução de 

documentos) e o termo “bibliografia”, à época, já teria outros significados bem 

estabelecidos, especialmente bibliografia histórica (ou analítica), que se preocupa com 

as técnicas tradicionais de produção de livros. Assim, Michael Buckland (1997; 1998), 

citando outros autores, diz que a partir de cerca de 1920, a “documentação” terá sido 

progressivamente aceite pelos especialistas como um termo generalista para abranger a 

bibliografia, os serviços académicos de informação, a gestão de registos e o trabalho 

arquivístico. A partir de 1950, a terminologia mais elaborada como “ciência da 

informação”, “armazenamento e recuperação de informação” e “gestão da informação” 

veio substituir a palavra “documentação”. 

Se o termo “documentação” significava um conjunto de técnicas desenvolvidas 

para gerir documentos importantes (ou potencialmente significativos), a sua abrangência 
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terminológica estava, na prática, limitada aos textos impressos. Mas não havia, nem há, 

nenhuma razão teórica para que se verificasse tal limitação, isto porque existem muitos 

outros tipos de objectos significativos além de textos impressos. De facto, os primeiros 

esforços no sentido do alargamento do conceito deste termo podem ser encontrados em 

grandes dicionários ingleses e franceses daquela época (para uma resenha histórica 

sobre o “documento”, ver, por exemplo: Sagredo Fernandez e Izquierdo Arroyo, 1982). 

Apesar da preocupação prática dos documentalistas estar esmagadoramente 

centrada nos documentos impressos e da pouca atenção analítica que a questão de 

quanto abrangente a definição de “documento” poderia ser, a ideia de “documento” 

enquanto “qualquer expressão do pensamento humano” começou a ganhar adeptos 

entre estes especialistas. Por exemplo nos EUA, expressões como “the graphic record” 

e “the generic book” foram amplamente utilizadas, tendo sido uma situação conveniente 

para o alargamento do âmbito do conceito de forma a incluir fotos e outros materiais 

gráficos e audiovisuais. Contudo, é o trabalho pioneiro de dois documentalistas 

europeus, Paul Otlet e Suzanne Briet, que foi fundamental para alargar o horizonte da 

discussão de formas físicas de "informação". 

O contributo de Otlet amplia a definição de “documento” quando diz que os 

próprios objectos podem ser considerados “documentos”, desde que se consiga extrair 

deles informação por via da observação14. Por outro lado, em 1951, Briet publicou um 

manifesto sobre a natureza da documentação, Qu'est-ce que Ia documentation, que 

começa com a afirmação de que “[o] documento é uma prova no apoio de um facto" 

(Briet, 1951 citado por Buckland, 1997) e argumenta que um documento é “qualquer 

signo físico ou simbólico, preservado ou gravado, com a intenção de representar, 

reconstruir ou demonstrar um fenómeno físico ou conceitual”. Ela ilustra este ponto de 

vista com o exemplo conhecido como a "discussão de um antílope"15. 

                                                 

14 Como exemplos de tais “documentos”, Otlet refere objectos naturais, artefactos, objectos que carregam 
os vestígios de actividade humana (como os achados arqueológicos), modelos explicativos, jogos 
educativos, e obras de arte (Izquierdo Arroyo, 1995, citado por Buckland, 1997). Ao mesmo tempo, o 
Instituto Internacional de Cooperação Intelectual, órgão da Liga das Nações, e a União Français des 
Organismes de Documentação têm define "documento'' como “[q]ualquer fonte de informação, na forma 
material, capaz de ser usado para referência ou estudo ou como uma autoridade” (Buckland, 1997). 
15 Buckland (1997) explica a "discussão de um antílope" assim: “Um antílope correndo selvagem nas 
planícies da África não deve ser considerado um documento, determina ela. Mas se fosse para ser 
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As regras de Briet para determinar quando um objecto se torna um documento 

não são muito claras, mas Buckland infere dos seus argumentos que: 1 - Não há 

materialidade, apenas objectos e signos físicos; 2 - Existe intencionalidade: pretende-se 

que o objecto seja tratado como evidência; 3 - os objectos têm de ser processados: têm 

de ser transformados em documentos; e 4 - há uma posição fenomenológica: o objecto é 

percebido para se tornar num documento. Numa tentativa de esclarecer o ponto de vista 

da autora traduzido nesta enumeração, Ron Day sugeriu que o uso da palavra “índice” 

por parte de Briet é um pormenor importante, pois é a indexicalidade – a qualidade de 

ter sido relacionado de forma organizada e significativa com outras evidências – que dá 

a um objecto estatuto documental. 

Donker Duyvis adoptou a visão de Otlet, mas fê-lo nos termos da Antroposofia, 

um movimento espiritual baseado na noção de que existe um mundo espiritual 

compreensível para o pensamento puro e acessível apenas às mais altas faculdades 

mentais do conhecimento. Como resultado, Duyvis define documento como “... o 

repositório de um pensamento expresso” cujo conteúdo tem um carácter espiritual 

(Buckland, 1997). 

Fávio Appolinário (2009) e a Associação de Arquivistas Brasileiros (AAB, 

1990) parecem acolher nos dias de hoje a linha de pensamento de Paul Otlet e Suzanne 

Briet através do conceito técnico de documento visto como qualquer informação fixada 

num suporte onde se devem incluir, entre outros, os impressos, os manuscritos, os 

registros audiovisuais e sonoros, assim como as imagens. 

Contra esta concepção abrangente de documento, Shiyali Ramamrita 

Ranganathan e os seus seguidores (por exemplo Phillipis, 1974; Guba e Lincoln, 1981 

citado por Buckland, 1997) retiram daquela definição todos os materiais audiovisuais, 

incluindo as comunicações radiofónicas e televisivas porque não são registados em 

materiais com uma superfície mais ou menos plana que permitam o seu manuseamento 

ou a sua conservação (Ranganathan, 1963 citado por Buckland, 1997). Guba e Lincoln 

                                                                                                                                               

capturado, levado para um jardim zoológico e transformado em objecto de estudo, transformar-se-ia num 
documento. Tornou-se numa evidência física usada por aqueles que a estudam. Não só isso, mas também 
os artigos académicos escritos sobre o antílope são documentos secundários, uma vez que o próprio 
antílope é o documento principal”. 
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(1981) distinguem ainda entre documentos e registos, definindo estes últimos como 

"qualquer declaração por escrito preparado por um indivíduo ou uma agência com a 

finalidade de atestar um evento ou fornecer uma prestação de contas". 

As ideias de Briet sobre a natureza de um "documento" convidam ainda à 

discussão deste tema em relação à semiótica, onde os objectos significativos ou 

"objecto-como-signo" servem para transmitir conhecimento, um propósito e para 

comunicar informações (Dufrenne, 1973; Barthes, 1988 citados por Buckland, 1997). 

Uma diferença entre os pontos de vista dos documentalistas discutidos acima e 

as visões contemporâneas é a ênfase que agora se tem colocado sobre a construção 

social de sentido, na percepção do espectador da importância e do carácter probatório 

dos documentos, vistos como produtos socialmente situados (Scott, 1990). Isto, de 

acordo com a literatura, permite-nos proceder à seguinte classificação das fontes 

documentais: os memorandos e relatórios institucionais, as publicações censitárias e 

registos estatísticos, os pronunciamentos do governo e processos, diários e inúmeros 

outros escritos, fontes visuais, materiais e gráficas de diferentes formas (Bailey, 1994; 

Polit e Hungler, 1991; Treece e Treece 1982; Webb, et al. 1984; Silverman, 1993 e 

Denscombe, 1998). 

 

1.3.2. A natureza dos dados e as diferenças entre a análise documental e a pesquisa 

bibliográfica 

Quanto à natureza dos documentos podemos classificá-los como fontes 

primárias e fontes secundárias, sendo que as fontes primárias recorrem a materiais que 

ainda não receberam tratamento analítico e as fontes secundárias remetem o 

investigador para as contribuições de diferentes autores sobre o tema (Cohen e Manion, 

1994; Bell, 1993; Oliveira, 2007). Podemos ainda fazer o desdobramento das fontes 

primárias em: 

• Fontes deliberadas – são produzidas com o intuito de servir a futuras 

investigações, podendo ter a função de esclarecimento de suspeitas ou de 

reputação (Lehmann & Mehrens, 1971, citado em Bell, 1993). Exemplos de 

fontes deliberadas são as autobiografias, documentos de autojustificação e 
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memórias de políticos ou pessoas ligadas à educação (Elton, 1967, citado em 

Bell, 1993). 

• Fontes inadvertidas – tipo de fontes primárias mais comum e, geralmente, mais 

valioso, resultante do normal funcionamento do sistema em estudo, são usadas 

pelo investigador com uma finalidade diferente daquela com que foram criadas. 

São exemplos as actas de conselhos de turma, os números de estatísticas 

nacionais, os manuais e folhetos informativos e os relatórios de inspecções 

escolares (Bell, 1993). 

 

Porém, a distinção entre fontes primárias e secundárias pode ser complicada uma 

vez que, consoante o contexto ou ponto de vista, o mesmo documento pode ser 

entendido ora de uma forma, ora de outra (Marwick, 1989, citado em Bell, 1993). 

Perante esta distinção fica claro que as principais diferenças entre análise 

documental e pesquisa bibliográfica estão na natureza das fontes. Apesar desta 

distinção, reforçamos a ideia de que tanto a investigação documental como a pesquisa 

bibliográfica têm o documento como instrumento ou alvo de investigação, cujo 

conteúdo serve para elucidar determinadas questões e servir de prova para outras, de 

acordo com a finalidade e os objectivos da investigação (Figueiredo, 2007). 

 

1.3.3. Critérios de controlo de qualidade das fontes documentais: as dimensões da 

avaliação preliminar dos documentos. 

 

a) O contexto histórico do documento e as crenças identitárias dos autores 

É primordial em todas as etapas de uma análise documental que se avalie o 

contexto histórico no qual foi produzido o documento, o universo sociopolítico do autor 

e daqueles a quem foi destinado, seja qual tenha sido a época em que o texto foi escrito. 

Este aspecto é importante, pois o investigador não pode prescindir de conhecer 

satisfatoriamente a conjuntura social, económica, cultural e política que propiciou a 

produção de um determinado documento. 
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Só através da análise do contexto é que o investigador se coloca em condições 

de compreender as particularidades da forma de organização do documento e, 

sobretudo, de evitar fazer interpretações relativas ao seu conteúdo em função de valores 

contemporâneos. Por outro lado, não se pode pensar em trabalhar um documento sem 

conhecer os autores ao nível das crenças, interesses e motivos que suportam as ideias 

expressas naquele documento. Este conhecimento sobre a identidade do(s) autor(es) 

possibilita, portanto, avaliar melhor a credibilidade do seu trabalho, a interpretação que 

é dada a alguns factos, a tomada de posição que transparece de uma descrição, a escolha 

de determinados ângulos numa filmagem, a escolha de um determinado tom discursivo 

ou as deformações que possam surgir na reconstituição de um acontecimento.  

Na mesma ordem de ideias, é importante para o investigador interrogar-se sobre 

os motivos que sustentaram a conservação e publicação daquele documento, 

possivelmente em detrimento de outros. Ou seja, sabendo que houve épocas em que o 

acesso à instrução formal era um privilégio apenas das elites é preciso, então, saber ler 

nas entrelinhas para compreender melhor o que os outros viviam, senão as 

interpretações correm o risco de serem grosseiramente falseadas. 

 

b) A autenticidade, credibilidade, representatividade e significado de fontes 

documentais. 

A autenticidade refere-se à veracidade das fontes. As atribuições, compromissos, 

sinceridade, dedicação e intenções são os critérios fundamentais em qualquer 

investigação. Nesta medida, o investigador tem o dever e a responsabilidade de 

assegurar que os documentos consultados são genuínos e íntegros. 

Há, no entanto, muitas circunstâncias em que os documentos podem não ser o 

que parecem ou pretendem ser. Por exemplo testamentos, documentos legais, diários e 

cartas podem ser forjados ou falsificados, e até mesmo obras literárias podem ser 

atribuídas a autores que não os escreveram (Platt, 1981). Isto coloca uma 

responsabilidade enorme sobre o investigador, a quem compete assegurar a 

autenticidade dos documentos analisados. Os documentos, portanto, não devem ser 

tidos como um dado adquirido e, de acordo com Platt (1981) ou Cellard (2008), existem 
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algumas circunstâncias que podem implicar e exigir ao investigador a realização de 

exames minuciosos: quando o documento não faz sentido ou tem erros óbvios; quando 

há inconsistências internas em termos de estilo, conteúdo, etc.; quando existem 

diferentes versões de um mesmo documento; quando a versão disponível deriva de uma 

fonte secundária duvidosa, suspeita ou não confiável; quando o documento esteve na 

posse de uma pessoa ou pessoas com interesses particulares relativo ao mesmo e quando 

o documento “resulta” do trabalho de copistas que tinham, às vezes, de decifrar escritas 

quase ilegíveis. 

Depois de estabelecer a autenticidade de um documento, o investigador deve 

autenticar também a autoria do documento, ou seja, verificar se o documento pertence 

realmente ao autor. 

A credibilidade refere-se aos componentes subjectivos e objectivos da 

credibilidade de uma fonte documental, se está livre de erros e distorções, se foi 

preparada de forma independente e, o mais importante, se não foi alterada em prol ou 

em prejuízo da investigação. Claro que há sempre a possibilidade de se detectarem ou 

produzirem erros num documento: somas erradas, gralhas, entre outras. No entanto, 

apesar de poderem influenciar as conclusões da investigação, tais equívocos devem ser 

considerados erros genuínos e não entendidos como uma actividade fraudulenta para 

enganar o público. Este parâmetro não é menos importante na análise documental do 

que em outros métodos de investigação, como nas técnicas de recolha de dados assentes 

em entrevistas e/ou em inquéritos, onde a credibilidade das respostas dadas pelos 

entrevistados é fundamental para garantir a qualidade dos dados extraídos. 

Já a questão da representatividade está relacionada com as características das 

fontes: se é ou não um documento típico, e até que ponto este se distingue das restantes 

fontes conhecidas. Contudo, avaliar se os documentos analisados são representativos da 

totalidade dos documentos pertinentes no âmbito do assunto em estudo é sempre um 

exercício difícil . 

O significado refere-se ao facto das provas consubstanciadas pelo documento 

serem claras e compreensíveis, pois o propósito maior da análise de documentos é 

chegar à compreensão do seu significado e importância (Scott, 1990). No entanto, os 

documentos podem conter um significado literal e um outro sentido interpretativo. 
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Outro ponto importante a ser considerado no uso de fontes documentais é como decidir 

qual a inferência a fazer a partir das afirmações factuais encontradas em fontes 

secundárias (Platt, 1981). Para ultrapassar esta questão, o investigador poderá 

complementar a análise documental com entrevistas de pormenor com actores-chave 

familiarizados ou bem informados sobre o fenómeno sob investigação. 

 

1.3.4. Métodos de análise de dados documentais 

De acordo com Blaxter et al. (1996) a análise documental parte da recolha e 

agregação de todos os dados para depois progredir para uma fase de depuração e 

apresentação do conteúdo dos dados relevantes. Ou seja: consiste na detecção de 

unidades de significado num documento e no estudo das relações entre elas e em relação 

ao todo (Flores, 1994). 

Importa agora fazer a distinção entre análise qualitativa, análise quantitativa e as 

abordagens mistas de investigação. Numa análise qualitativa é imposta uma estrutura 

externa sobre os dados, o que torna a análise muito mais simples. Com os dados, 

qualitativos, no entanto, a estrutura utilizada deve derivar primeiro dos dados, o que 

significa que a análise sistemática serve sobretudo para definir temas, padrões e 

categorias (Easterby-Smith et al., 1999). Punch (1998) refere que os métodos de análise 

de dados necessitam ser sistemáticos e bem estruturados e salienta que não existe um 

único enquadramento metodológico, o que obriga o investigador durante o processo de 

análise, apresentação e explicação de dados a revisitar e questionar de novo as relações 

e ligações que se estabelecem entre as perguntas de investigação, a metodologia e os 

métodos escolhidos aquando da elaboração do projecto de investigação (Mason, 1996). 

Sobre as abordagens mistas de investigação (investigação quantitativa e 

qualitativa), Blaxter et al. (1996) referem que estas apenas dão uma descrição parcial e 

muito subjectiva do assunto em consideração, onde a precisão da representação é 

passível de ser reduzida ainda mais durante o processo de investigação logo que se 

tentem resumir ou extrair os pontos-chave da vastidão dos dados disponíveis. Isto 

apesar de até concordarem que “[…] os dados qualitativos ofereçam mais detalhes 
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sobre o assunto em consideração, enquanto os dados quantitativos parecem fornecer 

mais precisão”. 

Da mesma forma, Miles e Huberman (1994) dizem que a análise de dados deve 

ser utilizada para estabelecer relações e regras estáveis entre os fenómenos sociais, a 

partir das regularidades e sequências que os interrelacionam. Os processos de análise de 

dados implicariam três componentes principais: a componente de redução de dados, a 

componente da visualização de dados e o desenho e verificação das conclusões que 

dariam uma visão geral do assunto estudado e, dizemos nós, eventualmente das 

soluções apresentadas ou das novas pistas de investigação. Ainda segundo os mesmos 

autores, estes processos ocorrem em três fases diferentes do tempo – antes da recolha de 

dados, durante a recolha de dados, em simultâneo com a realização de análises iniciais e 

intermediárias; e após a recolha de dados, enquanto produtos finais. Analisaremos de 

seguida estas fases de forma detalhada. 

 

a) Da redução às formas de apresentação de dados 

A redução de dados é a tradução da informação de uma forma para outra com o 

intuito de facilitar a sua análise, armazenamento e disseminação (Selltiz et al., 1981), 

sem que isso signifique uma perda de informações relevantes, imprimindo-lhe uma 

nova forma de dizer e fazer compreender os dados com que se trabalha, num processo a 

que Tesch chamou de “descontextualização” e “re-contextualização”, para que no final 

apareça uma imagem informativa mais consolidada e maior sobre o objecto de estudo. 

Nos estágios intermediários, isso acontece por meio da codificação16, anotação17 

e definição de temas, grupos e padrões (Bogdan e Biklen, 1994). 

Punch (1998) refere ainda que a codificação, enquanto actividade específica e 

concreta, tanto inicia a análise como acontece a diferentes níveis durante todo o 

processo analítico; por sua vez, Miles e Huberman (1994) salientam a importância da 

forma como se apresentam os dados e sugerem que o texto narrativo tem sido a forma 

                                                 

16 Codificação é o processo pelo qual se categorizam dados qualitativos e se fazem a descrição e os 
detalhes dessas categorias. 
17 Anotação (memoing) é o processo de registo de tópicos marginais, comentários e pensamentos. 
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mais frequente de se exibirem dados qualitativos. Estes autores não têm dúvida 

nenhuma de que quanto melhor forem exibidos os dados, mais válida será a análise 

qualitativa. 

 

b) Apresentação e verificação das conclusões 

A redução e apresentação de dados servem para chegar a conclusões sobre o 

objecto de estudo. À medida que decorre o processo de redução e apresentação de dados 

já estamos, na verdade, a construir as conclusões. De facto, as possíveis conclusões 

podem surgir – até precocemente – durante a análise, muito embora de forma vaga e até 

mal formuladas nesta fase. Só se dá por concluída a análise depois de estudados todos 

os dados disponíveis. As conclusões tornam-se mais explícitas e fundamentadas à 

medida que forem sendo corroboradas pelos dados.  

A redução e apresentação de dados são suportados, principalmente, pelas 

operações de codificação e anotação, ao passo que para apresentar e verificar as 

conclusões o investigador recorre mais às interpretações. 

 

1.3.5. Validade e criticismo à análise documental 

O método de análise documental tem sido erroneamente identificado como o 

trabalho dos historiadores, bibliotecários e especialistas em ciência da informação, 

enquanto que os métodos quantitativos, os questionários e as entrevistas têm sido mais 

associados ao trabalho dos sociólogos, em particular, e dos cientistas sociais em geral. 

Tradicionalmente, e como vimos, os cientistas sociais usam o método de análise 

documental apenas como método complementar e raramente como método de 

investigação principal. May (2004) observa que os documentos “[…] não só reflectem 

mas também constroem a realidade social e versões dos acontecimentos. A procura do 

‘significado’ dos documentos contínua, mas com os investigadores a exercitar também 

o ‘direito à dúvida’. Não é nem assumido que os documentos são artefactos neutros, 

que relatam de forma independente a realidade social (positivismo), nem que a análise 

deve estar enraizada naquele conceito nebuloso, o raciocínio prático”. 

Como vantagens deste método, a literatura salienta: 
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• Ao analisar os documentos não é exequível aplicar critérios de validação 

convergente que comparem o resultado do teste com um ou mais critérios e 

variáveis externas, conhecidos ou assumidos, ao mesmo tempo que é importante 

saber até que medida é que os resultados da sua aplicação reflectem os conceitos 

teóricos subjacentes, atestando a validade do constructo e a confiabilidade dos 

dados para fins de investigação com os índices de vulnerabilidade (Webb et al., 

1984; Herbert, 1990). 

• As provas documentais são não-invasivas (Webb et al., 1984), visto que o 

sujeito não tem consciência de que os seus comportamentos estão a ser 

examinados e, acrescentamos nós, não-reactivas porque a referida falta de 

consciência de que está a decorrer uma investigação inviabiliza automaticamente 

qualquer mudança comportamental por parte dos sujeitos sobre observação.  

• Os autores de documentos não são susceptíveis de assumir a sua futura 

utilização em estudos de investigação. Como Bailey (1994) observa “os métodos 

de recolha de dados em si geralmente não alteram os dados que estão a ser 

recolhidos”. 

• Os métodos documentais oferecem ao investigador uma oportunidade 

(tendencialmente) mais rápida e barata de obter dados. Dizemos tendencialmente 

porque a indisponibilidade de material, fragmentação de dados, dados 

incompletos, imprecisões, preconceitos e parcialidades inerentes a este método 

de investigação obriga necessariamente o investigador a dedicar muito tempo à 

pesquisa, recolha e tratamento de dados (Oliveira, 2007). Por outro lado, existem 

vários factores que podem influenciar o valor de um documento: a raridade, a 

antiguidade, o grau de confidencialidade, o conteúdo e o contexto são apenas 

alguns destes factores. 

• As provas documentais ao disponibilizarem os dados libertam o investigador do 

trabalho de campo. 

• As provas documentais facilitam a formulação de hipóteses e problemas de 

investigação. 

A esta lista, ainda acrescentamos a vantagem das provas documentais libertarem 

o trabalho do investigador da dependência da disponibilidade, ‘boa vontade’ e 
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sinceridade de terceiros para recolher dados através de inquéritos e entrevistas. De facto, 

esta é, na nossa opinião, talvez a vantagem mais significativa, pois a agitação em que se 

traduz o dia-a-dia das pessoas na actualidade e a permanente solicitação para 

participarmos em estudos de opinião e em outras formas de recolha de dados – fruto da 

digitalização, democratização de acesso, facilidade de produção e distribuição deste tipo 

de instrumentos oferecidos pelo estado-da-arte tecnológico actual –, origina no público 

em geral sentimentos de saturação e aversão face a estas técnicas e métodos de 

investigação, o que tende a diminuir a sua eficácia e utilidade. 

Apesar destes pontos fortes, os métodos documentais são criticados por muitos 

investigadores (Denscombe, 1998; Judd, Smith e Kidder, 1991; Bailey, 1994; Treece e 

Treece, 1982; Stewart, 1984; Webb et al., 1984; While 1987; Hakim, 1993; Cohen e 

Manion, 1994), sobretudo devido à forma como é feita a recolha de dados: 

 

• Ao utilizar documentos como fonte de dados, os investigadores ficam 

dependentes de algo que foi produzido para outros fins e não para os objectivos 

específicos da sua investigação; 

• Os documentos podem ser mais um exercício interpretativo dos seus autores do 

que uma imagem objectiva da realidade; 

• A análise documental é um método considerado pouco claro e que disponibiliza 

poucas ferramentas ao investigador para usar; 

• Dado o seu contexto social e crenças identitárias, o investigador fará uma 

compreensão selectiva e tendenciosa de um documento, e pode até mesmo 

deliberadamente escolher e seleccionar documentos específicos. Esta é uma 

crítica comum a todas as técnicas de recolha de dados. Assim, os autores dos 

documentos irão escolher os dados de análise e inferir conclusões tendo como 

referenciais o ambiente social, político e económico do qual fazem parte; 

• Embora as novas tecnologias (por exemplo, a Internet) ofereçam mais 

possibilidades de adquirir documentos, os investigadores deverão exercer uma 

grande reflexividade crítica já que grande parte dos documentos disponibilizados 

na internet são produzidos por grupos políticos e outros grupos de interesse 

poderosos que querem garantir que as suas visões particulares cheguem ao 
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domínio público, com o desejo de influenciar favoravelmente a sua imagem 

junto da opinião pública; 

• Apesar da tecnologia digital (por exemplo, computadores) oferecer novas 

oportunidades e novas formas de recolha de dados, informação e suporte à 

investigação, deve-se lembrar que também permite a criação, modificação, 

destruição e substituição de informações com muito pouco esforço e baixo 

custo; 

• De modo geral, a utilização de documentos sem ter em devida consideração o 

processo e o contexto social de sua construção, deixa os investigadores 

(especialmente os semióticos) vulneráveis à acusação de fazerem leituras 

irreflectidas e acríticas; 

• Análise documental é limitada pela disponibilidade de material, falta de dados, 

dados incompletos, imprecisões, preconceitos e parcialidades inerentes. De 

facto, neste aspecto é fundamental para o investigador certificar-se que as provas 

documentais que suportam a sua investigação não derivam ou, pior, resultam 

num “depósito selectivo”18 ou numa “sobrevivência selectiva”19 (Webb et al., 

1984); 

• Muitos documentos podem originar dados incompletos ou ser erradamente 

considerados apropriados e desta forma induzir em erro o investigador que tenha 

pouca ou nenhuma experiência a trabalhar sobre o objecto de estudo por falta de 

conhecimentos prévios (Bailey, 1994; Grimshaw e Russell, 1993). 

 

1.4. Síntese conclusiva: mobilização do quadro teórico para a compreensão do 

“objecto de estudo” 

Ao continuar a colocar ênfase no direito de livre circulação como peça vital para 

o cumprimento dos seus valores e objectivos, perante um cenário de evidente 

envelhecimento da população e consequente diminuição da população em idade activa, 

                                                 

18 Depósito selectivo é a forma tendenciosa como as provas documentais e as fontes de arquivo são 
produzidas, editadas ou alteradas com o intuito de sustentar ou descredibilizar um argumento, um ponto 
de vista ou uma investigação. 
19 Sobrevivência selectiva é o preconceito que resulta da forma como as características físicas e os 
arquivos perduram ao longo do tempo. 
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a União Europeia transforma objectivamente a plena participação socioeconómica dos 

grupos com maiores índices de limitação funcional numa das forças motrizes da política 

de coesão e da transição para sociedades mais sustentáveis, e torna clara a importância 

de uma cultura de design inclusivo como factor estratégico de desenvolvimento e 

concretização do projecto europeu (Oliveira, 2005).  

Com esta caracterização e problematização do tema, e reconhecendo que as 

políticas públicas são “instrumentos estruturantes do modus vivendi das sociedades e 

instrumentos facilitadores das suas transformações. Enquanto elementos promotores de 

ciclos de ruptura e geradores de normas, desempenham um papel crucial como agentes 

impulsionadores da mudança de mentalidades, atitudes e comportamentos das suas 

populações” (Oliveira, 2011), o quadro teórico de suporte a este estudo irá permitir-nos 

fundamentar uma abordagem estratégica inovadora para a promoção do design inclusivo 

no meio físico, produtos e serviços, que ultrapasse as limitações operacionais da visão 

convencional legalista que, apesar de ser fundamental, não se tem revelado um 

instrumento suficiente para garantir a transição para uma sociedade sem barreiras. 

Desde logo, recorrendo à análise das políticas públicas poderemos estudar dentro 

de uma perspectiva histórica a evolução do tema, e dos problemas que lhes estão 

associados, até à situação presente: a natureza e o sentido das políticas públicas nesta 

área através da análise estratégica, explorando um património semântico largamente 

comum no interior do qual os vocábulos "actores", "estratégias", "recursos", "decisões" 

ou "racionalidade" ocupam um lugar de relevo, para compreendermos a situação actual.  

Através da análise sequencial será possível fazer a racionalização heurística e 

didáctica das múltiplas operações e processos que dão corpo à acção pública. E com 

recurso à abordagem de análise cognitiva das políticas públicas, nomeadamente 

recorrendo ao conceito de referencial, serão estudadas estas actividades governamentais 

dentro de um quadro cognitivo das ideias e dos valores que orientam a tomada de 

decisão e as relações entre o Estado e a sociedade civil (Duran, 1999, citado por Zanten, 

2004). 

Por sua vez, através da abordagem dos sistemas de inovação, iremos projectar e 

potenciar o novo sistema, propondo as suas componentes (as organizações e as suas 

actividades, assim como as instituições que providenciam o quadro de incentivos para 
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essas actividades) e as relações entre os componentes e as funções presentes no sistema, 

para sermos capazes de compreender e explicar os processos de inovação assim como as 

novas soluções, incluindo a valorização das formas de aprendizagem organizacionais. 

O seu enquadramento no objectivo de um desenvolvimento sustentável, 

enquanto peça relevante para assegurar um futuro onde a equidade intra e 

intergeracional seja uma realidade, irá permitir-nos beneficiar de uma tradição e cultura 

estratégica que há muito tempo ultrapassou os limites das utopias da visão legalista e 

utilizar um conjunto de ferramentas já testadas que poderão potenciar a referida 

transição, tendo em conta dimensões como o enfoque nas necessidades do utilizador, o 

equilíbrio entre estratégias de curto, médio e longo prazos, abordagens integradas e 

multidisciplinares, lógicas de envolvimento “multistakeholder”, uso e reutilização de 

materiais, coordenação e continuidade, networking, planeamento estratégico e apoio à 

decisão, gestão do conhecimento, recursos, comunicação e marketing. 

Este enquadramento permite-nos de igual maneira fazer o co-relacionamento 

entre os tipos de abordagem com os níveis de aplicação e com base nisto construir 

estratégias de acção suficientemente flexíveis que permitam uma melhor percepção, 

respeito e contextualização de aspectos sociais, económicos, culturais e ambientais, 

assim como das características/expectativas das diferentes comunidades locais como 

proposto em documentos, como a Carta da Terra ou a Agenda 21, para que possam ser 

utilizadas de modo eficaz. 
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CAPÍTULO II - INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

2.1. Instrumentos de acção política 

Entende-se por “instrumentos de acção política”, o conjunto de meios de acção à 

disposição do governo para concretizar os objectivos das políticas públicas, mediante o 

uso combinado de recursos como, entre outros, o direito, a informação, a organização e 

o consenso (Lascoumes e Galès, 2004; Subirats et al., 2008). 

Importa também ter presente que todos estes instrumentos são reveladores e 

portadores de significados e representações, em função dos quais se organizam as 

relações sociais específicas entre o poder político e os destinatários das suas acções num 

determinado domínio (Lascoumes e Le Galès, 2004a). Estes mesmos autores (2004b; 

2007) defendem que a escolha e concepção dos instrumentos não são meras questões 

técnicas, pois há uma dimensão política, ideológica e axiológica nesse processo20, na 

medida em que esses instrumentos não são neutros: manifestam valores suportados 

numa interpretação do social e por concepções do(s) modo(s) de regulação. Por esta 

razão, a tomada de decisões deve ser vista como um processo contínuo de escolhas 

(Hassenteufel, 2008), não necessariamente expresso em actos formais mas diluído numa 

soma de pequenas decisões de todos os dias (Halpern, 2004). 

Os instrumentos permitem, igualmente, revelar as características do Estado 

(através do Governo) em acção (Barroso, 2006), evidenciando os sinais característicos 

das suas posições, em função da escolha do tipo de instrumentos considerado adequado: 

velhos (legislativo e regulamentar; económico e fiscal) e novos (convencional e 

incitante; informativo e comunicacional; normas e boas práticas). A título de exemplo, a 

introdução de instrumentos técnicos parece uma tentativa de despolitizar a acção 

pública (Lascoumes e Le Galès, 2007) e através deles o Governo procura impor as suas 

representações e regras de jogo, face às quais os restantes actores se vão posicionar. 

                                                 

20 É por isso que é importante conhecer as ideias que suportam as decisões dos responsáveis quando 
elegem um instrumento em detrimento de outro (Linder e Peters, 1993). 



 

60 

 

Nesta perspectiva, os instrumentos constituem um tipo particular de instituições 

(Lascoumes e Le Galès, 2007), no sentido sociológico do termo, que tornam possível a 

acção pública e que estabilizam os modos de cooperação entre os actores recorrendo à 

implementação de regras de jogo formais e informais, rotinas, procedimentos, 

convenções, estratégias, formas de organização, tecnologias, mas também através de 

crenças, paradigmas, códigos, culturas, conhecimentos que envolvem, sustentam e 

interpretam ou contradizem rotinas e papeis. 

Os tipos de instrumentos políticos disponíveis para governar incluem 

(Christiansen, 2001; Farah e Masera, 2003; Jörg et al., 2004; Mackay e Shaxton, (s/d)): 

• Instrumentos sociais: influenciar as pessoas através da transferência de 

conhecimento, comunicação e persuasão moral (comportamento é baseado em 

conhecimentos, crenças e valores). Este é o menos coercivo dos instrumentos.  

• Instrumentos económicos: o dinheiro é usado como um instrumento directo 

para alcançar resultados (i.e.: impostos e subsídios, subvenções, contribuições, 

vouchers, etc.) 

• Instrumentos reguladores: estabelecem novas regras, normas e leis no sentido 

de potenciar determinado objectivo, comportamento ou atitude. 

• Instrumentos de avaliação e controlo: são todos os indicadores que servem 

para medir o desempenho dos programas e eficácia das medidas tomadas. 

• Acção directa: o fornecimento de um serviço directo para obter um resultado 

(em vez de trabalhar através de cidadãos ou organizações para atingir as metas). 

• Não acção: decidir não intervir.  

A acção governativa democrática na contemporaneidade enfrenta um conjunto 

de desafios que acabam por se reflectir no processo holístico que são as Políticas 

Públicas: globalização, governança e governação multinível; transversalidade 

(mainstreaming) e complexidade dos problemas; territorialismo e contextualização; 

abordagem centrada na pessoa; racionalidade, sustentabilidade ou a influência 

internacional. 

Dentro dos instrumentos de acção política que complementam a legislação de 

comando e controlo tradicional podemos encontrar:  
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• Benchmarking: estabelece padrões comparativos para um determinado sector. 

• Acordos de auto-regulação: permitem uma autonomia considerável dos actores 

sectoriais dentro de parâmetros claramente definidos e estabelecidos num quadro 

legal. Também permitem uma maior flexibilidade e eficiência dentro do sistema, 

oferecendo os mesmos níveis de protecção por meios mais tradicionais de 

regulação.  

• Códigos de conduta voluntários e acordos negociados: estabelecem normas 

de conduta específicas de como uma indústria deve lidar com os seus clientes. 

As empresas concordam voluntariamente em manter esses padrões ao 

subscreverem o código. Normalmente existem sanções para as empresas que 

violam o código, que podem incluir: terem de pagar uma multa, serem expulsas 

da associação da indústria ou terem de anunciar que violaram o código e 

explicarem o que vão fazer para resolver uma reclamação.  

 

As abordagens de “comando e controlo” são vistas muitas vezes, por sectores 

não-economistas e autoridades governamentais, como um instrumento eficaz para 

desencadear processos de transição e forçar mudanças comportamentais específicas ou 

fazer determinadas opções tecnológicas. A regra principal da intervenção 

governamental é, neste caso, conceber normas apropriadas e assegurar que as partes 

reguladas cumpram os padrões de desempenho e/ou que as tecnologias indicadas sejam, 

de facto, utilizadas. Formular regras, procedimentos e modalidades para que se actue em 

conformidade é, assim, um objectivo nuclear.  

Há, contudo, diversas linhas de crítica e de conflito relativamente ao impacto 

directo da regulação nos processos de transição e de promoção da inovação. 

1. Sendo difícil aos decisores políticos obterem informação precisa sobre funções 

de custo em diferentes firmas e/ou sectores industriais, os custos do uso de 

normas podem ser excessivos comparativamente aos resultados atingidos (Hoel, 

1998, citado por Oliveira, 2011). Pode revelar-se igualmente difícil a celebração 

de acordos relativamente à definição dos padrões mais adequados para 

diferentes aplicações e recursos, assim como a sua monitorização. Por outro 
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lado, a desejável melhoria das normas é sempre dificultada pela natureza lenta e 

descontínua dos processos decisórios da regulação (Watson et al., 1996). 

2. Se não houverem incentivos para os actores desenvolverem acções para além 

das exigências legais, os requerimentos obrigatórios podem acanhar os 

investimentos em inovação e deste modo imprimir-lhe um fraco rendimento, 

eficiência e dinâmica (Heaton e Banks, 1999; Kemp, 2000), dando origem a 

processos de “congelamento” em vez de “estímulo” tecnológico, que depende 

sempre da percepção das vantagens competitivas por parte dos agentes 

regulados (Wagner, 2000).  

3. A regulação contínua pode aumentar a apreensão relativamente a uma nova 

tecnologia, produto ou processo, pois pode ser desadequada e dar origem a 

bloqueios tecnológicos ou trajectórias dependentes. Estes bloqueios podem 

mostrar-se desfavoráveis à mudança e à adopção de novas práticas, 

especialmente se ocorrerem durante as fases iniciais de desenvolvimento. 

Os incentivos de base de mercado, na generalidade das políticas, têm como 

objectivo primário ajudar a induzir – mais do que comandar – mudanças 

comportamentais (e tecnológicas), disponibilizando incentivos financeiros ou similares 

(subsídios, empréstimos, instrumentos fiscais e financeiros, e as aquisições públicas 

(public procurement)) para que os agentes regulados melhorem o seu desempenho.  

As vantagens destes incentivos não só se justificam em termos da relação 

custo/benefício, mas também pela sua capacidade em estimular a mudança e a inovação, 

assim como pela flexibilidade de provisão que apresentam, na medida em que dão 

liberdade de escolha, os meios e o momento de aceitação para agir em conformidade ao 

agente regulado.  

Assim, baseado no estudo realizado por Jörg et al. (2004), nas secções que se 

seguem analisaremos com algum detalhe alguns instrumentos de base de mercado 

segmentados em subsídios, incentivos fiscais, instrumentos financeiros e instrumentos 

sociais (capacitação e notoriedade). 
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2.2. Subsídios 

Em todos os Estados membros da União Europeia são utilizados subsídios para 

estimular a inovação com o objectivo de desenvolver novas formas de explorar a 

mudança e, desta forma, criar oportunidades e soluções de valor acrescentado.  

Estes diferentes programas de subsídios podem abranger toda a gama de I&D, 

desde as actividades de investigação fundamental até às actividades de desenvolvimento 

e demonstração, enquanto outros programas são específicos para cada sector de 

actividade, componente dos sistemas de inovação ou para cada fase dos processos de 

I&D. Outros programas ainda concentram-se mais na trajectória de mercado do 

processo de inovação. 

Ao longo do tempo, genericamente, os subsídios têm sido utilizados para apoiar 

a construção e reabilitação de infra-estruturas, as actividades de Investigação e 

Desenvolvimento, o desenvolvimento do potencial humano, a cooperação e, dentro de 

parâmetros muito específicos, a comercialização de inovação. 

 

a) Infra-estruturas: centros de incubação e de competências 

Em geral, o principal objectivo dos programas de apoio à criação de centros de 

incubação e de competência é o de reforçar a ligação entre grupos de I&D com a 

economia através da concentração das actividades de investigação. Um factor 

importante para o sucesso destes parques é o portfólio de empresas e laboratórios de 

investigação: este deve ser concebido de tal forma que o uso do conhecimento 

comparativo e das competências dentro do parque sai reforçado através da criação de 

oportunidades para a cooperação. 

Além do valor acrescentado criado directamente para as empresas e institutos 

dentro do parque, tais plataformas físicas podem ser usadas como portais e agentes 

catalisadores para uma ampla gama de medidas políticas. Uma boa visibilidade e 

ancoragem no sector da investigação e nos sectores relevantes para a empresa ajudará a 

melhorar a execução das políticas, particularmente para acções de sensibilização, 

difusão ou formação. 
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b) Investigação e Desenvolvimento 

Em todos os países europeus foram encontrados programas baseados em 

subsídios de apoio às actividades de I&D. A UE, no âmbito dos Programas-Quadro 

(PQ), sempre foi muito activa na área dos subsídios de I&D, estejam eles inseridos em 

programas transversais, em programas específicos para determinado sector de 

actividade, componente dos sistemas de inovação ou para cada fase dos processos de 

I&D.  

Os programas de incentivos podem apoiar objectivos particulares de várias 

formas: 

• Fazer com que seja um objectivo explícito do programa e excluir projectos que 

não contribuam para o alcance do mesmo (ou seja, criar programas de incentivo 

específicos); 

• Atribuir, no âmbito dos programas de incentivo mais amplos, uma percentagem 

mínima do orçamento a projectos que visem a concretização de um determinado 

objectivo; 

• Atribuir uma majoração mais alta na avaliação a projectos com efeitos positivos 

para que se possa atingir esse objectivo em procedimentos onde as propostas são 

comparadas umas com as outras, ou dando-lhes facilidades adicionais (maior 

percentagem de subsídio, definição mais ampla de custos aceitáveis, etc.). 

• Garantir maior visibilidade a este tipo de projectos ao comunicar o programa a 

possíveis candidatos. 

 

c) Desenvolvimento do potencial humano 

Os subsídios destinados ao investimento no potencial humano têm sido uma 

pedra basilar da estratégia de afirmação da UE numa economia cada vez mais 

globalizada e assente no conhecimento, onde a mão-de-obra bem qualificada, a 

produtividade, a qualidade e a inovação são factores de competitividade. A educação e a 

formação são fundamentais para o progresso económico e social, sendo também 

essencial adaptar as competências às necessidades de um mercado de trabalho em 

permanente evolução. 
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As necessidades de competências e qualificações evoluem também ao longo do 

tempo. Para acompanharem essas transformações, as pessoas devem dispor de uma 

diversidade de competências de base, nomeadamente em literacia, numeracia, línguas 

estrangeiras, ciências e competências digitais. Por outro lado, as competências 

transversais, como a capacidade de aprender e o espírito de iniciativa, irão preparar as 

pessoas para percursos profissionais variados. As competências de empreendedorismo 

contribuem não só para a criação de novas empresas, como também para a 

empregabilidade dos jovens. 

É igualmente importante identificar e gerir melhor a disponibilidade das 

competências e qualificações necessárias, e ajudar a evitar os défices e desfasamentos 

de competências. Isto é: torna-se fundamental que exista uma concertação entre o 

mercado de trabalho e o sector da educação e da formação. 

 

d) Cooperação 

Os subsídios de I&D são frequentemente baseados no apoio a projectos. Na 

década de 1990 muitos países da UE perceberam que os resultados de projectos 

tecnológicos por si só eram uma forma subaproveitada de intervenção do governo na 

área da inovação. Então os programas de I&D tornaram-se instrumentos mais orientados 

para influenciar a estrutura de I&D, exigindo a cooperação em projectos e apoiando o 

desenvolvimento de redes. Desta forma, os spillovers de intervenção do governo 

aumentaram e os efeitos de um programa de subsídio tornaram-se mais duradouros do 

que os projectos do programa. 

No sentido de assegurar a cooperação, foram adoptados mecanismos como os 

projectos colaborativos, as redes de excelência e as acções de coordenação e apoio. 

Os projectos colaborativos são projectos de investigação com objectivos 

científicos e tecnológicos claramente definidos, dos quais se esperam resultados 

específicos (como, por exemplo, o desenvolvimento de novos saberes ou tecnologias 

que incrementem a competitividade europeia). São levados a cabo por consórcios que 

reúnem participantes de diferentes países, incluindo os actores industriais e as 

universidades. 
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As redes de excelência foram concebidas para apoiar financeiramente as 

instituições científicas que queiram combinar e integrar funcionalmente uma parte 

significativa das suas actividades e capacidades num dado campo de acção, tendo o 

intuito de criar nesse campo um «centro virtual de investigação» europeu cuja 

colaboração se faz através de um «programa de actividades conjuntas» com base no uso 

integrado e complementar dos recursos das unidades de investigação ou equipas de 

grande dimensão. A implementação do Programa de Actividades Conjuntas exigirá um 

compromisso formal da parte das organizações que queiram integrar parte dos seus 

recursos e actividades. 

As acções de coordenação e apoio têm um papel importante uma vez que ajudam 

directamente as actividades de cooperação internacional, inclusivamente a moldá-las. 

Uma das suas funções neste âmbito tem sido a de fornecer uma base de informações que 

servem de apoio para a tomada de decisões no âmbito das áreas temáticas. 

Estas acções estão focadas apenas na coordenação e no trabalho em rede dos 

projectos, programas e políticas. Podem, por exemplo, incluir: actividades de 

coordenação e trabalho em rede, difusão e uso de conhecimentos; actividades como 

estudos ou grupos de peritos a assistir a implementação do PQ; apoio ao acesso 

transnacional a infra-estruturas de investigação de maior relevo; acções para encorajar a 

participação das PME, da sociedade civil e das suas redes e apoio à cooperação com 

outros planos europeus de investigação. 

 

e) Apoio à comercialização de inovação 

Os mecanismos de subsídios de apoio à introdução no mercado de inovação são 

considerados uma violação da legislação sobre concorrência. A utilização destes 

instrumentos está, portanto, limitada pela UE, exceptuando a área da energia e meio 

ambiente onde as regras legais são menos rigorosas, porque os efeitos ambientais 

positivos prevalecem sobre a perturbação do mercado21. 

                                                 

21 Estes programas tendem a ser bastante caros para o efeito directo que têm, mas podem levar à criação 
de mercados-piloto, ao aumento da produção, à criação de economias de escala e, consequentemente, à 
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Um dos poucos exemplos de subsídios para apoiar a introdução de novos 

produtos é o programa holandês de apoio à introdução de novas tecnologias ambientais 

(Programa SRM), activo entre 1994-2002. Este programa foi considerado um 

instrumento eficaz para apoiar a introdução no mercado de nova tecnologia, na medida 

em que limita os riscos para os produtores e para os primeiros clientes. As 

características importantes na configuração do programa eram a simplicidade do 

procedimento de candidatura e a forma (e momento) em que os actores relevantes eram 

envolvidos. 

Este programa ajudava os produtores de novas tecnologias a superarem a 

barreira de entrada dos seus produtos no mercado. No fim de um projecto de I&D 

(período pré-comercialização) os fornecedores de tecnologia ambiental poderiam 

concorrer a um subsídio de 25% dos custos de investimento e, quando o seu pedido 

fosse aprovado, receberiam um “subsídio condicional” que poderia ser usado para 

assegurar o primeiro cliente, oferecendo-lhes o subsídio como um desconto sobre o 

preço normal do produto. O subsídio só seria efectivado após o contrato entre o 

fornecedor e o primeiro cliente ter sido assinado e o investimento ter sido feito. 

 

2.3. Medidas Fiscais 

No geral e comparativamente, as medidas fiscais diminuem mais a carga 

administrativa para as empresas do que os subsídios e empréstimos. Os custos de 

administração para o governo são menores também. As possibilidades de restringir o 

efeito free-rider (empresas que recebem o apoio, mesmo podendo ter realizado a acção 

sem o apoio) são, porém, limitadas. 

Na década de 1990, os benefícios fiscais para estimular as actividades de I&D 

foram-se tornando mais importantes em vários países da Europa porque, geralmente, 

estes instrumentos são bem-sucedidos: dão origem ao aumento das actividades I&D, são 

muito adequados ao apoio às PME e são bem recebidos pelas empresas que 

desenvolvam actividades de investigação. 

                                                                                                                                               

diminuição de preços. Estes instrumentos são muito singulares, porque normalmente apenas suportam 
produtos igualmente muito específicos. 
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A Medida de Livre Desvalorização dos Investimentos Ambientais (Free 

depreciation of Environmental Investments Measure (VAMIL)), o Modelo de Alivio 

dos Investimentos Ambientais (Environmental Investments Relief Scheme (MIA)), e o 

Modelo de dedução de investimentos em energia (Energy Investments Relief Scheme 

(EIA)) mostram que é possível a utilização de instrumentos fiscais para concretizar 

objectivos políticos muito específicos, sem ter custos muito elevados de administração. 

Os investimentos elegíveis para estes modelos são apresentados numa lista de 

equipamento com descrições genéricas e em termos de desempenho (por exemplo, 

emissões, uso de energia); e a actualização anual destas listas assegura a difusão de 

inovações, sem impedir a sua entrada no mercado.  

O Fundo Verde Holandês é um fundo de investimento gerido por bancos que 

investe apenas em projectos sustentáveis certificados (projectos verdes). Uma entidade 

governamental executa a certificação dos projectos; os investidores privados que 

investem em fundos de investimento verdes recebem uma redução de impostos sobre os 

lucros que obtém com esses investimentos (o investimento é isento de imposto sobre a 

propriedade). Devido a isso, os investidores ficam satisfeitos apesar da menor taxa de 

juros e, portanto, o Fundo de Investimento Verde pode cobrar juros mais baixos aos 

produtores. O sucesso do modelo do Fundo Verde está na vantagem criada com o 

investimento do governo: o governo só perde os impostos sobre a propriedade e os 

custos administrativos são baixos. No total, 2.845 projectos foram financiados com 

fundos de investimento verdes (1995-2002), num valor total de 4,9 mil milhões de 

euros! 

A Medida de Livre Desvalorização dos Investimentos Ambientais (Free 

depreciation of Environmental Investments Measure (VAMIL)) é um incentivo fiscal 

que oferece às empresas a oportunidade de abater em termos fiscais a totalidade dos 

activos operacionais ambientalmente amigáveis. Se o recurso for operacional e estiver 

totalmente pago, ele ainda permite a depreciação do preço total de compra no ano em 

que o activo é adquirido. Isso proporciona uma liquidez e juros atraentes para essas 

empresas. Os activos operacionais elegíveis aparecem numa lista especial do VAMIL, 

onde consta uma grande variedade de investimentos elegíveis. Uma vez por ano, a lista 

é avaliada e actualizada: são adicionadas novas tecnologias e excluídas as tecnologias 
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com cotas de mercado de 30% ou mais. É um programa relativamente barato: o governo 

só paga os custos administrativos e a perda de juros. Uma vez que os efeitos deste 

instrumento sobre a liquidez das empresas podem ser muito positivos, este é bem visto 

pelas empresas. O VAMIL acelera principalmente os investimentos. 

O Modelo de Alivio dos Investimentos Ambientais (Environmental Investments 

Relief Scheme (MIA)) está projectado para estimular o investimento em tecnologia 

ambiental no sentido mais amplo. Ele dá às empresas que queiram investir em meios de 

produção respeitadores do ambiente a oportunidade de deduzir parte do lucro tributável 

dos investimentos (imposto sobre as sociedades ou do imposto sobre o rendimento, 

dependendo da estrutura legal da empresa). Este modelo também é actualizado a cada 

ano, de acordo com a evolução tecnológica. Durante o período de 1997-2002 mais de 

100.000 investimentos receberam o apoio do MIA. Os custos totais de investimento 

foram de quase € 4.8 mil milhões. Em 2002, quase metade do orçamento foi gasto em 

investimentos em turbinas eólicas. A geração Combinada de calor e energia foi o 

segundo maior grupo de investimentos. As PME foram responsáveis por 92% dos 

pedidos e usufruíram de 75% do orçamento de investimento. 

O Modelo de Dedução de Investimentos em Energia (Energy Investments Relief 

Scheme (EIA)) é um sistema semelhante ao MIA, mas vocacionado para apoiar 

tecnologias de poupança de energia e equipamentos de Energia Sustentável. A 

percentagem de apoio é diferente da MIA (superior, por razões políticas, as taxas de 

suporte de investimento reais variam entre 5% e 20%). 

Os fundos de Investimento Verde na generalidade apoiam o investimento em 

produtos na fase de introdução no mercado com menos de 10% de quota de mercado. Já 

o VAMIL é destinado a apoiar o equipamento na fase de crescimento do mercado (5%-

30%). O EIA e o MIA estão vocacionados para apoiar até à fase de saturação do 

mercado. Os projectos que são apoiados pelos Fundos de Investimento Verde também 

podem usar outros instrumentos, enquanto o MIA e o VAMIL também podem ser 

combinados. 

Este modelo dos fundos de Investimento verde também pode ser usado para criar 

fundos de capital de risco para apoiar o desenvolvimento de tecnologia ambiental. Isto, 

porém, não aconteceu, provavelmente porque os bancos que gerem os fundos são 
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adversos ao risco. O MIA/VAMIL também é usado para ajudar a criar mercados-piloto. 

Além disso, estes instrumentos fiscais fornecem a possibilidade de promover o 

financiamento fora de balanço de equipamentos avançados amigos do ambiente, desde 

que a locação operacional seja permitida. 

 

2.4. Empréstimos e fundos 

Além de subsídios e incentivos fiscais é usada toda uma gama de instrumentos 

financeiros para apoiar a inovação. Os empréstimos directos estão a tornar-se menos 

proeminentes porque os custos de administração são elevados e a vantagem da aplicação 

do euro é bastante baixa. Os instrumentos mais “modernos” estão focados em aumentar 

o seu poder de alavancagem, por exemplo combinando o dinheiro público e privado 

e/ou usando o dinheiro público apenas como uma garantia. A área de intervenção 

também pode variar muito: existem instrumentos para aumentar a quantidade de capital 

de risco disponível, instrumentos para fornecer financiamento de capital e garantias de 

empréstimos para incentivar o arranque de novas empresas de base tecnológica. A 

maioria destes instrumentos são genéricos e originários da política de inovação. 

 

a) Fundos de Investimento 

Existem várias formas de fundos de investimento, que diferem na forma e na 

medida em que eles compartilham o risco com as empresas que neles investem. A 

partilha de risco pode variar entre a concessão de empréstimos simples e a participação 

no capital e na gestão das empresas. Os governos e agências governamentais participam 

frequentemente em fundos de investimento porque são considerados instrumentos 

financeiros de base de mercado que têm um efeito bastante elevado de alavancagem, ao 

mesmo tempo que não requerem a intervenção directa do poder público na alocação dos 

recursos e na selecção de investidores. A participação do governo é muitas vezes 

necessária e justificada, porque é difícil atrair o capital privado uma vez que muitos 

investimentos sustentáveis – por exemplo, investimentos industriais em tecnologias 

limpas e energeticamente eficientes – são arriscados, mas oferecem (potenciais) 

benefícios sociais elevados. 
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O FIDEME (Fundo de Investimento para o Ambiente e Gestão de Energia) foi 

criado em 2003 pela Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, 

doravante ADEME. Este fundo tem o estatuto de um FCPR (fonds commun de 

placement um Risques), onde 50% dos activos devem ser compostos por acções, 

obrigações convertíveis ou participações em empresas não cotadas. Este instrumento 

financeiro revelou-se um veículo fácil e eficiente de impostos para aumentar o 

investimento em empreendimentos de risco. 

O FIDEME investe em acções convertíveis emitidas por empresas que precisam 

de financiamento para investirem em tecnologias de energia renovável (especialmente 

energia eólica) ou tecnologias de reciclagem e valorização de resíduos. O FIDEME 

também financia fornecedores de tecnologias relacionadas com a gestão de energia e 

valorização de resíduos (limitado a 10% do fundo). O fundo representa um montante de 

investimento de 45 milhões euros (15 milhões euros da ADEME e 30 milhões euros de 

outros parceiros privados). Esta verba permite que os parceiros acedam a investimentos 

entre 0,5 e 5 milhões de euros. 

Uma característica interessante do FIDEME é o facto de este fornecer fundos 

através de títulos de dívida e de títulos de participação no capital (financiamento 

mezzanine). Antes da criação do FIDEME, esta posição foi identificada como o ponto 

fraco no balanço das empresas francesas. Caracteriza-se pela sua estratégia de 

investimento de médio-longo prazo e pelo volume dos fundos que podem ser gerados. 

Na medida em que a contrapartida deste investimento é uma obrigação convertível, 

torna-se estável, criando a oportunidade de ser transformado em títulos de participação 

no capital. Além disso, caracteriza-se pela gestão não regulada o que, naturalmente, não 

é o caso do capital de risco, enquanto continua a fornecer a oportunidade de apoio 

técnico e a assessoria de engenheiros ADEME que têm a responsabilidade de fazer a 

aprovação técnica, energética e ambiental. Os Engenheiros ADEME também 

frequentemente identificam a empresa e o projecto e trazem-no para o FIDEME. 

No entanto, ao lado do interesse de financiamento mezzanine, a verdadeira força 

da FIDEME como instrumento de política pública reside na associação de agentes 

públicos e privados, conciliando os objectivos de práticas económicas sólidas com os 

benefícios ambientais e energéticos para a sociedade. Precisamente, dois efeitos de 
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alavancagem são accionados através da participação de ADEME neste fundo de 

garantia: 

• A ADEME, que contribui com um terço dos fundos, é a última organização a ser 

ressarcida em caso de fracasso da PME. Uma vez que os bancos são 

reembolsados em primeiro lugar, isso pode ser equiparado a um mecanismo de 

garantia de 33%. 

• Os fundos concedidos pela ADEME não são reembolsados, o que permite uma 

taxa de juros cerca de 33% mais baixa em comparação com as taxas de juros dos 

fundos de capital de risco. 

Vale a pena referir que um outro fundo como o FIDEME foi criado em 2003 na 

área de energia ou ambiente, o FCPR 3E (Emertec Energie Environnement). Este 

representa 11,5 milhões de euros, provenientes da CDC PME (ramo PME da Caisse des 

Dépôts, 5 milhões de euros), da CEA (Agência para a Energia Nuclear, 2,5 milhões de 

euros), do IFP (Instituto Francês do Petróleo, 1 milhões de euros) e da Natexis Private 

Equity (3 milhões de euros). O seu objectivo é fornecer capital semente para projectos 

de tecnologias de ponta relacionados com o meio ambiente e/ou energia. Destina-se a 

apoiar investimentos entre 0,5 milhões e 5 milhões de euros e tem uma duração de 10 

anos. 

Como a falta de capitais próprios (private equity) em vários estágios de 

crescimento das empresas é uma característica comum de quase todos os países 

europeus, a criação deste tipo de fundos de investimento e o apoio a estes por uma 

instituição europeia, normalmente o Fundo Europeu de Investimento (FEI), traz grandes 

benefícios. Muitos fundos de investimento - não dirigidos a investimentos ambientais - 

já actuam a nível europeu e beneficiam de maior efeito de alavancagem, economias de 

escala e processos de aprendizagem. 

O EIP8 – Environmental Investment Partners, que é um fundo de capital de 

risco, investe em empresas que lucram com a venda de bens e serviços ambientais na 

Europa Central e Oriental. O EIP investe entre € 0,5 e 3,5 milhões de euros por 

empresa. O Fundo é sempre um accionista minoritário, geralmente com uma presença 

no capital das empresas na ordem dos 20%-45%, estando a estratégia de investimento 

assente numa visão nunca superior a períodos de 7-10 anos, de modo que são preferíveis 
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os investimentos em empresas que venham a estar cotadas em bolsa, ao lado de 

empresas com possibilidades de desenvolvimento e de recapitalização. O EIP não 

assume um papel activo na gestão do dia-a-dia, mas tem a intenção de ajudar a 

administração, através dos seus representantes no Conselho de Supervisão, no 

desenvolvimento de estratégias e planos de crescimento da empresa. 

 

b) Os fundos de garantia 

Em geral, os fundos de garantia concedem directa ou indirectamente 

empréstimos às empresas. Neste último caso, o Fundo garante os bancos que concedem 

certos tipos de créditos às PME. 

Os fundos de garantia têm uma vantagem elevada para o governo. Como o 

governo só tem de pagar quando um empréstimo não é reembolsado, isto permite a 

intervenção num número muito maior de projectos do que no caso dos subsídios 

tradicionais (com a mesma quantidade de fundos). Este modelo também permite que os 

bancos se envolvam em projectos que não poderiam financiar antes, por causa dos altos 

riscos e longo retorno sobre os investimentos. 

O FOGIME (Fonds de Garantie des Investissements de Maîtrise de l’Energie) é 

um mecanismo de cobertura de risco de crédito criado em Novembro de 2000 e é uma 

iniciativa do BDPME (banco de desenvolvimento francês para as PME) e da ADEME. 

O FOGIME é parte de um fundo maior, o fundo SOFARIS (Fundo de Garantia 

Nacional para o desenvolvimento das PME), que garante os empréstimos contraídos 

pelas PME. Dentro desse fundo nacional, o FOGIME é dedicado especificamente aos 

investimentos das PME no domínio da utilização racional de energia e da 

sustentabilidade energética. O FOGIME não financia nem garante directamente às 

PME, mas sim aos bancos que concedem certo tipo de créditos às PME. Para ser 

elegível às garantias FOGIME, a empresa deve respeitar as seguintes condições: deve 

ser uma PME, sem actividade nos sectores bancário, agrícola ou imobiliário, e o 

montante do empréstimo não deve exceder os 750.000 euros. 

O tipo de investimentos que o FOGIME visa incentivar são equipamentos 

eficientes, principalmente para a produção, uso, recuperação e armazenamento de 
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energia; investimentos relacionados com a modificação de equipamentos industriais e 

processos que podem resultar em economia de energia e investimentos em energias 

renováveis. Os investimentos na produção de equipamentos que visa permitir a 

poupança de energia em outras empresas também são elegíveis para o fundo de garantia 

FOGIME. 

Os principais pontos fortes do FOGIME assentam na associação de fundos 

públicos e privados. Em primeiro lugar, uma vez que associa os dois tipos de fundos 

para garantir os empréstimos das PME, este mecanismo permite que: o investimento 

sirva de alavancagem para a inovação; a ADEME possa intervir num número muito 

maior de projectos do que é possível com os subsídios tradicionais, com a mesma 

quantidade de recursos; os bancos se envolvem no financiamento de projectos que não 

poderiam financiar antes, por causa dos altos riscos e longo retorno sobre os 

investimentos. 

Em segundo lugar, ele associa competências públicas e privadas. Quer o 

BDPME, quer a ADEME têm uma ampla rede de agências localizadas nas regiões 

francesas. As relações entre ADEME e BDPME sobre, por exemplo, a elegibilidade 

técnica do investimento ocorrem ao nível das suas agências regionais mais relevantes. É 

amplamente reconhecido que a proximidade geográfica e institucional é essencial para a 

abordagem e resolução de problemas ambientais e, portanto, para incentivar a inovação 

ambiental. Isto é muito importante, pois a maioria das PME operam preferencialmente a 

nível local. 

Em terceiro lugar, a participação da ADEME também permite sinergias com os 

seus outros instrumentos de apoio ao investimento, especialmente com mecanismos 

como os subsídios de pré-investimento em tecnologias ambientais. Na maioria das 

vezes, a garantia FOGIME segue-se à atribuição de um subsídio de pré-investimento. 

Este último abre o caminho para a intervenção do FOGIME desde que a viabilidade 

técnica e o relatório energético já tenham sido realizados. Além disso, neste caso, a 

ligação entre ADEME e a PME é mais forte, o que reduz o risco de fracasso do 

investimento. 

A nível europeu, já existe um instrumento financeiro semelhante desde 1996, 

nomeadamente o Growth and Environment Scheme. O Fundo Europeu de Investimento 
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(FEI) executa o programa que visa facilitar o financiamento de investimentos 

ecológicos. Para a concessão de um empréstimo garantido do FEI, a empresa deve ter 

100 empregados (em vez de 250 colaboradores na FOGIME), o empréstimo deve ter um 

prazo de vencimento entre 3 e 10 anos (em vez dos 2 a 15 anos no FOGIME) e têm um 

valor até 1 milhão de euros (em vez dos os 750.000 euros no FOGIME). 

 

c) Outros instrumentos financeiros: a Iniciativa JESSICA 

No período de vigência do programa-quadro vigente entre 2007 – 2013, surgiu a 

iniciativa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City 

Areas)22, um instrumento financeiro promovido pela Comissão Europeia e desenvolvido 

pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) com o apoio do Council of Europe 

Development Bank. 

Ao analisarmos os documentos23 e a secção de perguntas e respostas24 

disponíveis no site, percebe-se que a Iniciativa JESSICA é uma forma inovadora de 

aplicar os fundos estruturais comunitários postos à disposição dos Estados membros a 

favor de projectos inseridos em intervenções integradas de desenvolvimento urbano. A 

tradicional forma de apoio a projectos isolados através de comparticipações a fundo 

perdido é substituída pela mobilização de fundos estruturais comunitários numa óptica 

de financiamento reembolsável e no âmbito de novos mecanismos de engenharia 

financeira: os Fundos de Desenvolvimento Urbano (FDU). Ou seja, o âmbito principal 

desta iniciativa é aplicar Fundos Estruturais em projectos ligados à regeneração urbana 

através de empréstimos, participações de capital ou garantias. Pretende-se ainda através 

da recuperação dos fundos estruturais investidos (financiamento reembolsável), 

assegurar instrumentos de financiamento do desenvolvimento urbano que não se 

esgotem em 2013. 

Os recursos públicos mobilizados na âmbito da Iniciativa JESSICA permitem 

alavancar recursos privados, já que esta Iniciativa garante condições atractivas para que 

                                                 

22 http://www.fundojessicaportugal.org/ 
23 http://www.fundojessicaportugal.org/index.cfm?m=7 
24 http://www.fundojessicaportugal.org/pdf/faq%20jessica.pdf 

http://www.fundojessicaportugal.org/
http://www.fundojessicaportugal.org/index.cfm?m=7
http://www.fundojessicaportugal.org/pdf/faq%20jessica.pdf
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os investidores privados invistam em FDU, criando soluções de engenharia financeira, 

sob a forma de parcerias público-privadas ou outras, que viabilizem operações de 

regeneração urbana de maior risco ou de rentabilidade menos atractiva para o mercado. 

Os FDU podem ser constituídos a nível nacional, regional ou local/municipal, em 

função de planos de desenvolvimento urbano integrados, de projectos em preparação, e 

de interesses de investidores. 

Os apoios concedidos pelos FDU podem revestir a forma de participações no 

capital, de concessão de empréstimos ou de concessão de garantias.  

 

2.5. Contratação Energia 

A contratação de energia é um instrumento financeiro destinado a aumentar os 

investimentos em tecnologias de poupança de energia fomentando a cooperação 

público-privada. A configuração básica assemelha-se a um contrato de outsourcing 

entre o contratante e a organização onde o investimento é realizado. A sua característica 

interessante é que o investimento é financiado através da poupança de energia prevista. 

O contratante pré-financia o investimento em novas instalações de energia ou em 

medidas gerais de poupança de energia e assume o risco técnico. 

A contratação de energia assemelha-se a uma ferramenta financeira bastante 

simples que deve ser facilmente adoptada pelo mercado e parece ser um instrumento 

promissor para aumentar a difusão de tecnologias energéticas junto a empresas, famílias 

e comunidades, muito embora o racional para a intervenção pública seja escasso. 

O sucesso deste modelo reside no facto dele reunir diferentes perspectivas de 

todas as partes envolvidas e criar os incentivos adequados para perseguir objectivos 

comuns. Este instrumento reduz o risco de investimento, mobiliza recursos financeiros 

adicionais e pode ser um meio de usar indirectamente as aquisições públicas e uma 

exigência adicional para o desenvolvimento e uso de tecnologia mais limpa. 
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2.6. Acordos voluntários ou acordos negociados 

Uma forma especial de regulamentação é o uso dos acordos voluntários ou 

acordos negociados. Neste tipo de regulação, governo e empresas (na maioria das vezes 

a nível sectorial) fazem um acordo entre si onde estabelecem metas, cronologias, acções 

e obrigações para o futuro, a fim de melhorar o ambiente. Estes acordos de auto-

regulação são feitos à medida e oferecem mais flexibilidade do que a legislação. 

Através de um calendário preciso para a progressão no desempenho ambiental, é 

dado aos signatários um prazo para o total cumprimento da regulamentação existente. 

Além disso, é disponibilizada ajuda financeira para facilitar a transição. As empresas 

que não assinaram o acordo voluntário não podem beneficiar destas vantagens e, em vez 

disso, são multadas caso sejam detectadas situações de não conformidade com as 

exigências legais. 

O Benchmark é escolhido como um método porque favorece as indústrias que já 

tomaram medidas inovadoras, ainda oferece oportunidades de expansão (em oposição a 

limites absolutos sobre o uso de energia) e é bastante objectivo. 

Hoje em dia, o benchmarking, enquanto método para estimular a indústria a 

economizar energia e reduzir a emissão de CO2, é utilizado apenas na Holanda e na 

Flandres (Bélgica). A Flandres tem sido capaz de estimular o investimento em 

eficiência energética através da aplicação de métodos de avaliação comparativa mais 

rigorosos e estão envolvidas neste processo mais empresas do que era inicialmente 

esperado. Acredita-se que as empresas estejam a aumentar o investimento em 

tecnologias energéticas mais limpas devido a esta aliança. Porém, ainda não está claro 

até que ponto o pacto de benchmarking contribui para a meta de redução de emissões de 

CO2. O efeito sobre a inovação é principalmente a aplicação e difusão do estado-da-arte 

das tecnologias de eficiência energética. 

 

2.7. Intervenção governamental directa 

Duas áreas que estão sob a responsabilidade directa do governo e têm um efeito 

potencial sobre a inovação e meio ambiente são as aquisições públicas e a tributação. A 

aplicação de critérios ambientais na aquisição pública oferece um enorme potencial de 
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alívio ambiental e tem um efeito indirecto sobre a inovação. A tributação (inclusive o 

uso de taxas) é tradicionalmente um instrumento usado pelo governo nas importações e 

dá aos consumidores fortes incentivos económicos para mudar o seu comportamento 

poluente. No entanto, o efeito sobre a inovação é questionável. 

 

a) As aquisições públicas ecológicas 

As aquisições públicas ecológicas (Green Procurement) são um importante 

instrumento para o desenvolvimento sustentável e fornece um estímulo para o 

desenvolvimento e comercialização de novos e inovadores produtos e serviços amigos 

do ambiente. Isto muitas vezes coincidiu com a introdução de um sistema de rótulo 

ecológico. Em muitos países, muitas instituições de compras verdes foram criadas, 

como o Serviço de Aquisições austríaco (1997) e a Danish National Procurement Ltd. 

(1994), para prestarem um serviço de compras às instituições governamentais e 

municipais, tendo as questões ambientais em consideração. 

Durante a década de 1990, a questão das aquisições ecológicas foram ganhando 

espaço nas várias políticas, programas e instrumentos legais ao nível nacional e 

regional. Em geral, podem distinguir-se duas abordagens: a primeira é a que integra a 

obrigação de compras ecológicas no seu quadro legal referente ao direito ambiental. 

Porém, não existem relatos desta abordagem ter sido bem-sucedida. 

A segunda abordagem consiste em obrigar as autoridades públicas a adoptarem 

uma política de compras ecológicas. Neste caso, deve-se salientar o exemplo da 

Dinamarca que começou por adoptar um "Plano de Acção para uma política de 

compras sustentáveis", em 1994, que exigia às autoridades públicas que contribuíssem 

para os objectivos ambientais através das suas compras e que adoptassem uma política 

de compras verdes antes de 1996. No entanto, os resultados desta medida até 1996 

foram bastante modestos. Só após o desenvolvimento de directrizes para as aquisições, 

em 1998, é que 90% das instituições do Estado e empresas públicas desenvolveram e 

adoptaram políticas e planos de acção referentes a esta matéria. 
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Em geral, e inicialmente, as aquisições públicas ecológicas não tiveram a 

aderência esperada, mas as actividades estão a aumentar e há grandes expectativas para 

o futuro. A falta de informação é a principal barreira para a adopção destas práticas.  

Um acesso mais facilitado a documentação sobre produtos e fornecedores, o 

desenvolvimento de ferramentas baseadas na Internet para facilitar as aquisições 

ecológicas, apoiar actividades de capacitação dos actores envolvidos, a integração das 

questões ambientais no e-comércio, a adopção de directrizes para estimular o comércio 

verde e a existência de condições de enquadramento favoráveis, são medidas 

fundamentais para mudar esta realidade. 

 

b) Tributação ecológica 

Os impostos verdes são um instrumento económico eficiente para impulsionar a 

redução a um nível aceitável do consumo, poluição e outras actividades prejudiciais ao 

meio ambiente. Este instrumento dá a produtores e consumidores fortes incentivos para 

mudar a sua produção e o seu comportamento. Tais impostos verdes irão criar receitas 

que podem ser usadas para reduzir o peso de outros impostos, sobretudo os que incidem 

sobre os rendimentos. Além disso, os impostos verdes tornarão os investimentos em 

inovação sustentável muito mais atraentes em detrimento dos produtos poluentes 

actuais. 

A avaliação da aplicação de impostos ambientais (na Dinamarca, Finlândia, 

Suécia, Holanda) mostra que esses instrumentos têm uma influência positiva sobre o 

ambiente. Até que ponto esses impostos constituem um incentivo para economizar 

recursos e investir em tecnologias verdes inovadoras (por exemplo, tecnologias de 

maior eficiência energética) é questionável e frequentemente muito limitado. 

 

2.8. Instrumentos sociais (capacitação e notoriedade) 

Há muitos outros instrumentos utilizados para a estimulação da inovação e/ou 

sustentabilidade. Prémios e outras competições visam recompensar desempenhos 

excepcionais, gerar publicidade gratuita e aumentar a consciencialização sobre a 

inovação e a sustentabilidade. 
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Os exercícios prospectivos ajudam a informar os decisores e podem gerar visões 

inspiradoras e comuns a todas as partes sobre o futuro, que podem levar a novas 

políticas coerentes. Este é um instrumento importante que pode desempenhar um papel 

ainda mais relevante no conjunto das políticas para aumentar a competitividade e a 

sustentabilidade. 

Um exemplo de um programa que não é totalmente financeiro é o programa 

sueco de desenvolvimento de negócios ambientais, que começou em 2001 e terminou 

em 2005. O principal objectivo do programa era integrar as questões ambientais na 

estratégia central de negócios das PME. Eram concedidos subsídios a intermediários 

para ajudarem a reforçar a competitividade das PME e a reduzir os impactos ambientais 

negativos. Com base em resultados preliminares, a comparação destes resultados com as 

avaliações dos programas anteriores com um alcance semelhante indica que este 

programa teve um efeito positivo sobre a competitividade, na redução dos impactos 

ambientais e no estímulo ao desenvolvimento de inovações orientadas para o ambiente. 
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CAPÍTULO III - A ESTRATÉGIA 
ACTUAL DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE 

 

 

3.1. A abordagem conceptual da Acessibilidade 

As barreiras arquitectónicas, enquanto limites do exercício da cidadania por 

parte das pessoas com mobilidade reduzida evidenciam-se na própria operacionalização 

do conceito de acessibilidade utilizada por diversos organismos de âmbito nacional e 

internacional. 

Os meios físicos e os serviços de informação e comunicação são considerados 

conjuntamente no termo “acessibilidade”, tratado na Norma número cinco sobre a 

Igualdade de Oportunidades das Pessoas com deficiência (ONU, 2006, citado por 

Pereira e Simões, 2000). 

Segundo a publicação Conceito Europeu da Acessibidade (EUCAN, 2008), o 

design universal constitui o elemento essencial para determinar se o que o meio 

edificado tem para oferecer pode ser utilizado por todas as pessoas – parques, casas, 

edifícios, assim como os espaços e equipamentos que estes comportam. Logo, não se 

pode abordar a problemática da acessibilidade sem reflectir sobre as barreiras, enquanto 

obstáculo à acção ou ao pensamento, relacionadas com três formas básicas de actividade 

humana, designadamente a mobilidade, a comunicação e a compreensão. 

As características específicas de cada edificação, nomeadamente as concernentes 

à natureza do serviço a que se destina, intensificam a gama de critérios necessários para 

produzir um grau de acessibilidade satisfatório. Isto é, cada construção é adaptada 

conforme o fim a que se propõe: um local de atendimento deverá possuir um balcão 

acessível; um cinema deverá ter lugares disponíveis para uma cadeira de rodas; uma loja 

de roupa requer um vestiário acessível; uma escola pressupõe a existência de, pelo 

menos, um WC acessível, etc. 
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Para o efeito, torna-se imprescindível a concepção de objectos inclusivos para as 

pessoas com deficiência, idosos e outros, através do desenho de produtos passíveis de 

serem adaptados a todo o tipo de pessoas. 

Surge então em 1985, com o arquitecto Ronald Mace, o conceito de Desenho 

Universal – o desenho para todos, o desenho inclusivo – entendido como “o design de 

produtos e ambientes que podem ser utilizados plenamente por todas as pessoas, sem 

ser necessário adaptar ou especializar o design” (CUD, 1997), traduzindo-se num 

conjunto de características de que devem dispor os produtos, os ambientes e os serviços, 

para serem utilizados em condições de conforto, segurança e igualdade por todas as 

pessoas e, em particular, por aqueles que têm alguma incapacidade (Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales de Espanha, 2003, citado por Teixeira, 2008). 

 

3.2. A percepção internacional da questão da acessibilidade 

A génese das orientações internacionais destinadas à promoção da acessibilidade 

remete-nos para as décadas de 80 e 90 do Século XX, com as intervenções das Nações 

Unidas (ONU) e da União Europeia. 

O Programa Mundial de Acção Relativo às Pessoas Deficientes das Nações 

Unidas (l983) refere que os Estados-Membros deveriam trabalhar “no sentido de tornar 

o meio físico acessível a toda a população, incluindo às pessoas portadoras de 

qualquer tipo de incapacidade como estipulado no parágrafo 8 deste documento”; a 

“adoptar uma política atenta aos aspectos da acessibilidade ao planearem áreas 

humanas, inclusive nos programas para zonas rurais dos países em vias de 

desenvolvimento”; a “garantirem o acesso das pessoas deficientes a todos os novos 

edifícios e repartições públicas, a habitações sociais e sistemas de transportes públicos. 

Além disto, deveriam ser adoptadas medidas que facilitassem o acesso aos edifícios, 

repartições, habitações e transportes já existentes, sempre que tal seja possível, 

nomeadamente aquando de obras de renovação” e a “privilegiar a criação de serviços 

de apoio que garantissem às pessoas deficientes viver tão independentemente quanto 

possível na comunidade. Ao fazê-lo, deveriam garantir que as pessoas deficientes 
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tivessem a oportunidade de desenvolver e gerir por elas próprias esses serviços” 

(Pereira e Simões, 2000). 

Nas Normas sobre Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência 

(1994) as Nações Unidas propõem que os Estados “devem reconhecer a importância 

global das condições de acessibilidade para o processo de igualdade de oportunidades 

em todas as esferas da vida social. No interesse de todas as pessoas com deficiência, os 

Estados devem: a) iniciar programas de acção que visem tornar acessível o meio físico; 

b) tomar medidas que assegurem o acesso à informação e à comunicação” (Pereira e 

Simões, 2000). 

No âmbito da acessibilidade do Meio Físico, os Estados devem tomar medidas 

que “eliminem os obstáculos à participação no meio físico envolvente. Devem 

nomeadamente definir normas e directivas e prever a adopção de legislação que garanta 

as condições de acessibilidade às várias áreas sociais, tais como: habitações, edifícios, 

transportes públicos e outros meios de transporte, vias públicas e outros espaços 

exteriores, assegurar que os Arquitectos, Engenheiros Civis, Projectistas e outros 

profissionais que participam no ordenamento e urbanização do meio físico sejam 

informados sobre as políticas adoptadas a favor das pessoas com deficiência e sobre as 

medidas existentes facilitadoras das condições de acessibilidade. Os requisitos exigidos 

para um meio físico acessível devem ser parte integrante dos estudos preliminares de 

ordenamento e de construção e as organizações de pessoas com deficiência devem ser 

consultadas aquando do estabelecimento de normas e regulamentos sobre 

acessibilidade, devendo inclusivé participar a nível local na concepção de projectos de 

obras públicas garantindo-se, assim, um máximo de acessibilidade” (Pereira e Simões, 

2000). 

As pessoas com deficiência e, sempre que necessário, as suas famílias ou os seus 

representantes, devem ter acesso, a qualquer momento, a uma informação completa 

sobre o seu diagnóstico, assim como sobre os seus direitos, serviços e programas 

disponíveis. Esta informação deve ser fornecida aos interessados de forma acessível, 

utilizando tecnologias e técnicas adequadas para permitir que a população cega ou 

deficiente visual possa usufruir da documentação e informação escritas. De igual modo, 

devem ser utilizadas as técnicas adequadas para que as pessoas surdas ou com 
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deficiência auditiva ou com dificuldades de compreensão possam ter acesso à 

informação oral, nomeadamente a linguagem gestual na educação de crianças surdas, 

assim como no seio das suas famílias e das próprias comunidades. Para o efeito, devem 

existir serviços de intérpretes de língua gestual para facilitar a comunicação entre as 

pessoas surdas e os seus semelhantes. Devem ainda ser tomadas em consideração as 

necessidades das pessoas com outros problemas de comunicação. 

Os Estados devem estimular os órgãos de comunicação social - nomeadamente a 

televisão, rádio e imprensa escrita - no sentido de prestarem um serviço acessível e 

garantir que os novos sistemas de informação de dados informatizados, disponíveis para 

o público em geral, sejam acessíveis às pessoas com deficiência desde o momento da 

sua instalação ou sejam posteriormente adaptados, tornando-os acessíveis àquele grupo 

da população. 

Ambas as publicações defendem que as organizações de pessoas com deficiência 

devem ser consultadas quando se estabelecerem medidas destinadas a tornar os serviços 

de informação acessíveis. 

A ONU, através da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2001, com a 

criação da Classificação Internacional da Funcionalidade e Incapacidade (CIF), veio 

revolucionar a percepção das implicações dos factores ambientais na participação social 

das pessoas com deficiência. Em termos gerais, esta classificação reconhece o papel dos 

factores ambientais na funcionalidade de uma pessoa, o que desencadeia uma alteração 

no focus da problematização, do nível individual para as influências ambientais, e um 

referencial passível de aplicação em todas as dimensões da experiência humana: saúde, 

educação e formação, trabalho, assuntos sociais, transportes, comunicações, ambiente, 

justiça e equidade. 

Pela mesma altura, a União Europeia adopta uma conceptualização política e 

prática muito semelhante nas matérias relativas às pessoas com deficiência e desenvolve 

uma serie de medidas marcantes, como o Ano Europeu das Pessoas com Deficiência em 

2003. Na sua sequência, foram produzidas um conjunto de acções referentes à igualdade 

de oportunidades para as pessoas com deficiência. Entre estas destacam-se: as 

iniciativas e-Europe 2002 e e-Accessibility, a Estratégia de Emprego na Sociedade da 

Informação, o Plano de Acção Europeu para a Deficiência decorrente entre 2004-2010, 
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entre outros, são exemplos que explanam essa mudança estratégica, no que concerne aos 

assuntos das pessoas com deficiência. 

A análise da evolução da situação das pessoas com deficiência levou os Estados-

membros a considerarem a acessibilidade como um fundamento da sociedade inclusiva, 

assente na igualdade de oportunidades e uma prioridade para a inclusão, devendo a 

promoção da acessibilidade ser uma preocupação em todas as áreas políticas (mercado 

de trabalho, ensino, e em vários domínios da vida quotidiana) (CE, 2004; 2006; 2010). 

Diana Teixeira (2010) menciona com oportunidade que o “aumento do 

movimento de associativismo das próprias pessoas com deficiência, dos seus familiares 

e dos seus representantes, constitui um facto preponderante na influência das 

representações sociais das suas efectivas necessidades, no despertar do público para a 

existência do problema, bem como na inclusão do problema na agenda política. Neste 

sentido, este progressivo acréscimo da participação das pessoas com deficiência, 

conjugado com o crescimento da promoção e protecção dos direitos e da dignidade das 

pessoas, desencadeado pelas organizações internacionais e europeias, representam um 

decisivo contributo para a mudança nas últimas décadas”. 

 

3.3. A evolução histórica do quadro legislativo português 

A história permite-nos classificar Portugal como um país importador e seguidor 

de paradigmas, pois todas as etapas legislativas registadas em Portugal sobre 

acessibilidade estão relacionadas e/ou derivam de fenómenos externos. 

Na sequência da aprovação do emblemático Plano Mundial de Acção da ONU, 

em 1982, resultante das dinâmicas e das expectativas criadas no Ano Internacional da 

Pessoa com Deficiência, em 1981, as primeiras medidas legislativas para a promoção 

das acessibilidades cifram-se nas alterações previstas no Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, formulado no Decreto-Lei n.º 43/82, de 8 de Fevereiro. Todavia, 

este diploma legal, após ser objecto de várias prorrogações, acaba por ser revogado em 

1986, pelo Decreto-Lei n.º 172-H/86, de 30 de Junho, tendo sido a sua suspensão 

justificada com o “grande aumento do custo final das construções, num momento em 
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que a solução da grave crise habitacional passa também pela redução daqueles 

custos”. 

Após a promulgação das recomendações técnicas de acessibilidade nos 

estabelecimentos abertos ao público a 1 de Julho de 1986, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 6/87 de 29 de Janeiro aponta novos princípios de acolhimento e de 

atendimento público. Na sequência desta mudança, o Conselho de Ministros, através da 

Resolução n.º 34/88 de 28 de Julho, reafirma a necessidade de eliminação das barreiras 

arquitectónicas no acesso às instalações dos serviços públicos. Esta Resolução previa 

que “[q]uando não for possível, ou viável proceder à eliminação daquelas barreiras 

arquitectónicas, podem os serviços instalar equipamentos técnicos especiais, 

nomeadamente plataformas ou cadeiras elevatórias adaptadas às escadas, ou 

providenciar, em local do edifício designado para o efeito, devidamente assinalado e 

acessível ao utente, a deslocação de funcionários junto deste, de modo a ser prestado o 

serviço pretendido”. 

Posteriormente, em 1989, a Lei de Bases da Prevenção e da Reabilitação e 

Integração das Pessoas com Deficiência - Lei n.º 9/89, de 2 de Maio - defende uma nova 

abordagem conceptual de pessoa com deficiência. Relativamente a acessibilidade 

incluem-se os modos e a formas de participação dos sistemas de administração (serviços 

de saúde, sistema de segurança social, política de orientação e formação profissional, 

etc.) na eliminação das barreiras físicas, que dificultam a autonomia e a participação 

plena na vida em sociedade. Acrescenta-se ainda, no seu artigo 24.º, que “o regime legal 

em matéria de urbanismo e habitação deve ter como um dos seus objectivos facilitar às 

pessoas com deficiência o acesso à utilização do meio edificado, incluindo espaços 

exteriores”, devendo a “legislação aplicável … ser revista e incluir obrigatoriamente 

medidas de eliminação das barreiras arquitectónicas” (Assembleia da República, 

1989). 

O Decreto-Lei 123/97 de 22 de Maio vem aprovar as normas técnicas que visam 

permitir a acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada, na via pública, nos 

edifícios públicos e equipamentos colectivos, incluindo instalações escolares e de 

formação, sala de espectáculos e outras instalações para actividades socioculturais e 

parques de estacionamentos (artigo 2.º). O número 3 deste artigo vai mais longe ao dizer 
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que estas normas se aplicavam sem prejuízo de normas contidas em regulamentação 

técnica específica mais exigente. 

Este diploma no seu artigo 4.º estabelece que as instalações, edifícios e 

estabelecimentos, bem como os espaços circundantes (referidos no artigo 2.º) já 

construídos e em construção que não garantam a acessibilidade terão que ser adaptados 

no prazo de sete anos (art.º 4.º, n.º 1). O número 2 do artigo 4º ressalva as situações em 

que a aplicação das normas técnicas é imediata, como é o caso dos projectos de 

remodelação e ampliação de instalações, edifícios, estabelecimentos e espaços 

circundantes que vierem a ser submetidos a aprovação e/ou licenciamento após a 

entrada em vigor daquele diploma. 

No caso específico dos projectos de novas construções privadas, cujo processo 

de aprovação e ou licenciamento esteja em curso à data da entrada em vigor daquele 

diploma, deveriam as entidades licenciadoras contactar as entidades promotoras no 

sentido de alterarem o seu projecto e o formularem de acordo com as normas técnicas 

aprovadas neste diploma, ou terem as construções a edificar de estar de acordo com as 

normas técnicas, presentes neste diploma, no prazo de sete anos.  

Porém, no seu artigo 5.º, o legislador prevê um conjunto de excepções à 

aplicação deste diploma: i) situações de difícil execução, ii) situações que exijam a 

aplicação de meios económico-financeiros desproporcionados ou iii) situações que 

afectem sensivelmente o património cultural. Neste último caso, os organismos 

competentes para a aprovação definitiva dos projectos poderão autorizar outras soluções 

diferentes, respeitando-se os termos gerais do diploma de acordo com critérios a 

estabelecer, que deveriam ser justificadas. A adaptação dos edifícios e respectivos 

espaços circundantes com interesse histórico e arquitectónico, designadamente os 

imóveis classificados ou em vias de classificação, tinham que respeitar as características 

específicas do edifício em causa, ficando a sua aprovação dependente de parecer 

favorável do Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico. 

A fiscalização do cumprimento deste Decreto-Lei competia às entidades 

licenciadoras. As infracções a estas normas técnicas são punidas com coimas, sem 

prejuízo da aplicação de outras normas sancionatórias. A competência para instaurar 

processos de contra-ordenação cabe às entidades licenciadoras. Estavam previstas a 
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aplicação de sanções acessórias de privação do direito de subsídios atribuídos por 

entidades públicas ou serviços públicos, quando a gravidade da infracção o justificasse. 

Este diploma previa uma responsabilidade disciplinar para funcionários e agentes da 

administração pública (central, regional e local) e dos institutos públicos que não 

participassem infracções ou prestassem informações falsas ou erradas de que tivessem 

conhecimento no exercício das suas funções. Isto para além da responsabilidade civil e 

criminal que coubessem a cada caso. 

O Conselho da União Europeia ao declarar 2003 o Ano Europeu das Pessoas 

com Deficiência, conjuntamente com as novas construções sociais e a evolução do 

conceito de deficiência protagonizada pela CIF, geraram a necessidade de reformar o 

quadro normativo existente à data: em 2004 procede-se a revisão da Lei de Bases da 

Reabilitação e a sequente formulação das Bases Gerais do Regime Jurídico da 

Prevenção, Habitação, Reabilitação e Participação da pessoa com deficiência, onde se 

definiu, como grandes objectivos neste domínio, a promoção da igualdade de 

oportunidades, a promoção de oportunidades de educação, trabalho e formação ao longo 

da vida, a promoção do acesso a serviços de apoio e a promoção de uma sociedade para 

todos através da eliminação das barreiras e da adopção de medidas que visem a plena 

participação das pessoas com deficiência. Seguiram-se os Princípios Fundamentais da 

Singularidade, da Cidadania, da Não Discriminação, da Autonomia, da Informação, da 

Participação, da Globalização, da Transversalidade, da Cooperação e da Solidariedade, 

todos suportados pelo Primado de Responsabilidade Pública (Assembleia da República, 

2004). O Regime Jurídico mencionado assegura também a participação destas pessoas, 

das suas famílias ou organizações representativas dos seus interesses, na elaboração, 

execução e avaliação das políticas, de modo a garantir o envolvimento em todas as 

situações da vida e da sociedade em geral. 

Após a aprovação da Lei Base de Prevenção, Habitação, Reabilitação e 

Participação das Pessoas com Deficiência, e atendendo ao insucesso da implementação 

do Decreto-Lei 123/97 de 22 de Maio, é aprovado o Decreto-lei n.º 163/06 de 8 de 

Agosto, por iniciativa do XVII Governo Constitucional (2005-2009), referente à 

acessibilidade no projecto e construção de espaços públicos, equipamentos colectivos e 

edifícios públicos e habitacionais. 
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No sentido de demonstrar a relevância político-partidária do tema em Portugal, 

importa relatar um breve episódio vivido pelo mestrando enquanto dirigente 

associativo: durante o processo que culminou na aprovação deste decreto-lei, o grupo 

parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) pediu um parecer à Associação 

Portuguesa de Deficientes (APD) sobre o projecto de lei n.º 139/X, que poucas 

diferenças continha relativamente à iniciativa do governo socialista, mas tinha a mais-

valia de dar uma dignidade de Lei ao tema25. Esta perspectiva, e a oportunidade de se 

poder traçar uma estratégia de erradicação do problema mais ampla do que os ciclos 

eleitorais e “blindada” pelo aval de todas as forças partidárias com assento parlamentar, 

levou a APD a pedir uma audiência à comissão parlamentar competente para que se 

trabalhasse numa proposta de lei consensual. Apesar dos elogios dados à iniciativa da 

APD durante a audiência, a maturidade parlamentar não se revelou suficiente para 

acolher a sugestão. 

Segundo o preâmbulo do Decreto-lei 163/06, de 8 de Agosto, a acessibilidade 

apresenta-se como um elemento fundamental na promoção da qualidade de vida e bem-

estar das pessoas, um meio indispensável para o exercício de direitos como membro de 

uma sociedade democrática, para o reforço do laço social e para o aprofundamento da 

solidariedade no Estado Social de Direito, assente no humanismo da política social. Ou 

seja, a eliminação das barreiras ambientais é entendida como condição imprescindível 

para garantir a participação cívica activa e integral das pessoas com necessidades 

especiais26, bem como na consolidação e exequibilidade dos direitos de cidadania. 

Este Decreto-lei define o regime de acessibilidade, não só para os edifícios e 

estabelecimentos abertos ao público e via pública, mas também para edifícios 

habitacionais. A constatação da insuficiência das soluções anteriormente apresentadas e 

                                                 

25 A transcrição do debate parlamentar sobre o projecto de lei n.º 139/X pode ser encontrado no Diário da 
Assembleia da República, I série Nº.84/X/1 de 2006.02.02 (páginas 3953-3966). URL. [visitado a 16 de 
Outubro de 2014: 
http://app.parlamento.pt/DARPages/DAR_FS.aspx?Tipo=DAR+I+s%C3%A9rie&tp=D&Numero=84&L
egislatura=X&SessaoLegislativa=1&Data=2006-02-02&Paginas=3953-
3966&PagIni=0&PagFim=0&Observacoes=&Suplemento=.&PagActual=0&PagGrupoActual=0&TipoLi
nk=1&pagFinalDiarioSupl=&idpag=&idint=&iddeb=&idact= 
26 No grupo das pessoas com mobilidade condicionada inscrevem-se as pessoas em cadeira de rodas, as 
pessoas incapazes de andar ou que não conseguem percorrer grandes distâncias, as pessoas com 
dificuldades sensoriais, tais como as pessoas cegas ou surdas, e aquelas que se apresentam 
temporariamente condicionadas, como as grávidas, as crianças e os idosos. 

http://app.parlamento.pt/DARPages/DAR_FS.aspx?Tipo=DAR+I+s%C3%A9rie&tp=D&Numero=84&Legislatura=X&SessaoLegislativa=1&Data=2006-02-02&Paginas=3953-3966&PagIni=0&PagFim=0&Observacoes=&Suplemento=.&PagActual=0&PagGrupoActual=0&TipoLink=1&pagFinalDiarioSupl=&idpag=&idint=&iddeb=&idact
http://app.parlamento.pt/DARPages/DAR_FS.aspx?Tipo=DAR+I+s%C3%A9rie&tp=D&Numero=84&Legislatura=X&SessaoLegislativa=1&Data=2006-02-02&Paginas=3953-3966&PagIni=0&PagFim=0&Observacoes=&Suplemento=.&PagActual=0&PagGrupoActual=0&TipoLink=1&pagFinalDiarioSupl=&idpag=&idint=&iddeb=&idact
http://app.parlamento.pt/DARPages/DAR_FS.aspx?Tipo=DAR+I+s%C3%A9rie&tp=D&Numero=84&Legislatura=X&SessaoLegislativa=1&Data=2006-02-02&Paginas=3953-3966&PagIni=0&PagFim=0&Observacoes=&Suplemento=.&PagActual=0&PagGrupoActual=0&TipoLink=1&pagFinalDiarioSupl=&idpag=&idint=&iddeb=&idact
http://app.parlamento.pt/DARPages/DAR_FS.aspx?Tipo=DAR+I+s%C3%A9rie&tp=D&Numero=84&Legislatura=X&SessaoLegislativa=1&Data=2006-02-02&Paginas=3953-3966&PagIni=0&PagFim=0&Observacoes=&Suplemento=.&PagActual=0&PagGrupoActual=0&TipoLink=1&pagFinalDiarioSupl=&idpag=&idint=&iddeb=&idact
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a fraca eficácia sancionatória são razões alegadas pelo governo para justificar o 

insucesso do diploma anterior. Neste sentido, é apresentada uma solução de 

continuidade com o anterior diploma, onde o governo volta a prometer a criação de um 

instrumento para a construção de um sistema global, coerente e ordenado, em matéria 

da acessibilidade corrigindo as imperfeições a partir da: melhoria dos mecanismos 

fiscalizadores; maior eficácia sancionatória; elevação dos níveis de comunicação e de 

responsabilização dos agentes envolvidos; introdução de novas soluções consentâneas 

com a evolução técnica, social e legislativa. 

Diana Teixeira (2010) apresenta as seguintes inovações trazidas por este 

diploma: 

a) Alargamento do âmbito de aplicação das normas técnicas de acessibilidade aos 

edifícios habitacionais; 

b) Introdução de mecanismos que visam evitar a construção de novas edificações 

não acessíveis; 

c) No caso de não carecerem de qualquer licença ou autorização, proceder ao 

registo na Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais com a 

declaração de conformidade com a legislação; 

d) Proceder ao licenciamento da obra apenas quando verificado o cumprimento das 

normas; 

e) As câmaras municipais têm a obrigatoriedade de comunicar as situações 

desconformes; 

f) Indeferimento de todos os pedidos de licenciamento ou autorização de 

loteamento, urbanização, construção ou reconstrução ou alteração de 

edificações, quando não respeitem as normas técnicas; 

g) Criação de mecanismos mais exigentes a observar nos casos de excepção; 

h) Aplicação de coimas mais elevadas, reforçando assim a coactividade das normas 

e clarificação da atribuição das responsabilidades dos agentes; 

i) Concebimento de instrumentos de fiscalização e de imposição das normas, haja 

em vista a atribuição de um papel activo na defesa dos interesses acautelados aos 

cidadãos com deficiência e às organizações não-governamentais representantes 

dos seus interesses; 
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j) Disponibilização de mecanismos de avaliação e acompanhamento da aplicação, 

bem como divulgação das informações recolhidas no terreno, decorrentes das 

fiscalizações para a Direcção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais. 

 

De forma complementar, a 21 de Setembro de 2006 é promulgado o I Plano de 

Acção para a Integração das Pessoas com Deficiências ou Incapacidade, onde se 

anunciam quatro eixos basilares de intervenção, entre os quais o eixo estratégico «1.1 - 

Promover o acesso universal ao meio físico, ao edificado e aos transportes» onde foram 

definidas medidas de prevenção e reparação devidamente calendarizadas e atribuída a 

sua execução a entidades públicas (Conselho de Ministros, 2006; Conselho de 

Ministros, 2008). 

 

3.4. Análise crítica da actual abordagem política de promoção da acessibilidade 

O actual capítulo permite-nos concluir que a acessibilidade é entendida como um 

direito (humano) defendido pelas Nações Unidas, pela União Europeia e pela 

Constituição da Republica Portuguesa. 

Segundo Pereira e Simões (2000), a Declaração dos Direitos do Homem em 

1948, os movimentos dos Direitos Cívicos e a Declaração dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência em 1975, pela ONU, deram um contributo importante para o aparecimento 

de novas atitudes e mentalidades. A ONU, em 1994, faz realçar que “as inadequações 

do meio e das numerosas actividades organizadas na sociedade, como por exemplo, a 

informação, comunicação e educação impedem as pessoas com deficiência de 

participarem em igualdade com os outros”, afirmando a necessidade de se efectuar uma 

abordagem simultânea da incapacidade e das inadequações do meio e das numerosas 

actividades organizadas na sociedade (ONU, Normas sobre Igualdade de Oportunidades 

para Pessoas com Deficiência, 1994). Reconhece-se que o princípio da Igualdade de 

Oportunidades implica, portanto, o reconhecimento de que as necessidades de cada um 

e de todos têm igual importância e devem ser consideradas no planeamento da 

sociedade (ONU, 1994; Michailakis, 1997). 
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Consequentemente, a igualdade de oportunidades é um dos princípios basilares 

da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência cujo 

propósito é “promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e 

promover o respeito pela sua dignidade inerente”. Assim, ficam salvaguardados os 

direitos à acessibilidade, vida independente, mobilidade, integração e participação na 

sociedade e o acesso a todos os bens e serviços (ONU, 2006). 

A União Europeia, ao adoptar os princípios das Nações Unidas, define na 

Comunicação da Comissão sobre a Igualdade de Oportunidades das pessoas com 

deficiência que o “princípio da igualdade de oportunidades de todos os cidadãos 

representa um valor inalienável e comum a todos os Estados” (CE, 1996), onde a 

mobilidade desempenha um papel crucial na garantia da participação na actividade 

económica e social. Neste sentido, a acessibilidade constitui um meio essencial para o 

exercício dos direitos de cidadania, possibilitando a participação cívica activa e íntegra 

de vários grupos sociais com diferentes necessidades (Grammenos, 2003). 

Contudo, a acessibilidade é a prova mais evidente de que o modelo baseado na 

teoria dos direitos humanos, enquanto estratégia política, acaba por se tornar numa 

forma de construção do fenómeno da deficiência que o limita a uma identidade grupal 

minoritária que não consegue alterar significativamente a forma como a deficiência é 

construída socialmente, nem consegue que as conquistas legislativas se traduzam de 

facto numa mudança significativa na qualidade das respostas facilitadoras do exercício 

pleno do direito de participação de todos (Clapton e Fitzgerald, [s/d]; Turner, 1993; 

Barnes, 1991; Barnes, 1997; Young, D. A. e Quibell R., 2000; Blattberg, 2009). De 

facto, apesar de estar na base de alguns direitos conquistados, a legislação não constitui 

uma componente suficiente para mudar as atitudes em relação às pessoas com 

necessidades especiais, sendo necessário a tomada de medidas complementares para 

alcançar a mudança. 

A prova desta realidade é a diferença de resultados obtidos por programas 

lançados por instituições internacionais, como a Organização das Nações Unidas e a 

União Europeia, onde os discursos políticos e as exigências legais são suportados e 
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ganham substância através de programas estruturados de incentivos e assistência técnica 

para a concretização dos processos de transição para a nova realidade desejada. 

Do ponto de vista da análise política, a insistência na abordagem normativa 

como mecanismo quase exclusivo da estratégia de promoção da acessibilidade no meio 

físico – quer na esfera internacional, quer na esfera nacional – põe em risco a 

credibilidade do discurso político quando este refere o carácter estratégico do tema. Isto 

porque o devir histórico das boas práticas governativas revela que os assuntos realmente 

estratégicos (a competitividade, a inovação, a produção e consumo sustentáveis, etc.) 

são suportados com outro tipo de instrumentos. 

Pode argumentar-se que a imitação é um mecanismo muito comum na 

formulação de políticas públicas. Em muitos países, os decisores políticos estão 

simplesmente a reproduzir coisas semelhantes ao que já foi feito em outros países (ou 

no mesmo país). A consequência é que as variações nas características nacionais entre 

os países muitas vezes não são levadas em conta. Além disso, “quando se imita está-se 

obrigado a ser um retardatário” (Edquist, 1994 citado por Edquist, 2001).  

Ao nível nacional, segue-se esta prática reveladora de uma inquietante falta de 

ideias próprias – extensível às organizações representativas das pessoas com deficiência 

– que afecta, penaliza e adia a concretização da vida de milhares de pessoas, fazendo 

perigar o desenvolvimento de um país envelhecido e cada vez mais periférico. A 

situação parece ser ainda mais grave: para além de servir de motivo para alimentar o 

jogo político-partidário, o histórico das estratégias políticas e do quadro legislativo 

revela que o legislador tem garantido constantemente prazos extremamente alargados 

para a concretização das medidas e cria regimes de excepção tão abrangentes que até 

aceitam, como vimos, os custos da sua implementação como justificativo suficiente para 

o não cumprimento das normas técnicas de acessibilidade. 

Tudo isto acaba por perpetuar os problemas e adiar a concretização de soluções 

cuja sustentabilidade dependerá, sobretudo, do empenho político e técnico, assim como 

da existência de recursos, também financeiros, capazes de assegurar a transição para um 

panorama de cidades sem barreiras. Como referiu o Deputado do Partido Comunista 

Português (PCP) Jorge Machado durante o debate parlamentar sobre o projecto de lei n.º 
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139/X ocorrido a 2 de Fevereiro de 2006 (DAR: 3961), referindo-se ao fracasso da 

aplicação do Decreto-Lei 123/97 de 22 de Maio: 

“O principal motivo aventado para o não cumprimento da lei é a falta de verbas 

para efectuar as remodelações necessárias nos edifícios públicos. Este é, aliás, o motivo 

assinalado até pelo próprio gabinete do Ministério da Segurança Social e do Trabalho 

do governo PSD/CDS-PP quando, em 7 de Maio de 2004, em resposta a um 

requerimento apresentado pelo PCP sobre esta matéria, afirmou que «os casos de 

adaptação superveniente requerem um investimento avultado e acrescido, por suscitar 

regras de execução técnica sensíveis, mormente quanto aos edifícios em áreas urbanas e 

em edifícios antigos». O que equivale a dizer que o problema está devidamente 

identificado mas que, em relação a ele, nada foi feito, apesar das sucessivas 

interpelações do PCP e das organizações das pessoas com deficiência”. 

Acredita-se que o I Plano de Acção para a Integração das Pessoas com 

Deficiências ou Incapacidade tenha sido uma tentativa interessante de abordar o 

problema, através do seu esquema de medidas calendarizadas e da sua execução por 

entidades públicas, julgamos nós, como tentativa de garantir a cabimentação orçamental 

da sua implementação. Contudo, visto que a estratégia não foi blindada ao nível da 

Assembleia da República através do compromisso de todos os partidos, isso fez com 

que a mesma ficasse vulnerável aos resultados dos ciclos eleitorais. 

Por outro lado, o diminuído peso institucional dos organismos responsáveis pela 

execução da política da deficiência dentro da orgânica dos governos – o que resulta na 

sua pouca capacidade de influenciar a agenda política –, a fragmentação das 

competências sobre a deficiência por vários organismos públicos, a baixa coordenação 

entre organismos e a pouca relevância dada ao tema por parte dos vários departamentos 

governamentais, são também factores que contribuem para a pouca consolidação das 

medidas e para o fracasso do processo de transição. 

No capítulo seguinte iremos desenvolver uma proposta inovadora de sistema de 

promoção das acessibilidades, incluindo a definição de aspectos como os referenciais a 

ter em conta pela acção política, a finalidade e princípios fundamentais, a dimensão 

orgânica e estrutural e os mecanismos que assegurem a qualidade e a eficácia do 

sistema. Por fim, com base no levantamento feito no capítulo anterior, conceptualizar-
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se-á também um conjunto de instrumentos políticos normativos e de base de mercado 

flexíveis, ajustáveis e combináveis, capazes de assegurar a concretização dos vários 

cenários de intervenção. 
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CAPÍTULO IV - SISTEMA PROMETHEUS: 
INSTITUIÇÕES, INFRA-ESTRUTURAS E INCENTIVOS 

 

 

PARTE I – CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA PROMETHEUS 

 

4.1. Referenciais a ter em conta pela acção política 

4.1.1. A abordagem centrada na pessoa 

A Abordagem Centrada na Pessoa foi uma expressão utilizada por Carl Rogers 

para referir uma forma específica de entrar em relação com o outro, estando implícito 

um modo positivo de conceitualizar a pessoa humana. Esta expressão representa uma 

evolução no pensamento de Carl Rogers e no quadro teórico por ele desenvolvido, que 

foi formalizada na publicação do seu livro On Personal Power (1977), onde explicita a 

aplicação do seu quadro conceptual aos mais diversos campos (Gobbi et al., 1998, 

citado por Capelo, 2000). Na sua evolução, as ideias do autor passam do campo 

exclusivo da Psicoterapia para serem aplicadas em áreas como os Grupos, as 

Organizações e a Educação. Rogers, ao longo das suas obras, foi clarificando as suas 

posições e conferindo actualizações ao seu modelo teórico. 

Progressivamente a filosofia de base humanista, a que está subjacente o quadro 

conceptual da Abordagem Centrada na Pessoa, foi encontrando eco em pessoas de 

horizontes profissionais diversos acabando por se constituir num Movimento. Esta 

abordagem integra três pressupostos de base: 

1. Uma concepção do homem alicerçada nos princípios da corrente humanista da 

Psicologia.  

2. Uma abordagem fenomenológica que privilegia a experiência subjetiva da 

pessoa, implicando que o conhecimento que se tem do outro surge a partir da 

compreensão do seu quadro de referências.  

3. Uma forma de nos relacionarmos com o outro que se constitui como um 

encontro entre pessoas. 
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Relativamente ao primeiro pressuposto salientamos a expressão de Rogers que 

afirmou que a Abordagem Centrada tem como principal premissa "uma visão do homem 

como sendo, em essência, um organismo digno de confiança" (Rogers citado por 

Capelo, 2000). Por outro lado, dois conceitos foram desenvolvidos por Rogers, e que 

são considerados como fundamentais para a compreensão do seu modelo: a “tendência 

actualizante” e a “não directividade”. 

A noção de “tendência actualizante” conduz não só à satisfação das necessidades 

básicas do organismo, como também às mais complexas. Fernanda de Mendonça 

Capelo diz que a “Tendência Atualizante permite, por um lado, a confirmação do Self e, 

por outro, a preservação do organismo, facultando assim, a consonância entre a 

experiência vivida e a sua simbolização” e continua dizendo que “sempre que esta 

consonância não se verifique, a pessoa entra em estado de incongruência, ou seja, 

gera-se um desequilíbrio entre a experiência real e a simbólica, o que se traduz num 

comportamento desajustado, conduzindo a estados de ansiedade, angústia e depressão, 

os quais, por sua vez, afetam a personalidade e o seu respectivo desenvolvimento”. 

O método psicoterapêutico desenvolvido por Rogers ficou conhecido 

inicialmente por Terapia Não Diretiva, tendo posteriormente evoluído para Terapia 

Centrada no Cliente e mais tarde Abordagem Centrada na Pessoa. A definição de não 

diretividade passa, segundo Rogers, pelo acreditar que "o indivíduo tem dentro de si 

amplos recursos para autocompreensão, para alterar seu autoconceito, suas atitudes e 

seu comportamento autodirigido". 

Este modelo acredita na autonomia e nas capacidades de uma pessoa, no seu 

direito de escolher qual a direção a tomar no seu comportamento e sua responsabilidade 

pelo mesmo. A “não directividade” é, antes de tudo, e neste sentido, uma atitude pela 

qual o terapeuta se recusa a “pensar o que o cliente deve pensar, sentir ou agir de 

maneira determinada” porque “tem confiança na capacidade de auto-direção do seu 

cliente” (Capelo, 2000). Ou seja, a “não directividade” pode ser entendida como uma 

forte subscrição do conceito de “tendência actualizante” na medida em que é uma 

manifestação de confiança de que o cliente pode tomar as rédeas, se guiado pelo 

técnico, e assim pode fazer escolhas conscientes (Rogers, citado por Capelo, 2000). A 
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atitude não diretiva pode ser transmitida através das respostas reflexo de sentimento ou 

reformulação, que é a forma que o terapeuta utiliza para acompanhar o cliente, a partir 

do quadro de referência deste (o cliente) sem o dirigir (Raskin, 1998, citado por Capelo, 

2000). 

Relativamente ao segundo e terceiro pressupostos atrás enunciados, Rogers deu 

um relevo particular à forma como a pessoa se relaciona com outra. Assim, enumerou e 

definiu um conjunto de atitudes que considerou facilitadoras do processo de 

comunicação inter-humana fundado no respeito, confiança, aceitação, autenticidade e 

tolerância. 

A aceitação positiva incondicional traduz-se pela aceitação incondicional da 

pessoa por parte da outra, tal como ela é, sem juízos de valor ou críticas a priori; esta é 

uma atitude derivada do principal conceito da “tendência actualizante” (Gobbi et al., 

1998), assente na crença no potencial interno humano. Por seu lado, a compreensão 

empática é um processo dinâmico que significa a capacidade de penetrar no universo 

perceptivo do outro, sem julgamento, tomando consciência dos seus sentimentos, sem 

no entanto, deixar de respeitar o seu ritmo de descoberta de si próprio. Assim, a pessoa 

sente-se não apenas aceite, mas também compreendida enquanto pessoa na sua 

globalidade. Finalmente, a congruência pretende indicar o estado de coerência ou 

acordo interno e de autenticidade de uma pessoa, a qual se traduz na sua capacidade de 

aceitar os sentimentos, as atitudes, as experiências, de se ser genuíno e integrado na 

relação com o outro (Ibidem). 

Perante estas condições facilitadoras, a pessoa tende a entrar num processo de 

aceitação de si própria e dos seus sentimentos, tornando-se, por isso, na pessoa que 

deseja ser, mais flexível nas suas percepções, adaptando objetivos mais realistas para si 

própria e, simultaneamente, torna-se mais capaz de aceitar os outros. Por outro lado, ao 

modificar as suas características pessoais básicas de modo construtivo, a pessoa adapta 

um comportamento mais ajustado à sua realidade. 

Voltando ao nosso estudo, a visão para o cidadão que o coloca como referência 

central exige que o Sistema se focalize no cidadão individual e colectivo, criando 

formas (canais) alternativas para o contacto e prestação de serviços, deixando ao critério 
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de cada cliente a escolha final da forma como deseja ser servido. Para este efeito, tem de 

modificar os seus métodos de trabalho, assim como os seus processos de aprendizagem. 

Nesta perspectiva, importa que o Sistema assuma os seguintes objectivos 

nucleares: 

1. Conveniência e Satisfação: serviços fornecidos a toda a hora, de várias 

formas e acessíveis em todo o lado. Os cidadãos individuais e colectivos 

terão a possibilidade de escolher quais os canais de informação e interacção 

que desejam utilizar de acordo com as suas preferências e conveniências. 

2. Eficiência com menos custos: serviços com processos redesenhados, com 

maior eficiência e menores custos para o Estado e cidadão. Os serviços e as 

informações estarão integrados, agrupados e apresentados de forma a 

facilitar o acesso aos serviços para o cidadão individual e colectivo, assim 

como para outras entidades. 

3. Transparência: os cidadãos conseguirão perceber os processos, aumentando 

a confiança nos serviços públicos. 

4. Participação Democrática: os cidadãos estarão melhor informados e em 

melhores condições para participar na governação através de um fácil acesso 

à informação governamental e maior conhecimento dos procedimentos. 

 

Isto implica da parte do cidadão individual e colectivo a adopção de uma nova 

abordagem baseada na pro-actividade, aproveitando as capacidades e potencialidades 

desenvolvidas para melhorar a sua qualidade de vida.  

Aliás, a questão da participação activa e consciente dos cidadãos é a base 

principal do Sistema proposto e a razão para a adopção da designação Prometheus27. 

 

                                                 

27 Segundo o mito, Prometeu, aquele que trouxe luz à humanidade, terá roubado o fogo aos deuses para o 
dar aos homens. Isto assegurou a superioridade dos homens sobre os outros animais. Todavia, como o 
fogo era exclusivo dos deuses, Zeus ordenou a Hefesto que, como castigo, acorrentasse Prometeu ao 
cume do monte Cáucaso, onde todos os dias uma águia (ou corvo) dilacerava seu fígado que, todos os 
dias, se regenerava. Estranhamente, as obras de arte têm retratado apenas a vertente do castigo de 
Prometeu quando o mais importante do mito é a oferta do fogo (a mesma metáfora para conhecimento, 
como vimos no iluminismo) à humanidade. 
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4.1.2. A especificidade da reabilitação face à construção nova 

Com já tivemos oportunidade de referir, vários factores parecem estar 

relacionados com a ineficácia das estratégias de promoção do Design Inclusivo no meio 

físico, incluindo, na nossa opinião, o facto de não fazerem distinção entre os 

instrumentos políticos a aplicar nas novas construções e na reabilitação urbana. 

Reabilitar edifícios existentes é diferente e, com frequência, mais complicado do 

que construir a partir do zero. Exige abordagens, metodologias, materiais e técnicas 

muito diferentes da construção nova. Segundo o trabalho de Vítor Cóias (2009), a 

reabilitação de um edifício ou conjunto de edifícios pode ser caracterizada pelo conjunto 

de três atributos: âmbito; natureza e grau de profundidade. Por âmbito entende-se o 

campo em que a intervenção se vai realizar ou esfera que ela visa abranger. A natureza 

ou carácter da intervenção têm a ver com as suas características essenciais. Finalmente, 

consoante a estratégia do Dono de Obra, a intervenção pode atingir graus de 

profundidade ou extensões variáveis. Estas intervenções podem diferir muito umas das 

outras de vários pontos de vista, designadamente em termos de volume de trabalho, 

complexidade de gestão, exigência técnica e risco. 

Ao passo que a qualidade da execução da construção nova é condicionada 

apenas “pela topografia, pela geotecnia e pelas condições climáticas do local de 

implantação e a qualidade do projecto” e “facilitada pela existência de um extenso e 

abrangente corpo de normas, regulamentos e especificações”, assim como pelo maior ou 

menor domínio que o empreiteiro, o armador de ferro, o carpinteiro de cofragens, o 

cimenteiro, o vibradorista, os encarregados e os engenheiros civis possuam da 

tecnologia da execução de armaduras e cofragens, e da confecção, colocação e cura do 

betão, a especificidade das obras de reabilitação de uma construção resulta de 

considerações metodológicas e de considerações tecnológicas:  

• As considerações metodológicas pressupõem uma fase prévia de recolha e 

análise de informação necessária para a caracterização da construção 

existente, das acções sobre ela exercidas, de diagnóstico das anomalias 

eventualmente existentes e de delimitação das zonas por elas afectadas. A 

esta fase segue-se o estabelecimento, em colaboração com o Dono de Obra, 

de uma estratégia de intervenção, que condicionará as opções técnicas a 
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seleccionar. Após a execução dos trabalhos, a monitorização dos efeitos da 

intervenção e subsequente manutenção da construção ganham, 

frequentemente, grande relevância, e; 

• As considerações tecnológicas porque as intervenções de reabilitação 

recorrem, com frequência, a técnicas e produtos inovadores, diferentes dos 

utilizados na construção nova e que envolvem muitas vezes situações de 

elevado risco para pessoas e bens. 

Uma percentagem importante do edificado é constituída por unidades já muito 

antigas e muitas delas possuem valor enquanto património ou situam-se em zonas 

históricas, circunstâncias que impõem restrições complementares à sua reabilitação, 

exigindo do construtor competências e atitudes diferentes das do empreiteiro 

tradicional. Tais edifícios foram construídos utilizando técnicas e materiais, entretanto, 

abandonados, em favor do betão armado. Esta problemática complica-se, ainda mais, 

quando se trata de património arquitectónico: neste caso, o edifício é, além de uma 

construção, um bem cultural, e a sua reabilitação deve ter em vista possibilitar um uso 

compatível, através de reparações, alterações e adições, que respeitem as características 

que lhe conferem o seu valor histórico, cultural e arquitectónico. 

A reabilitação exige recursos humanos (RH) qualificados, que são raros no 

sector português da construção civil e obras públicas (CCOP). Além de um baixo nível 

de qualificação dos RH, o sector da construção padece, também, de um baixo nível 

organizacional, patente no reduzido número de organizações certificadas e dotadas de 

um sistema de gestão da qualidade (Vítor Cóias, 2009). O autor diz que o sector da 

construção não está, portanto, preparado para responder às solicitações da reabilitação e 

a concluir, alerta para que “[s]e a necessidade de qualificação não for tida em conta, 

tudo se conjuga para que as intervenções de reabilitação se venham a revelar 

deficientes em termos de eficácia, durabilidade e segurança”. 
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4.1.3. O desafio de ‘pensar global, agir local’ na promoção da acessibilidade no meio 

físico 

Desde a Cimeira do Rio, em 1992, que as organizações são incentivadas a 

incorporar uma perspectiva global nas suas estratégias e ao mesmo tempo a adaptarem 

as suas acções aos ambientes locais em que operam. Embora este conselho, tantas vezes 

repetido, intuitivamente pareça ser atraente, a sua aplicação é tudo menos consensual: 

para além da ideia de que as organizações devem "pensar globalmente" ser discutível, a 

interpretação, a sabedoria e a acção associada com a segunda parte do conselho – o 

"agir localmente" – nem sempre são claras (Kefalas, 1998; Rugman, 2001 citados por 

Parnell, 2006). 

Para perceber o alcance da questão “o que significa pensar global?”, importa 

distinguir o pensamento da acção. A orientação, mentalidade ou filosofia subjacente ao 

"pensar global" sugere que a organização considera activamente acolher, procurar ou 

desenvolver oportunidades de envolvimento para além das fronteiras de seu país de 

origem. Ou seja, uma organização cujos gestores "pensam" a nível global pode "agir", 

quer ao nível global ou ao nível local, onde o "agir" se refere à forma como esta 

concretiza a implementação das suas actividades. 

Vários motivos podem esta na base desta evolução de uma mentalidade nacional 

para uma mentalidade global nas organizações: a estratégia global pode reduzir os 

custos de produção por unidade – ao aumentar o volume, e o ciclo de vida de produtos 

cujos mercados internos podem estar em declínio – e pode representar uma vantagem 

comparativa ao permitir explorar as diferenças entre os recursos oferecidos por 

diferentes países ao nível dos custos de produção de alguns bens. Além disso, também 

pode diminuir o risco, pois a exigência e os factores competitivos tendem a variar entre 

as nações. Outros factores a considerar são a semelhança entre as necessidades dos 

clientes no mercado interno e externo, as diferenças na produção e distribuição de 

custos, assim como o enquadramento regulamentar do sector e as questões tarifárias. 

Existem três vantagens principais para as organizações que adoptam uma 

perspectiva global, a primeira das quais gira em torno de interesses económicos. A 

organização multinacional – em contraste com uma organização que opera apenas em 

mercados domésticos – pode aumentar os níveis de produção através da padronização e 
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das economias de escala (Fletcher, 2000; Trompenaars, 1993 citados por Parnell, 2006), 

pois quando produz mais, também pode desfrutar de uma maior eficiência na 

comercialização e distribuição, um fenómeno conhecido como economias de gama 

globais. 

A segunda vantagem da globalização está relacionada com a mudança cultural. 

Os meios de comunicação globais e a omnipresença da Internet criaram uma cultura de 

consumo global, onde as preferências localizadas por determinados bens e serviços 

foram relativizadas pelas ofertas de maior qualidade e mais baratas das marcas globais 

(Oliver, 2000). Esta mudança permitiu às organizações atenderem às necessidades dos 

clientes em diferentes mercados com os mesmos produtos, serviços e estratégias de 

marketing.  

Em terceiro lugar, dada a intensa concorrência na maioria dos mercados do 

mundo desenvolvido, o "pensar global" permite a uma organização procurar e 

reconhecer essas oportunidades com maior eficácia e assim fomentar o seu crescimento 

(Fletcher, 2000; May, 1997 citados por Parnell, 2006). 

Para Stephen Evans (2004) os impactos negativos da globalização incluem o 

fornecimento de produtos similares em todos os lugares; a procura da força de trabalho 

mais barata, preferindo converter o emprego local caro (local para o utilizador do 

produto) em mão de obra barata distante, destruindo assim o vínculo entre o consumo e 

a produção local, que pode ajudar a equilibrar as economias locais e, por último, o 

impacto negativo dos custos de transporte de longa distância. Naturalmente, o impacto 

ambiental do transporte não é internalizado por estas empresas globais. 

Por sua vez, a localização implica que uma organização dê atenção 

prioritariamente a questões de nível local. Para uma organização que actue apenas a 

nível do mercado nacional, isso significa simplesmente que os seus gestores não se 

envolvem activamente em actividades fora do país de origem28. Já para uma 

                                                 

28 Esta situação pode ser justificada por vários factores: a procura por produtos ou serviços da 
organização pode não ser suficiente para legitimar a expansão global; as organizações concorrentes a 
operarem nessas localidades podem já estar a servir os mercados relevantes de forma eficaz; as 
complexidades dos canais de distribuição no exterior podem exigir mudanças de embalagem, fabrico ou 
distribuição que são demasiado caras. 
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organização que detenha uma filosofia operacional global, a localização sugere apenas 

que as estratégias reflectem um esforço para adaptarem as suas actividades às 

necessidades específicas de cada local. 

Por outro lado, Parnell (2006), entre outros, defende que as organizações 

internacionais só poderão sobreviver se desenvolverem estratégias globais que reflictam 

semelhanças crescentes entre mercados diferentes recorrendo a investimentos directos e 

à criação de subdivisões interdependentes no exterior. Por exemplo, algumas das 

subsidiárias da Caterpillar produzem componentes em diferentes países, outras 

subsidiárias montam esses componentes, enquanto outras unidades vendem os produtos 

acabados. Como resultado, a Caterpillar tem conseguido uma posição de baixo custo, 

produzindo os seus próprios componentes pesados para o seu grande mercado global. Se 

as suas diversas filiais operassem de forma independente e produzissem apenas para os 

seus mercados regionais individuais, a Caterpillar não seria capaz de concretizar estas 

vastas economias de escala e de aproveitar os benefícios de uma estratégia global. 

O que significa o "agir local" no contexto da globalização? Em primeiro lugar, 

uma localização minimalista e limitada pode ser tudo o que é necessário para uma 

organização aproveitar os benefícios da actividade fora do mercado doméstico: as 

organizações que optam por limitar o seu envolvimento à importação, exportação, 

licenciamento ou à concretização de alianças estão a “localizar” a sua orientação 

estratégica. 

As alianças estratégicas internacionais será uma opção válida, mesmo quando 

estejam disponíveis os recursos para um investimento directo, pois permitem à 

organização localizar as suas actividades, tirando partido da experiência e das 

capacidades do seu parceiro local. Estas alianças oferecem uma série de vantagens para 

a organização: proporcionam a entrada no mercado global, o acesso ao conhecimento do 

parceiro sobre os novos mercados e a partilha de risco com a organização parceira. 

Estas funcionam de forma eficaz quando os parceiros podem aprender uns com os 

outros, quando nenhum dos parceiros é grande o suficiente para funcionar sozinho e 

quando ambos os parceiros compartilham objectivos estratégicos comuns, mas não 

estão em concorrência directa. É claro que podem surgir uma série de problemas das 

joint ventures internacionais: conflitos e falta de confiança sobre a propriedade do 



 

105 

 

conhecimento, diferenças culturais entre as organizações e disputas sobre a forma de 

compartilhar os custos e receitas associados com a parceria. 

Em segundo lugar, porque a maioria da actividade comercial das grandes 

organizações ocorre em blocos regionais (União Europeia, parte da Ásia e nas 

Américas), os mercados globais podem não ser tão homogéneos como inicialmente se 

poderia esperar. Tirando algumas indústrias seleccionadas, tais como os produtos 

electrónicos de consumo, a maioria dos sectores industriais e de serviços não estão 

globalmente integrados29.  

Em terceiro lugar, uma estratégia global pode ser difícil de implementar, 

especialmente em alguns sectores. Algumas das complexidades associadas com a 

adopção de uma perspectiva global são ilustradas pelo dilema de produção da Kellogg 

na Europa: nalguns países aprecia-se a fortificação vitaminosa dos flocos de milho, 

muito comum nos Estados Unidos (país anfitrião da Kellogg). A Dinamarca, no entanto, 

não quer vitaminas adicionadas aos cereais por medo de que alguns possam exceder as 

doses diárias recomendadas. Como resultado, as fábricas da Kellogg na Inglaterra e na 

Alemanha produziram quatro variedades diferentes de flocos de milho desde 1997 para 

atender às diferenças de procura em toda a União Europeia (Sims, 2005 citado por 

Parnell, 2006). 

No entanto, deve reconhecer-se que a estratégia de localização também tem os 

seus desafios. Ajustar uma estratégia de negócios para atender às exigências específicas 

de um mercado diferente requer que os gestores de topo entendam as semelhanças e as 

diferenças entre os mercados do ponto de vista quer industrial, quer cultural. Mesmo 

dentro de uma nação, as estratégias são muitas vezes locais para atender às diversas 

necessidades dos vários grupos, como a Procter & Gamble faz na China (Fowler, 2004 

citado por Parnell, 2006). Para o cliente final, pode ser o preço, com os produtores 

locais a serem incapazes de competir com a avançada tecnologia de produção disponível 

para concorrentes de maior dimensão. O benefício da redução das distâncias de 

transporte tem maior significado para o ambiente do que para o nível dos custos. Para o 

                                                 

29 O sector dos automóveis, por exemplo, está regionalizado, com as organizações a produzirem 
diferentes veículos para várias regiões do mundo. 
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produtor local o problema pode ser o acesso a uma gama maior de clientes, com os 

retalhistas maiores a serem incapazes de lidar com os produtores de pequeno volume ou 

de flexibilizar as suas especificações (globais) para fornecer produtos produzidos 

localmente. 

Em suma, os argumentos de ambas as abordagens estratégicas, globais e locais, 

têm mérito. Seguindo a lógica "pensar globalmente, agir localmente", uma organização 

deverá enfatizar a sinergia criada ao servir vários mercados a nível mundial, mas 

formular uma estratégia competitiva distinta para cada mercado específico. 

A questão central ao nível da estratégia ou acção não é escolher entre 

globalização ou localização – ou mesmo de escolher a posição de compromisso 

ostensivo de regionalização – , mas como conseguir equilibrar ou sintetizar os dois 

extremos. Como diz Stephen Evans (2004), referindo-se às trajectórias de Globalização, 

Localização e Industrialização, “[e]stas três trajectórias não são contrárias umas às 

outras; e na sua essência residem vantagens que são desejadas por todos. Por exemplo, 

os benefícios de produção de baixo custo da globalização e industrialização 

disponibilizam muitos produtos para muitas pessoas, enquanto que a localização traz 

emprego local e a sensibilidade para com os produtos (produzidos localmente)”, pois 

“tem características que são valiosas para um futuro sustentável (tendo também 

características que são menos valiosas ou até mesmo opostas ao objectivo 

sustentabilidade)”. 

Do ponto de vista teórico, a consistência absoluta em todos os mercados seria o 

mais desejável. Porém, no mínimo, alguns compromissos práticos são muitas vezes 

necessários: na medida em que a palavra "dieta" tem conotações femininas na Europa e 

partes da Ásia, a "Diet Coke" passou a designar-se por "Coca-Cola Light" (Asher, 2005 

citado por Parnell, 2006). 

Quando no século passado as primeiras organizações ocidentais começaram o 

processo de internalização, as suas estratégias salientavam as diferenças entre os 

mercados. Assim, uma organização alcançava o sucesso por pensar globalmente, mas 

agir a nível local. No entanto, dadas as recentes mudanças políticas, económicas e 

culturais, pode argumentar-se hoje que num mercado global cada aspecto de uma 

estratégia bem-sucedida deve ser global. A McDonalds e a Coca-Cola, por exemplo, 



 

107 

 

têm produzido e comercializado com êxito os seus produtos de uma forma relativamente 

uniforme em todos os países, fazendo pequenas adaptações (Vignali, 2001 citado por 

Parnell, 2006). A cerveja Carlsberg é produzida e comercializada de maneira uniforme 

em 31 países (Paul, 2006 citado por Parnell, 2006).  

Colocar esta síntese em acção é a parte difícil da equação. A forma como um 

gestor integra as duas perspectivas, depende, em última análise, das características 

únicas da organização e da indústria. Duas organizações do mesmo sector podem ter 

diferentes perspectivas sobre a síntese entre a acção global-local, e, mesmo assim, 

ambas resultarem bem. O ícone norte-americano McDonald alcançou o sucesso mundial 

enfatizando um grau relativamente forte de uniformidade além fronteiras. Além de 

algumas pequenas diferenças nas linhas de produtos, os restaurantes mantêm o mesmo 

aspecto de um local para outro. A KFC, por outro lado, também tem tido sucesso, mas 

apostando mais na localização, modificando a sua receita de frango e até mesmo 

introduzindo a venda de sanduíches de peixe na China, Malásia e outros locais. 

Reconhecendo os méritos da sinergia entre a globalização e a localização, 

procurando conseguir equilibrar os dois extremos, importa introduzir o conceito de 

experiências sociotécnicas contextualizadas (do inglês bounded socio-technical 

experiment) (Brown et al., 2003) para desenvolver gamas de soluções centradas num 

conjunto de necessidades comuns e contextos de uso específicos (Partidário, 2002; 

Horst, 2004). Segundo Brown et al. (2003), uma experiência sociotécnica 

contextualizada (doravante ESTC) é um projecto com características diversas que visa 

introduzir uma nova tecnologia ou serviço numa escala limitada no espaço e no tempo. 

A dimensão temporal varia, mas pode ser mais ou menos de cinco anos, enquanto que a 

dimensão espacial pode ser definida tanto em termos geográficos (uma comunidade) ou 

pelo número de utilizadores, normalmente reduzido. As ESTC são componentes 

altamente relevantes, e mesmo necessárias, dos esforços societais colectivos para definir 

e implementar processos de transição para uma sociedade sustentável, pois podem 

proporcionar uma oportunidade para:  

a) Testar a viabilidade de uma tecnologia radicalmente nova antes desta entrar no 

mercado aberto; 
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b) Permitir o desenvolvimento de novos arranjos sociais entre os actores, e 

considerá-los como modelos para outros contextos sociais, e; 

c) Envolver na agenda de sustentabilidade actores que de outra forma não são 

envolvidos neste tipo de projectos. 

 

Esta ideia é ilustrada por Frank Geels (2004) no seu esquema relativo à 

perspectiva dinâmica e multinível das transições tecnológicas e que reproduzimos 

abaixo: 

 

Figura 1 - Perspectiva dinâmica e multinível das transições tecnológicas (Geels, 2004, adaptado) 

 

Importa referir que as ESTC são impulsionadas por uma visão de longo prazo e 

grande escala, embora a visão não tenha de ser igualmente compartilhados por seus 

participantes. Quando bem-sucedida cria uma nova configuração tecnológica ou serviço 

do ponto de vista funcional e da sua incorporação societal que serve como ponto de 

partida para uma fase mais ampla de inovação, difusão ou influência do processo de 

decisão política. Contudo, para servir o objectivo de uma transição para a 

sustentabilidade, tal adopção em larga escala deve ser acompanhada por mudanças nas 
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instituições e nas infra-estruturas societais, assim como nas relações entre os actores 

sociais.  

A análise feita até ao momento demonstra que para mudar o paradigma actual 

das políticas públicas de promoção da acessibilidade no meio físico será necessário 

saber: 

− Materializar uma visão geral de como promover a acessibilidade 

recorrendo a instrumentos estratégicos e operacionais contextualizados, 

potenciadores do desenvolvimento das económicas e culturas regionais e 

locais, e; 

− Suportar a concretização desta visão através de um forte investimento em 

potencial humano, I&D, infra-estruturas e ecossistemas tecnológicos 

capazes de promover inovação e de implementar modelos de 

planeamento e fiscalização colaborativos. 

Assim, e reconhecendo a utilidade e pertinência da abordagem dos sistemas de 

inovação para ser o referencial operacional desta mudança, ao longo das secções que se 

seguem faremos a descrição fundamentada da nossa proposta sistémica, designada 

genericamente por Sistema Prometheus. 

 

4.2. Finalidade e princípios fundamentais 

O carácter holístico que sobressai da análise feita até ao momento da questão da 

promoção da acessibilidade no meio físico permite-nos concluir que a finalidade de 

qualquer solução deste problema terá de ter como foco o conjunto dos recursos 

humanos, financeiros, institucionais, de informação, endogeneização, transferência e 

fomento da aplicação de conhecimentos, invenções e inovações, assim como a 

divulgação da ciência, produção científica e tecnológica e promoção da cultura 

científica, a fim de se alcançar uma intervenção de excelência ao nível da 

sensibilização, informação, detecção, planeamento, implementação e controlo das 

acessibilidades. 

O Sistema Prometheus, doravante designado por Sistema, deve corresponder 

então a uma rede pública, de carácter nacional e aplicação em todo o território do 
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Estado Português, onde se deve executar uma acção coordenada e colaborativa entre a 

Administração Central do Estado, as Regiões Autónomas, as autarquias e organismos 

autónomos, públicos e privados, que no exercício das suas respectivas competências, 

definem, asseguraram e substanciam as condições essenciais para concretizarem 

estratégias eficazes e sustentáveis, capazes de garantir a transição para sociedades sem 

barreiras físicas ou comunicacionais à participação dos cidadãos com limitações 

funcionais. 

Com o propósito de elaborar e executar as políticas públicas associadas ao 

Sistema, as acções e procedimentos deste deverão respeitar um conjunto de princípios 

estruturantes: 

A começar pelo princípio do primado da responsabilidade pública, pelo qual 

compete ao Estado criar as condições para o desenvolvimento, implementação e 

sustentabilidade do Sistema. 

Aplicando o princípio de governação multinível, será também incumbência do 

Estado criar as condições necessárias à concretização de uma acção – funcional e 

institucionalizada – coordenada entre a administração central e os órgãos do poder 

regional e local que respeite os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. 

Através do princípio da cooperação, o Estado e as demais entidades, públicas e 

privadas, devem actuar de forma articulada e cooperar entre si na concretização da 

missão e funcionamento do Sistema, respeitando sempre o princípio da parceria e 

salvaguardando a transparência dos processos, a equidade dos apoios e a 

responsabilização dos agentes públicos e privados. 

Face ao exposto, o Sistema deve ter um carácter pluridisciplinar e ser 

desenvolvido nos diferentes domínios de forma coerente e global (princípio da 

transversalidade). 

Os princípios da universalidade e da globalidade devem garantir que todas as 

partes interessadas tenham o direito de recorrer ao Sistema, devendo o Estado, 

cumprindo os princípios da equidade, da coesão e da solidariedade territoriais, criar as 

condições para o desenvolvimento e a aplicação harmoniosos das soluções de 

construção e reabilitação urbanas, tendo em vista a promoção da acessibilidades no 
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espaço físico, dentro de um quadro debelador das assimetrias regionais e 

simultaneamente respeitador das realidades económicas, sociais e culturais especificas 

das localidades. 

Estes dois princípios devem ser complementados pelo princípio da selectividade 

dos projectos, considerando os resultados das avaliações ex-ante ao nível da relevância, 

eficiência, eficácia, utilidade e sustentabilidade. Por outro lado, as partes interessadas 

têm o direito à qualidade das soluções, bens e serviços inerentes ao Sistema, atendendo 

à evolução das soluções disponíveis, assim como às especificidades dos problemas 

(princípios da qualidade e da especificidade). 

Importa garantir a todos os cidadãos, e em particular às pessoas com deficiência 

ou incapacidades, o direito ao acesso a todos os bens e serviços da sociedade, bem como 

o direito e o dever de desempenharem um papel activo no desenvolvimento da 

sociedade (princípio da cidadania). O princípio da cidadania deve ser complementado 

com outros princípios importantes que se prendem com o direito (e consequente dever) 

de participação e de informação: as pessoas com deficiência ou incapacidades, ou, na 

sua impossibilidade, os seus tutores ou representantes legais, têm o direito e o dever de 

participar no planeamento, desenvolvimento e acompanhamento do Sistema. Ao Estado 

compete ainda criar as condições que permitam a participação dos tutores legais e das 

organizações que representam as pessoas em situação de dependência no Sistema 

(princípio da representação). 

O princípio da integração corresponde ao potenciar dos efeitos multiplicadores 

gerados pelas abordagens integradas, articulando a reabilitação urbana com a 

requalificação urbana; a revitalização económica; a valorização ambiental; a 

dinamização cultural; e a inclusão social. Já o princípio da Sustentabilidade visa 

promover a sustentabilidade ambiental no desenvolvimento urbano, privilegiando a 

recuperação do edificado, a eficiência energética e a criação de condições para um 

quadro de vida de proximidade. 

Com foi referido, o princípio do primado da responsabilidade pública é a 

garantia máxima do Sistema proposto. Contudo, como forma de assegurar a sua 

sustentabilidade, compete ao Estado criar as condições para o desenvolvimento e 

implementação de mecanismos que possibilitem, incentivem e garantam o princípio do 
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co-financiamento e o princípio da solidariedade, onde todos os cidadãos e as demais 

entidades privadas devem participar e contribuir para o Sistema. 

 

4.3. A dimensão orgânica e estrutural 

É possível observar na figura 2 uma representação global do Sistema 

Prometheus: 

 

 

Figura 2 - Representação global do Sistema Prometheus 

 

a) Ao nível europeu 

A abordagem transversal impressa pelo espólio normativo e político europeu à 

temática da deficiência, através do qual se reconhece a todos os Estados-Nação um 

conjunto alargado de obrigações face à consubstanciação dos direitos destes cidadãos, 

assim como a consciência de que a eficácia deste espólio depende da capacidade de o 

traduzir em soluções concretas e inovadoras, potenciadoras da realização das diferentes 

aspirações de vida de todas estas pessoas, torna claro que deixamos de estar 
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exclusivamente na esfera normativa dos direitos para passarmos para o campo do 

conhecimento, fundamental e técnico, da inovação e da “força do fazer acontecer” 

(Óscar Motomura, citado em Oliveira, 2011) dos empreendedores. 

Estamos obviamente a propor uma tão necessária, como óbvia, mudança de 

paradigma na forma de abordar a deficiência a nível europeu, pelas mesmas razões que 

fundamentaram a criação do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (IET) em 

2008:  

“…[A]s políticas de inovação - como tradicionalmente concebidas - não têm 

sido tão decisivas como o esperado e os investimentos em pesquisa - apesar de ser 

necessário - não levam automaticamente à inovação.  

Para que a inovação prospere, a Europa precisa de uma verdadeira mudança 

de mentalidade, em que o capital humano é colocado de volta no centro da inovação. 

Com o IET, a Europa aborda o desafio da inovação, reunindo, no âmbito de parcerias 

estruturadas - Comunidades de Inovação e Conhecimento - todos os actores da 

inovação: as empresas, centros de investigação e, pela primeira vez, as Universidades e 

escolas de engenharia. O IET é a única ferramenta dentro Horizonte 2020 que 

relaciona estas três dimensões, cujo objectivo é fazer a ponte entre ideias e criação de 

negócios. Além disso, ele associa-se a centros de excelência por toda a Europa para 

criar redes europeias de inovação reais” (EIT, s/d). 

O IET tem como missão “aumentar o crescimento sustentável e a 

competitividade da Europa, fortalecendo a capacidade de inovação na União 

Europeia” (Allinson et al., 2012). 

Para concretizar estes objectivos o IET criou três Comunidades de Inovação e 

Conhecimento (KIC), que são parcerias colaborativas privadas com personalidade 

jurídica (Sociedade Europeia) e reúnem as grandes instituições líderes em inovação, 

investigação e criação de negócio de modo a criar massa crítica que coloque a Europa 

na liderança do chamado triângulo do conhecimento (educação, investigação e 

inovação) e na sua transferência para o contexto empresarial, comercial e social. 

Estas comunidades existem em vários pólos tecnológicos e de inovação (Co-

Location Centres) distribuídos pela Europa, infra-estruturas que permitem desenvolver 



 

114 

 

estratégias integradas entre os grandes actores do triângulo do conhecimento, em áreas 

chave para o crescimento sustentável e capacidade de liderança da Europa. 

A missão de uma KIC inclui: 

• A excelência na Educação, através da criação de programas de formação 

avançada e da atribuição de graus académicos com a marca IET a nível 

mundial. 

• A promoção da Investigação e Inovação, reunindo massa crítica, que 

através da partilha de melhores práticas posicione a Europa como líder 

mundial na transferência do conhecimento para oportunidades de 

negócio. 

• A estimulação do Empreendedorismo, criando uma nova mentalidade 

capaz de derrubar as fronteiras entre os modelos de negócio 

convencional e a capacidade de transformar o conhecimento em negócio. 

As Comunidades de Inovação e Conhecimento visam promover uma forte 

interacção entre os principais actores do triângulo do conhecimento na Europa: indústria 

(PME incluídas), universidades, institutos de investigação, parques tecnológicos e 

associações empresariais. 

Estas KIC terão uma duração mínima de 7 anos e um financiamento por parte do 

IET de 25% que visa estimular todas as actividades de valor acrescentado (educação, 

inovação e criação de novos negócios). O grande objectivo de uma KIC, ao adoptar um 

modelo empresarial, é a de conseguir a sua sustentabilidade financeira, é gerar lucros 

para os seus sócios. 

Para além do financiamento público oriundo do orçamento da UE, o IET tem 

como objectivo atrair fundos do sector privado para as suas actividades. A fim de atrair 

e canalizar esse tipo de financiamento, a Fundação IET foi criada com o único objectivo 

de promover e apoiar actividades do IET. A Fundação será usada como um veículo para 

canalizar contribuições filantrópicas. 

Ou seja, tal como aconteceu com as políticas de inovação, só com um novo 

paradigma, baseado numa verdadeira mudança de mentalidade, o que implica a 

necessidade de imprimir mudanças orgânicas, é que a Europa será capaz de potenciar o 
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investimento e os resultados das políticas europeias da deficiência. Assim sendo, 

defendendo novamente a posição de que as políticas de inovação e as políticas da 

deficiência partilham o mesmo objectivo30, reconhecendo que a participação dos 

cidadãos com deficiência e dos idosos está mais dependente de soluções de mercado e 

que o modelo do IET tem demonstrado resultados positivos, julgamos ser útil adoptar 

uma das seguintes medidas: 

• A duplicação do modelo do IET, criando o Instituto para a Diversidade 

Europeia com a missão de promover a integração dos povos europeus e o 

aprofundamento dos valores e da cidadania europeus ou; 

• A criação, no seio do IET, de Comunidades de Inovação e Conhecimento 

vocacionadas para o desenvolvimento de soluções para resolver 

problemas que exigem um forte investimento de recursos em potencial 

humano, I&D, tecnologia e inovação, e que estão habitualmente 

associados a grupos minoritários – como é o caso, por exemplo, da 

promoção da acessibilidade no meio físico –, mas que têm um elevado 

potencial mobilizador. 

 

Dada a relevância institucional do IET enquanto agente dinamizador da 

concretização dos objectivos do Programa-Quadro Comunitário de Investigação e 

Inovação para o período 2014-2020, o Programa Horizonte 2020, a segunda opção teria 

a vantagem de beneficiar da aprendizagem organizacional já adquirida, de unificar sobre 

o mesmo modelo operacional dois sectores com referenciais políticos tradicionalmente 

diferentes e colocar institucionalmente os problemas associados a grupos minoritários 

no centro da acção politica europeia. Seja como for, a adopção de uma destas medidas 

seria fundamental para uma transição de paradigma nas políticas públicas da 

deficiência, ao mesmo tempo que impulsionaria o seu acolhimento pelos países 

                                                 

30 Para uma análise mais detalhada sobre as semelhanças entre as políticas de inovação e as políticas da 
deficiência, ver: Oliveira, P. N. (2011). “O Movimento Vida Independente e a história da inclusão: 
reflexos sociocomunicacionais de conquista, tecnologia, empreendedorismo e Inovação. Notas 
introdutórias” in Comunicar e Interagir: Um Novo Paradigma para o Direito à Participação Social das 
Pessoas com Deficiência, organizador Augusto Deodato Guerreiro, Edições Universitárias Lusófonas, 
Maio, pp. 251-296. 



 

116 

 

retardatários onde os decisores políticos simplesmente importam modelos adoptados 

em outros países. 

 

b) Ao nível nacional 

A promoção dos direitos, da prosperidade e do bem-estar dos consumidores é 

um dos valores fundamentais da UE, o que aliás se reflecte na sua legislação. Apesar da 

pertença à União Europeia assegurar uma protecção adicional aos consumidores, 

importa notar que a legislação nacional em matéria de defesa do consumidor pode, em 

alguns casos, garantir-lhe um nível de protecção mais elevado.  

A cultura da concorrência na realidade portuguesa, apesar de recente, coincidiu 

com o período de adopção das políticas europeias no sentido da descentralização dos 

processos de aplicação do próprio direito da concorrência (Regulamento (CE) n.º 

1/2003 do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002) e ganhou novo impulso com a 

criação da Autoridade da Concorrência (DL n.º 10/2003, de 18 de Janeiro), AdC 

doravante, com poderes relevantes que permitiram a consolidação de um acervo 

jurisprudencial nacional dos processos de aplicação das regras de concorrência. 

Inclusivamente, o desiderato da defesa da concorrência encontra em Portugal uma 

dignidade constitucional, conferindo prioritariamente ao Estado a obrigação de 

assegurar o funcionamento eficiente dos mercados, no âmbito económico e social, de 

modo a garantir a equilibrada concorrência entre os diferentes agentes, contrariando e 

reprimindo todas as práticas lesivas do interesse geral, como são as formas de 

organização monopolista e os abusos de posição dominante, nos termos dos artigos 80º 

e 81º, alínea f), ambos da Constituição da República Portuguesa (CRP). Fixa-se ainda 

na alínea a) do artigo 99º da CRP, com o propósito da política comercial, a concorrência 

salutar dos agentes mercantis. 

Tradicionalmente, as intervenções do Estado na economia podem ser divididas 

em dois grandes grupos: as orientadas para a promoção da eficiência e do aumento do 

rendimento da sociedade; e aquelas que visam sobretudo a promoção da equidade, da 

solidariedade entre indivíduos e regiões, ou garantir e proteger os direitos básicos de 

cidadania e, em particular, os direitos dos consumidores. Assim, e reconhecendo que a 
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regulação é mais profícua quando os mecanismos de mercado não funcionam bem, ou 

não funcionam de todo, ou ainda quando um ou mais agentes gozam de poder de 

mercado, o desafio do regulador é usar, com o objectivo final da promoção do bem-estar 

social e salvaguarda do interesse público, a regulação para estabelecer incentivos que 

façam com que agentes de mercado, ao usar o seu maior conhecimento sobre os custos e 

sobre o mercado, visando a maximização dos lucros, optem por decisões que os levem a 

comportar-se como se estivessem num ambiente competitivo, a aumentar a eficiência na 

economia e a melhorar as condições de vida dos cidadãos. 

Deste modo, mais uma vez devido à maior dependência dos cidadãos com 

deficiência e dos idosos de soluções de mercado para participarem plenamente em 

sociedade, e que por isso estão mais vulneráveis a situações de abuso das regras de 

mercado em sectores que vão para além do sector da saúde, importa criar um regulador 

específico que assegure de forma eficaz a supervisão, coordenação e representação do 

sector relacionado com a prevenção, reabilitação, inclusão e participação dos cidadãos 

com deficiência e idosos. 

Para garantir a articulação intergovernamental das medidas e a dignidade, 

orgânica e estratégica, que este tema deverá merecer por parte de todos os Estados-

Nação contemporâneos – como é reconhecido internacionalmente e já foi referenciado 

neste trabalho, à semelhança do que já acontece com as migrações – propomos que este 

organismo fique sujeito à tutela e superintendência da Presidência do Conselho de 

Ministros. 

A Entidade Reguladora no âmbito da construção, urbanismo e design universal, 

deve propor o quadro legislativo e regulamentar inerentes ao Sistema, zelar pela sua 

aplicação e em articulação com outras entidades:  

I. Prestar serviços de consultoria técnica no apoio à adaptação de projectos de 

arquitectura e engenharia; a obras de beneficiação e adaptação urbanística, 

soluções de arquitectura interiores e exteriores, assim como serviços de 

mediação técnica e tecnológica. 

II. Criar, coordenar, participar ou gerir redes, plataformas tecnológicas e 

programas regionais e locais de promoção e fiscalização das acessibilidades 

e do design universal. 
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III. Criar, coordenar, participar ou gerir redes e programas nacionais, regionais e 

locais de formação e capacitação para diferentes profissionais no âmbito dos 

princípios do design universal. 

IV. Promover e dinamizar campanhas de informação e sensibilização para os 

princípios do design universal junto dos agentes públicos e privados, 

incluindo a difusão de soluções e boas práticas. 

 

O Regulador deverá ser a autoridade de gestão do programa de incentivos 

Prometheus e, como tal, a entidade responsável pela sua gestão e execução. 

No sentido de poder desenvolver estratégias integradas com actores do triângulo 

do conhecimento, será fundamental que este organismo esteja sedeado no contexto de 

um pólo tecnológico e de inovação. 

Ainda no seio do Regulador propõe-se a criação da Comissão Nacional para a 

Assistência e Participação das Pessoas em Situação de Dependência, um órgão colegial, 

doravante designado por Comissão, e de um Centro de Transferência Tecnológica. 

A Comissão teria a missão de garantir a coordenação territorial do Sistema 

Prometheus e a sua composição deve ser plural e incluir, para além do membro 

representante do Regulador, representantes da Assembleia da República, do Governo, 

das associações representativas da sociedade civil, das associações municipais, das 

centrais sindicais, das associações patronais, e, logo que possível, um representante de 

cada um dos centros de apoio à vida independente. Por outro lado, sempre que os 

assuntos a serem tratados assim o exigir, poderão participar das reuniões da Comissão 

outros representantes do Estado, das regiões autónomas e autarquias, assim como 

consultores especializados. 

Enquanto órgão colegial, no âmbito das acessibilidades, a Comissão deverá 

desde logo definir e aprovar o modelo de governação multinível, dar pareceres sobre o 

quadro legislativo e regulamentar inerentes ao Sistema, assim como servir de plataforma 

para a cooperação, comunicação e informação entre os vários intervenientes públicos e 

privados. Ao nível da qualidade do Sistema, a Comissão deve definir e aprovar os 

procedimentos, as técnicas, o protocolo, os instrumentos de medição e os critérios do 
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processo de avaliação dos programas regionais e locais de promoção e fiscalização das 

acessibilidades, aprovar o plano de candidaturas proposto pela autoridade de gestão, 

enquanto autoridade de acompanhamento do programa de incentivos Prometheus, assim 

como facilitar o fornecimento de documentos, dados e estatísticas comuns; e produzir 

relatórios de acompanhamento da execução, monitorização e avaliação do Sistema. 

Sabendo que muitos fabricantes de tecnologias de apoio sentem a falta de 

recursos, incentivos e redes para fazerem da transferência tecnológica uma prática 

efectiva e sistemática, a solução para este problema pode ser encontrada na criação de 

um Centro de Transferência Tecnológica cuja missão seria facilitar a transferência e 

comercialização de tecnologias inovadoras, conciliando os vários interesses de múltiplas 

partes interessadas. 

Este centro deverá contar com uma equipa profissional experiente, que incluísse 

peritos em gestão de propriedade intelectual, cientistas e engenheiros, programadores e 

especialistas em informação computacional, analistas de mercado, web designers, 

peritos de segurança e negociadores de transferências tecnológicas, para prestar os 

seguintes serviços: 

• Avaliação de tecnologia e de mercados: determinar o potencial comercial de 

uma tecnologia requer uma avaliação exaustiva da tecnologia e do seu mercado 

prospectivo. Apoiado por uma vasta rede de bases de dados, ferramentas de 

busca, peritos em ciência e engenharia e outros recursos, este centro deveria ser 

capaz de desenvolver um menu de avaliação com vários níveis que são 

adaptados de maneira a irem ao encontro das necessidades do cliente. 

• Desenvolvimento de parcerias: I&D de sucesso ou o licenciamento de 

tecnologias muitas vezes requerem uma parceria na qual as entidades trazem 

competências necessárias ao processo. Para atingir este objectivo, é necessário 

ser-se capaz de identificar e qualificar os potenciais parceiros (indústria, 

academia e agencias governamentais) para produzir licenças e outros acordos 

que beneficiem ambas as partes. 

• Serviços Técnicos e estratégicos: Este centro deveria oferecer soluções 

integradas para a recolha, análise e distribuição de informação para as 

necessidades públicas das agências governamentais. 
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• Formação de quadros especializados: estimular e organizar programas de 

formação pós-secundárias de longa duração, orientadas para a especialização 

tecnológica em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento 

tecnológico e organizacional do tecido empresarial. 

 

Propomos a criação de um Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU), 

administrado por um Comité de Gestão e fiscalizado por entidades externas, que 

permita conjugar a aplicação de Fundos Estruturais em projectos ligados à regeneração 

urbana através de empréstimos, participações de capital ou garantias que possibilitem e 

incentivem a participação da iniciativa privada no financiamento do Sistema, criando 

soluções de engenharia financeira, sob a forma de parcerias público-privadas ou outras, 

que viabilizem operações de regeneração urbana de maior risco ou de rentabilidade 

menos atractiva para o mercado. Os FDU podem ser constituídos a nível nacional, 

regional ou local/municipal, em função de planos de desenvolvimento urbano 

integrados, de projectos em preparação, e de interesses de investidores. 

O Comité de Gestão do Fundo (CGF) deverá dispor de uma estrutura segregada 

de certificação que, em articulação com Agência para o Desenvolvimento e Coesão, 

certifica as declarações de despesas e os pedidos de pagamento, e uma outra de 

auditoria para que possa executar as auditorias em operações, em articulação com 

Inspecção Geral de Finanças, com meios próprios ou com recurso a auditores externos, 

responsável pela execução da formulação dos planos anuais de auditoria a operações, 

incluindo a elaboração das respectivas amostras, de acordo com os parâmetros definidos 

pela Comissão e a realização de acções de controlo cruzado, junto de outras entidades 

envolvidas, para terem acesso às informações consideradas necessárias ao 

esclarecimento dos factos objecto da auditoria. 

Ainda associado à componente estrutural, e parte integrante do sistema de 

informação e rede de comunicações do Sistema, propomos a criação do Portal 

Prometheus, uma solução informática de abrangência sistémica constituída por webSite 

(Front-Office); Back-Office de Administração; área de utilizador registado, Base de 

Dados e com aplicação móvel associada que permita concretizar uma visão global de 
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todo o sistema (políticas públicas, actores, potenciais novos actores, os procedimentos 

entre eles, mecanismos de decisão, controlo e fiscalização). 

Através da área pública do Portal Prometheus será fundamental que o utilizador 

tenha acesso, através de um balcão virtual, a um conjunto de ferramentas, informações, 

documentos e formulários que lhe permita resolver questões burocráticas inerentes ao 

Sistema e aceder a meios de suporte técnico (Self-Support) com normas de 

acessibilidade, enquadramentos legais, documentação sobre resolução de problemas, 

soluções para questões comuns, guias passo-a-passo, assim como a notas informativas e 

guias de procedimentos relacionadas com o acesso e utilização das suas diversas 

funcionalidades. Devem ser garantidos ainda mecanismos que permitam a realização de 

acções formativas e de sensibilização online. 

Esta solução permite centralizar no cidadão a filosofia de atendimento do 

Sistema usando vários canais de comunicação (presencial, escrita, telefone, fax, e-mail, 

internet) e conteúdos, assim como colocar o sistema de incentivos Prometheus sob uma 

única fonte, estrutura de avaliação e conjunto de procedimentos, e simultaneamente, 

contribuir de forma decisiva para minimizar os riscos e as oportunidades de corrupção, 

na medida em que facilitaria a monitorização dos processos de licenciamento realizados 

ao nível local por entidades do poder central, entidades não-governamentais e pela 

população em geral.  

De facto, um estudo recente sobre a corrupção participada e criminalidade 

conexa em Portugal, citado por Inês Lima (2011), mostrou, no que toca aos Ministérios 

e Serviços com maior número de arguidos, que, do conjunto de áreas de risco 

apresentadas31, a Administração Local é o principal foco de corrupção participada entre 

os anos 2004-2008. A autora refere ainda que os objectivos da corrupção expressam-se 

“através de favorecimentos indevidos a terceiros. A alteração ou aprovação de PDM e 

projectos por interesses económicos ilegítimos, o licenciamento irregular de obras, o 

                                                 

31 Segundo este estudo, é possível identificar sete áreas críticas da corrupção em Portugal: a área de 
adjudicação de obras públicas e da aquisição de bens e serviços pela administração central e autárquica; 
área de fiscalização de obras públicas; a área de licenciamento de obras particulares por parte dos órgãos 
autárquicos; a área de fiscalização tributária; a área da actuação fiscalizadora de órgãos de polícia; a área 
dos exames para a obtenção de título de condução automóvel e a área dos actos médicos e prescrição de 
medicamentos. 
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favorecimento de compradores com prejuízo da autarquia e a obstrução de fiscalização 

ou isenção do pagamento de coimas aos infractores de regras de ordenamento de 

território, desenham os contornos das irregularidades mais comummente identificadas 

no âmbito da actividade autárquica, com maior incidência nos negócios ao nível do 

urbanismo e das obras públicas”.  

Pretende-se com isto facilitar a vida do cidadão/cliente através da flexibilização 

e do melhoramento da eficiência interna no que respeita à gestão dos procedimentos, 

optimização dos recursos, abolição das rotinas e formalismos burocráticos que serão 

tendencialmente substituídos por práticas de trabalho colaborativo, garantindo ao 

mesmo tempo a descentralização da acção e a possibilidade aos cidadãos de poderem 

monitorar e controlar os seus processos. 

Por sua vez, através da área privada, esta ferramenta deverá suportar e permitir 

aos utilizadores registados aceder à plataforma SIGAcessibilidades onde poderão 

adicionar informação sobre pontos não acessíveis (barreiras de acessibilidade) através 

de uma lista de tipos de barreiras pré-definidos com possibilidade de actualização. Estas 

barreiras deverão ser ilustradas através de ficheiros multimédia anexados a cada 

denúncia, sempre de forma georreferenciada. 

A plataforma deverá garantir aos utilizadores ainda a possibilidade de 

comentarem cada problema ou barreira identificados e usarem ambientes colaborativos 

que facilitem a interacção entre os vários actores para proporem soluções. 

Importa referir que esta lista de tipos de barreiras pré-definidos não é uma lista 

técnica mas sim uma lista que permite registar a experiência do cidadão ao nível das 

dificuldades sentidas no acesso, mobilidade e uso dos diferentes meios físicos. Os 

rótulos de sinalização devem ter uma linguagem simples e acessível por forma a 

permitir a sua utilização por parte de todos os cidadãos. Este Portal deverá ainda 

mostrar e evidenciar, também, locais identificados como bons exemplos de 

acessibilidade. 

De igual modo, importa incorporar dentro deste Portal um e-marketplace 

garantindo a todas as entidades registadas a possibilidade de pesquisar produtos e 

potenciais fornecedores; recepção de listas de preços e orçamentos, selecção dos 
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produtos e fornecedores, fluxo de aprovação da compra, formalização da compra 

(adjudicação, ordem de compra), recepção dos produtos e pagamento. Este Portal deve 

incluir também mecanismos que possibilitem aos consumidores com mobilidade 

reduzida ter um acesso prioritário à oferta imobiliária existente nos bancos portugueses, 

um universo de 7.630 imóveis em 2015 (Godinho, 2015), cuja adaptabilidade, em caso 

de necessidade, deverá ser assegurada pela intervenção técnica dos centros regionais de 

apoio técnico e fiscalização mais próximos do local. Deve ainda permitir a busca de 

investidores privados interessados em apoiar projectos de promoção do design inclusivo 

no meio físico. 

A gestão e manutenção do Portal Prometheus é competência da Entidade 

Reguladora (Regulador) através do Centro de Transferência Tecnológica. Este centro 

deve ainda assegurar ao público geral o apoio técnico na formulação de candidaturas ao 

programa de incentivos Prometheus recorrendo a ferramentas de assistência remota. 

 

c) Ao nível regional e local 

Do ponto de vista operacional importa extrair todas as vantagens da abordagem 

localizada e articulá-la ao nível multimunicipal, criando os Centros Regionais de Apoio 

Técnico e Fiscalização (CRATF) e os Centros de Apoio à Vida Independente (CAVI). 

A principal missão dos CRATF, enquanto representação descentralizada do 

Regulador, seria a de garantir o cumprimento das competências desta entidade ao nível 

regional e ainda assegurar, em conjunto com as comissões de coordenação e 

desenvolvimento regional, as comunidades intermunicipais, outras formas de 

associativismo municipal e os CAVI a concretização das seguintes tarefas: 

− Consultoria, assistência e formação técnica; 

− Criação e dinamização de uma rede de parceiros de execução de obras de 

beneficiação e adaptação; 

− Recolha, armazenamento e distribuição de materiais; 

− Organização de campanhas de sensibilização e incentivo ao Marketing Social 

das empresas; 

− Diagnóstico, auditoria e certificação de acesso; 
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− Elaboração de planos de promoção da acessibilidade e projectos de adaptação; 

− Fiscalização, inspecção e controlo de qualidade do cumprimento e 

implementação da legislação e das soluções de promoção das acessibilidades; 

− Fazer o acompanhamento da execução e desenvolvimento das diversas 

operações de promoção das acessibilidades. 

 

A Entidade Reguladora recruta e o Centro de Transferência Tecnológica 

assegura a formação dos Recursos Humanos dos CRATF. 

Os CAVI são estruturas organizativas locais, privadas, sem fins lucrativos e de 

cariz não-residencial, com órgãos e estatutos próprios, governadas, controladas e 

geridas maioritariamente por consumidores com deficiências diferenciadas. Os CAVI 

têm como missão prestar serviços que permitam adicionar, manter ou melhorar as 

capacidades e possibilidades das pessoas em situação de dependência viverem de forma 

independente num ambiente à sua escolha. 

Assim, no sentido de concretizar os direitos de participação e de controlo tantas 

vezes reclamados pelos cidadãos e pelas suas organizações representativas, propõe-se a 

criação de uma rede de CAVI cujas competências no âmbito da promoção do design 

universal devem ser: denunciar situações de incumprimento da legislação sobre 

acessibilidade em vigor; realizar vistorias técnicas conjuntas com os CRATF; instruir os 

processos e actualizar a informação relativa a estes na plataforma SIGAcessibilidades; e 

compendiar e divulgar informação sobre a oferta habitacional acessível no âmbito da 

sua área territorial de actuação, assessorando a pessoa em situação de dependência no 

acesso à habitação (Oliveira, s/d). 

As vantagens de criar os CRATF e os CAVI seriam:  

− A garantia de uma utilização mais racional e eficiente de todos os recursos 

(humanos, tecnologias, equipamentos, materiais, energia…); 

− Uma abordagem mais eficaz centrada no utilizador; 

− Uma melhor percepção e respeito pelos aspectos sociais, económicos, culturais e 

ambientais, assim como pelas características/expectativas das diferentes 

comunidades locais; 
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− A obtenção de uma distribuição mais eficiente, flexível e dinâmica, isto é, 

capacidade de resposta rápida face a procuras mais frequentes e específicas; 

− A diluição de custos através da sua partilha entre as entidades cooperantes na 

distribuição do produto, evitando-se pontos de estrangulamento, e aumentar os 

níveis de qualidade e eficácia no atendimento. 

 

No sentido de potenciar as infra-estruturas já existentes, é fundamental assegurar 

a possibilidade das organizações sem fins lucrativos do terceiro sector governadas e 

geridas maioritariamente por consumidores com deficiências diferenciadas, e só a estas, 

pedirem a equiparação a Centro de Apoio à Vida Independente. O Estado, após 

consultar a Comissão, deverá definir o número de CAVI a serem criados e a 

correspondente área territorial de actuação. 

 

d) Modelo de financiamento 

O modelo de financiamento da estrutura orgânica deve basear-se em 

mecanismos e regras que garantam o princípio do primado da responsabilidade pública 

e o co-financiamento entre transferências do Orçamento do Estado, contribuições dos 

municípios, montantes de co-financiamentos comunitários, produto de empréstimos e 

receitas próprias. 

Assim, propomos que as receitas do Regulador provenham das seguintes fontes: 

a) As dotações atribuídas pelo Estado resultantes de contratos-programa sobre a 

realização de serviços de interesse público; 

b) A retribuição por prestação de serviços ou quaisquer actividades 

enquadráveis na sua missão e nos seus objectivos; 

c) Rendimentos de contratos de desenvolvimento realizados com empresas; 

d) Apoio financeiro obtido no âmbito de projectos comunitários ou resultantes 

de acordos ou contratos realizados com organismos regionais, nacionais, ou 

internacionais; 

e) Subvenções, doações ou legados que venha a receber a qualquer título; 

f) Produto da venda de publicações; 
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g) Rendimentos de depósitos efectuados, fundo de reserva ou de quaisquer bens 

próprios; 

h) Quaisquer outros que sejam legais e se enquadrem no seu objecto. 

 

Os CRATF são representações regionais do Regulador. Logo, os recursos 

financeiros desta entidade devem contemplar o orçamento de funcionamento destes 

centros. Estes orçamentos deverão ainda contemplar transferências dos municípios para 

o exercício de competências delegadas e das contratualizadas com a Administração 

Central e outras entidades. 

Ao nível do financiamento dos CAVI propomos que cada orçamento de 

funcionamento deve garantir o financiamento base distribuído igualmente por todos os 

Centros que garanta os custos do que for definido em norma regulamentar como 

estrutura mínima. Por outro lado, defendemos uma repartição de responsabilidades entre 

verbas oriundas do Orçamento Geral do Estado (40% a 60%), verbas oriundas do 

Orçamento das Autarquias (30% a 40%) e verbas oriundas de receitas próprias (10% a 

20%), observando-se os seguintes critérios: 

a) O número de habitantes em situação de dependência residente e a sua 

estratificação etária; 

b) A dispersão geográfica dos habitantes em situação de dependência; 

c) A situação de insularidade ou interioridade do município; 

d) A área geográfica do município;  

e) O número de freguesias; 

f) A capitação dos impostos directos cobrados no concelho respectivo; 

g) As carências dos municípios ao nível do consumo de electricidade, consumo 

de água, esgotos, rede viária, população jovem, número de médicos. 

Nos orçamentos de funcionamento são elegíveis as seguintes despesas: 

remunerações de funcionários; aquisição de serviços; deslocações de especialistas; 

monitorização e avaliação; formação; construção, adequação e melhoria das instalações; 

aquisição de equipamento informático; aquisição de mobiliário; aquisição de 
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equipamento de saúde; aquisição e produção de material didáctico e de divulgação; 

assim como a aquisição de viaturas adaptadas. 

Entre outras, poderão ser receitas próprias dos CAVI: receita de quotizações e 

jóias de associados; dotações atribuídas por entidades privadas; receitas por retribuição 

por prestação de serviços e receita de subvenções, doações ou legados. 

 

4.4. A qualidade e a eficácia 

No que diz respeito às garantias de qualidade e à implementação de instrumentos 

de avaliação da satisfação dos clientes, é proposto a implementação de: critérios de 

qualidade e segurança para os intervenientes; indicadores de qualidade para a avaliação, 

melhoria contínua dos intervenientes; indicadores de benchmarking; a instauração de 

um manual geral de procedimentos do Sistema; auditorias externas e internas 

periódicas; manuais de execução; acções de formação ao longo da vida e de 

sensibilização para funcionários; programação de tarefas; listas de verificação de 

tarefas; registos das tarefas executadas; estudos periódicos para avaliação da satisfação 

de clientes e funcionários; a promoção e difusão de resultados de consultas públicas e 

estudos de aferição de melhores práticas e uniformização dos formulários. 

Quanto à qualidade das redes e programas nacionais, regionais e locais de 

formação e capacitação no âmbito da promoção do design universal (doravante, e no seu 

conjunto, designados por programas de acessibilidade), a sua avaliação deve ter por 

base a medição do sucesso ou insucesso no cumprimento dos objectivos que foram 

inicialmente delineados e representar uma apreciação sistemática e objectiva dos 

programas em preparação, em desenvolvimento ou concluídos, relativamente à sua 

concepção, ao seu desenvolvimento e aos seus resultados. 

A mais importante e mais directa utilização da avaliação deve ser a de verificar 

como se está a evoluir face aos objectivos ambicionados. Logo, a avaliação dos 

programas de acessibilidade deve ocorrer: na fase de preparação (ex-ante), visando 

analisar a validade da proposta de programação e as suas finalidades, a afectação 

previsional de recursos e a coerência interna e externa dos programas; em curso (on-

going), visando analisar os progressos na execução e no desenvolvimento das diversas 
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operações, para prever os efeitos prováveis decorrentes das várias iniciativas e 

actividades e para chamar a atenção para ajustamentos na concepção do programa em 

causa ou na sua forma de execução; e na fase final (ex-post), com o objectivo de fazer 

uma apreciação global do desempenho do programa e dos seus efeitos/impactos, bem 

como para informar sobre até que ponto se conseguiram atingir os objectivos 

enunciados e pré definidos, tendo sempre presente a sua potencial sustentabilidade. 

A avaliação da execução dos programas de acessibilidade compete ao Núcleo de 

Monitorização e Avaliação (NMA), criado no seio do Regulador – e composto por 

membros dos CRATF, dos CAVI e do CGF –, com a missão de aprovar, acompanhar e 

avaliar a execução dos programas de acessibilidade tendo por base os relatórios de 

acompanhamento e finais emitidos pelos CRATF e CAVI, os índices de concretização 

dos objectivos definidos, e aplicando as seguintes medidas de avaliação: relevância, 

eficiência, eficácia, utilidade e sustentabilidade, como definidas no capítulo teórico e 

metodológico desta dissertação. 

No que diz respeito à formação e qualificação de recursos humanos, o Estado, 

por proposta da Comissão, deverá determinar as qualificações adequadas para o 

exercício das funções que correspondem ao catálogo e promover os programas e acções 

de formação necessários para a execução dos serviços estabelecidos por esta lei. 

No âmbito do Sistema, propomos que sejam entidades formadoras: o Regulador; 

os CRATF, os CAVI e qualquer outra instituição pertencente à Rede de Entidades 

Formadoras do Sistema Nacional de Qualificações que garanta condições de 

acessibilidade e de participação em igualdade de oportunidades à oferta formativa a 

todas as pessoas com mobilidade reduzida, incluindo o acesso à informação e ao 

material formativo. 

Por outro lado, a fim de garantir a qualidade formativa dentro do Sistema, é 

fundamental a criação de condições para a colaboração entre os diferentes 

departamentos governamentais competentes em matéria de educação, saúde, trabalho e 

assuntos sociais, bem como a cooperação entre as universidades, sociedades científicas, 

associações profissionais, organizações sindicais, patronais e do terceiro sector. 
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Importa ao nível da oferta formativa criar programas de formação básica e 

contínua profissionalizante em matéria de acessibilidade e design universal, 

devidamente incluídos no Catálogo Nacional de Qualificações, para agentes 

autárquicos, fiscalizadores, construtores, fabricantes, construtores e projectistas. 

Os departamentos ministeriais que tutelam e superintendem o Sistema, através 

dos órgãos competentes, deverão estabelecer um sistema de informação para garantir a 

comunicação entre as entidades participantes, bem como a compatibilidade e articulação 

entre os diferentes sistemas, incluindo a interacção com o cidadão. 

O uso e transmissão de informações na rede de comunicação estará sujeita ao 

cumprimento das disposições do quadro legal de Protecção de Dados Pessoais, bem 

como pelos requisitos de certificação electrónica, assinaturas electrónicas e criptografia, 

de acordo com a legislação vigente. 

É parte integrante do sistema de informação e rede de comunicações o Portal 

Prometheus. 

 

PARTE II – PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA A PROMOÇÃO DA 

ACESSIBILIDADE NO MEIO FÍSICO 

 

Como já fizemos referência, a promoção da acessibilidade no meio físico 

implica combinar uma visão geral com uma estratégia que seja concretizada tendo em 

conta aspectos fundamentais como: 

− Contextualização e o local de construção; 

− Modelos de planeamento, implementação e fiscalização; 

− Escalas espaciais, ambientes e ecossistemas; 

− Infra-estruturas, serviços chave e emprego; 

− Estímulos/barreiras característicos do local, arquitectura e design, e;  

− Formas de envolvimento e participação das partes interessadas 

(cidadãos, proprietários, donos de obra...) aos níveis regional e local. 



 

130 

 

Por outro lado, a distinção feita entre a reabilitação e a construção nova 

demonstra, julgamos nós de forma inequívoca, uma das principais razões para o 

fracasso constante das estratégias nacionais e internacionais de erradicação das barreiras 

ao exercício da cidadania e à participação por parte das pessoas com mobilidade 

reduzida, baseadas exclusivamente em abordagens de “comando e controlo”: a 

reabilitação urbana exige um forte investimento de recursos em potencial humano, I&D, 

tecnologia e inovação. 

Assim sendo, o desígnio estratégico deste programa de incentivos seria o de 

potenciar a materialização de estratégias eficazes e sustentáveis que concretizem a 

transição para sociedades sem barreiras físicas ou comunicacionais à participação dos 

cidadãos com limitações funcionais, focalizadas nas suas necessidades, potencializando 

a qualificação de capital humano impulsionada pelo conhecimento, ciência, tecnologia e 

inovação, num quadro de valorização do desenvolvimento e da coesão económica, 

social e territorial. 

A prossecução deste grande desígnio estratégico é assegurada pela 

concretização, com o apoio dos fundos estruturais e do fundo de coesão, de um conjunto 

de instrumentos políticos que terão que ter como primeira referência a distinção entre as 

seguintes áreas de intervenção: formação, projecto, construção nova e reabilitação 

urbana. Para podermos demonstrar o grau de importância da aplicação dos vários 

instrumentos políticos por áreas de intervenção, propomos uma escala que explane o 

grau relevância de 1 a 3, onde o grau 3 corresponde a muito importante e o grau 1 

corresponde a pouco importante: 
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 Formação Projecto Construção 
Nova 

Reabilitação 
Urbana 

Sensibilização 3 3 3 3 
Formação N/A 3 3 3 
Assistência técnica 1 2 3 3 
Monitorização e Fiscalização 1 3 3 3 
Instrumentos fiscais 1 1 3 3 
Instrumentos financeiros 2 1 1 3 
Notoriedade 3 3 2 2 
Normalização e Regulação 2 2 3 2 

Tabela 1 – Aplicação dos instrumentos políticos por áreas de intervenção política na promoção da 
acessibilidade no meio físico 

 

Tendo com referência os resultados da tabela acima, diremos que ao nível da 

formação será muito importante criar as condições legais que facilitem o envolvimento 

da comunidade educativa nas áreas de projecto, construção nova e reabilitação urbana, 

como forma de criar massa crítica na área de saber das acessibilidades. Este 

envolvimento conjugado com a implementação de instrumentos de sensibilização 

activos deverão dar origem a projectos de learning by doing adequados aos diferentes 

níveis de formação escolar suportados por mecanismos de notoriedade e valorização 

pessoal e curricular. Nesta área, os instrumentos financeiros deverão traduzir-se, por 

exemplo, na atribuição de bolsas. 

Ao nível das áreas de projecto e da construção nova é muito importante que os 

instrumentos de sensibilização sejam acompanhados por formação, assistência técnica, 

monitorização e fiscalização especializada capazes de garantir uma abordagem correcta 

das acessibilidades. Os mecanismos de notoriedade nestas áreas deverão distinguir 

projectistas, técnicos e obra final.  

Acrescenta-se que a construção nova será, julgamos nós, a área onde os 

instrumentos de monitorização e fiscalização do cumprimento do quadro legal ganham 

uma relevância prioritária e onde, por exemplo, se poderiam introduzir alguns 

instrumentos fiscais e medidas como os subsídios condicionais que seriam concedidos 

aos produtores de tecnologias promotoras das acessibilidades para serem usados como 

desconto sobre o preço normal do produto. O subsídio seria efectivado somente após o 

contrato entre o fornecedor e o cliente ter sido assinado, e pago após o investimento ter 

sido feito. 
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O uso de subsídios de apoio à introdução no mercado de produtos inovadores 

que auxiliem a acessibilidade ao espaço público e ao edificado seria muito importante 

para potenciar a sua entrada no mercado e facilitar a sua aquisição. Por isso, é 

fundamental estender a esta gama de produtos a mesma excepção ao uso destes 

subsídios prevista na legislação sobre concorrência da UE relativa à introdução no 

mercado de novos produtos na área da energia e meio ambiente. 

Ao nível da Normalização e Regulação é muito importante que o governo 

consiga estabelecer acordos sectoriais voluntários ou negociados com empresas onde se 

estabeleçam metas, acções e obrigações de médio e longo prazo a fim de melhorar os 

níveis de acessibilidade nas suas instalações e nas comunidades onde estão sedeadas, 

dentro de um prazo dado aos signatários para o total cumprimento da regulamentação 

existente e a quem é disponibilizada ajuda financeira e técnica para facilitar a transição. 

As empresas que não assinarem o acordo voluntário não podem beneficiar destas 

vantagens e, em vez disso, são multadas caso sejam detectadas situações de não 

conformidade com as exigências legais. 

Já ao nível fiscal, os impostos podem ser um instrumento económico 

fundamental para mudar o comportamento dos projectistas e construtores face às 

acessibilidades, aumentando a carga fiscal sobre as empresas e os senhorios que 

projectem, construam ou não reabilitem edifícios não acessíveis. Por outro lado, poder-

se-á oferecer incentivos às empresas construtoras, por exemplo, quanto à redução de 

impostos sobre os lucros que obtém com a venda de construções acessíveis (30%-40%) 

e/ou à oportunidade de abater em termos fiscais a totalidade dos equipamentos 

instalados que facilitem a acessibilidade nas construções novas ou a depreciação do 

preço total de compra no ano em que o activo tenha sido adquirido. Estes equipamentos 

deverão constar numa lista que uma vez por ano deve ser avaliada e actualizada com 

novas tecnologias. 

Por último, ao nível da reabilitação urbana será de importância máxima conjugar 

instrumentos de sensibilização, formação, assistência técnica, fiscais e financeiros. 
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Figura 3 - Sistema de Incentivos Prometheus 

 

Conforme se pode ver na figura 3, os instrumentos financeiros seriam 

assegurados através da concretização de um conjunto de programas operacionais 

concentrados em quatro grandes eixos temáticos: 

• Eixo para o Potencial Humano, que congrega o conjunto das intervenções 

visando a qualificação e sensibilização dos agentes do sector da construção e 

reabilitação para a acessibilidade. Este eixo serve também para financiar 

estágios e programas curriculares, assim como projectos de learning by doing, 

visando criar as condições para a promoção do design inclusivo como factor de 

valorização curricular, produtos e serviços.  

Este eixo tem como principais dimensões de intervenção: qualificação inicial, 

adaptabilidade e aprendizagem ao longo da vida, gestão e aperfeiçoamento 

Profissional, formação avançada para a competitividade, apoio ao 

empreendedorismo e à transição para a vida activa, cidadania, inclusão e 

desenvolvimento social. 
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• Eixo I&D + Inovação que abrange as intervenções que visam estimular o 

desenvolvimento de novas soluções e tecnologias, assim como a implementação, 

a título excepcional e provisório, de mecanismos de apoio à introdução de novas 

soluções no mercado idênticos aos que referimos no capítulo 2. Este eixo deve 

ainda garantir o estímulo do empreendedorismo bem como da melhoria das 

diversas componentes da envolvente da actividade empresarial.  

Este eixo compreende, como principais vectores de intervenção, estímulos à 

Produção do conhecimento e desenvolvimento tecnológico, incentivos à 

inovação e difusão tecnológica, instrumentos de engenharia financeira para o 

financiamento e partilha de risco na inovação, intervenções integradas para a 

redução dos custos Públicos de contexto, operações colectivas de 

desenvolvimento empresarial, estímulos ao desenvolvimento da sociedade da 

informação, redes e infra-estruturas de apoio à competitividade regional. 

 

• Eixo para a Valorização Patrimonial que visa a criação e disponibilização de 

instrumentos e soluções que apoiem e facilitem os proprietários, as associações 

de condóminos e os inquilinos a reabilitar e conservar os imóveis particulares, 

criando uma cultura de manutenção regular do edificado, dinamização e 

qualificação do sector da construção e reabilitação. 

Este eixo acolhe como principais domínios de intervenção: incentivos e 

compensações, apoios financeiros a intervenções, assistência técnica à aplicação 

do design inclusivo aos imóveis particulares. 

 

• Eixo para a Valorização do Território que visa reforçar a coesão económica, 

social e territorial através de melhores condições de investimento de natureza 

infra-estrutural e de dotação de equipamentos essenciais à qualificação dos 

territórios e ao nível da mobilidade da população com necessidades especiais. 

Este eixo acolhe como principais domínios de intervenção: reforço da 

conectividade das redes, infra-estruturas e equipamentos para a promoção da 
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acessibilidade e da mobilidade para todos como objectivo da coesão territorial e 

social. 
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CONCLUSÕES 

 

 

O estudo que agora concluímos tinha como problema de fundo saber: 

Como é que a União Europeia poderá continuar a concretizar e a aprofundar, de 

forma sustentada e sustentável, os seus valores e objectivos num cenário de populações 

envelhecidas e com maiores índices de limitação funcional? 

Esta questão ganha maior relevância perante o envelhecimento da população, a 

diminuição da população em idade activa e o aumento do grupo com limitações 

funcionais, pois faz com que a plena participação e acesso a serviços e produtos destes 

grupos seja vital para que se concretize a maioria das principais políticas de 

desenvolvimento na União Europeia.  

Como o direito de livre circulação de pessoas mantem neste enquadramento a 

importância estratégica original, a promoção do design inclusivo transforma-se num 

factor estratégico de desenvolvimento e concretização do projecto europeu (Oliveira, 

2005). Falhando esta garantia estarão reunidas as condições para ameaçar valores 

basilares do sonho europeu, como são a plena cidadania europeia, o modelo social 

europeu ou a consubstanciação do princípio da diversidade.  

A problemática da acessibilidade enquanto obstáculo à acção ou ao pensamento 

consubstancia-se em barreiras relacionadas com três formas básicas de actividade 

humana – a mobilidade, a comunicação e a compreensão. No entanto apesar da 

promoção do Design Inclusivo ter sido sempre considerado pelas “políticas da 

deficiência” um meio imprescindível para o exercício e concretização da cidadania, da 

participação cívica de todos aqueles que a integram e do aprofundamento dos valores do 

Estado social e de direito, a percepção existente é de que as estratégias aplicadas têm 

sido bastante ineficazes.  

A literatura especializada justifica este fracasso com a falta de compromisso dos 

decisores; coordenação e continuidade; networking; participação; planeamento 

estratégico; gestão do conhecimento; recursos; comunicação e marketing, assim como 
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pela existência de múltiplos quadros normativos (nacionais, regionais e locais) não 

uniformizados que criam muitas barreiras à livre circulação de mercadorias e serviços 

acessíveis e ao pleno aproveitamento do potencial das economias de escala. A nossa 

análise permite-nos acrescentar a esta lista de factores decisivos para o fracasso a não 

distinção entre os instrumentos políticos a aplicar nas novas construções e na 

reabilitação urbana. 

Além disso, a acessibilidade é a prova mais evidente de que o modelo normativo 

baseado na teoria dos direitos humanos, apesar de estar na base de alguns direitos 

conquistados, não constitui uma componente suficiente para mudar as atitudes em 

relação às pessoas com necessidades especiais, sendo necessário a tomada de medidas 

complementares para alcançar a mudança. Do ponto de vista da análise política, 

afirmámos que a insistência nesta abordagem normativa como mecanismo quase 

exclusivo da estratégia de promoção da acessibilidade no meio físico – quer na esfera 

internacional, quer na esfera nacional – põe em risco a credibilidade do discurso político 

quando este refere o carácter estratégico do tema. Isto porque o devir histórico das boas 

práticas governativas revela que outros temas estratégicos são necessariamente 

suportados por outro tipo de instrumentos – por exemplo, programas estruturados de 

incentivos e assistência técnica – que facilitam os processos de transição para a nova 

realidade desejada. 

Com esta caracterização e problematização do tema, o quadro teórico de suporte 

a este estudo permitiu-nos fundamentar uma nova abordagem operacional para a 

promoção do design inclusivo, que ultrapasse as limitações operacionais da visão 

convencional legalista. 

Desde logo, recorrendo à análise das políticas públicas foi possível estudar a 

evolução do tema, e dos problemas que lhes estão associados, dentro de uma 

perspectiva histórica, a natureza e o sentido das políticas públicas nesta área através da 

análise estratégica, explorando um património semântico largamente comum, no interior 

do qual os vocábulos "actores", "estratégias", "recursos", "decisões" ou "racionalidade" 

ocupam um lugar de relevo, para assim podermos entender a situação actual. Através da 

análise sequencial foi possível fazer a racionalização heurística e didáctica das múltiplas 

operações, assim como dos processos que integram e consubstanciam a acção pública; e 
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através da abordagem cognitiva tentou-se compreender e até justificar as actividades 

governamentais dentro do quadro de ideias e valores que orientam a tomada de decisão 

e as relações entre o Estado e a sociedade civil. 

Mas reconhecendo a utilidade e pertinência da abordagem dos sistemas de 

inovação para ser o referencial operacional desta mudança, na presente dissertação não 

nos limitamos a analisar um problema e as suas causas: ousamos contribuir para a 

solução com a descrição fundamentada duma proposta sistémica, designada 

genericamente por Sistema Prometheus, onde a transição para um panorama de cidades 

sem barreiras físicas ou comunicacionais à participação dos cidadãos com limitações 

funcionais e focalizadas nas suas necessidades é potenciada pela materialização de 

estratégias eficazes e sustentáveis suportadas pelo investimento na qualificação de 

capital humano impulsionada pelo conhecimento, ciência, tecnologia e inovação, num 

quadro de valorização do desenvolvimento e da coesão económica, social e territorial. 

Assim, começámos por recomendar as suas componentes (as organizações e as 

suas actividades, assim como as instituições que providenciam o quadro de incentivos 

para essas actividades), as relações entre os componentes e as funções presentes no 

sistema, para depois podermos explicar os processos de inovação e a relevância das 

novas soluções, incluindo a valorização das formas de aprendizagem organizacionais. 

Na defesa de um modelo de governação e de colaboração multinível, e 

constatando que a imitação é um mecanismo muito comum na formulação de políticas 

públicas, propusemos um conjunto de reformas orgânicas e estruturais – ao nível 

europeu, nacional, regional e local – capazes de concretizar a transição para sociedades 

sem barreiras físicas ou comunicacionais. Estas propostas foram acompanhadas por 

outras relativas ao modelo de financiamento da estrutura orgânica que combina o 

princípio do primado da responsabilidade pública com a implementação de mecanismos 

e regras que incentivem e garantam o co-financiamento, como forma de assegurar a sua 

sustentabilidade. 

E para obter a optimização funcional do modelo foram propostos regras e 

procedimentos a respeitar nas relações entre as várias instituições envolvidas na 

promoção das acessibilidades e mecanismos de avaliação da satisfação do/a cliente na 

perspectiva de poder integrar o modelo no Sistema Português da Qualidade (SPQ). 
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Por sua vez, a aplicação dos princípios dos sistemas de inovação sustentável 

permitiu-nos imprimir a esta proposta uma tradição e cultura estratégica que há muito 

tempo ultrapassou os limites das utopias da visão legalista e que potenciam a percepção, 

respeito e contextualização de aspectos sociais, económicos, culturais e ambientais, 

assim como as necessidades do utilizador, garantindo igualmente o equilíbrio necessário 

entre estratégias de curto, médio e longo prazos, ajustadas às características/expectativas 

das diferentes comunidades locais, com recurso a abordagens integradas e 

multidisciplinares que assegurem lógicas de envolvimento “multistakeholder”, como 

proposto em documentos como a Carta da Terra ou a Agenda 21. 

Acresce ainda que a distinção feita entre a reabilitação e a construção nova nos 

permitiu concluir que a erradicação das barreiras existentes no meio físico será 

maioritariamente um exercício de reabilitação urbana e por isso exigirá um forte 

investimento de recursos em potencial humano, I&D, tecnologia e inovação. 

Os instrumentos financeiros referidos seriam assegurados por um conjunto de 

programas operacionais concentrados em quatro grandes eixos temáticos: Potencial 

Humano; I&D + Inovação; Valorização Patrimonial e Valorização do Território. 

Comum a estes quatros eixos, propomos a existência de um quinto eixo transversal de 

Assistência Técnica tendo como referência principal a distinção operacional entre as 

seguintes áreas de intervenção política: formação, projecto, construção nova e 

reabilitação urbana. Os incentivos de base de mercado, os instrumentos fiscais e os 

acordos voluntários ou negociados sectoriais podem ser fundamentais para concretizar a 

transição. 

Dissemos também que o modelo de governação do Sistema Prometheus deverá 

garantir o acesso público a um conjunto de ferramentas e informações que lhe permita 

conhecer com algum detalhe aspectos relevantes sobre o tema do design inclusivo, 

assim como permitir aos utilizadores registados denunciar a existência de barreiras ao 

acesso, mobilidade e uso do meio físico (plataforma SIGAcessibilidades); participar no 

mercado electrónico; candidatar-se ao programa de incentivos Prometheus; investir em 

projectos de promoção do design inclusivo no meio físico; e participar ou promover 

acções formativas e de sensibilização online. Ao nível do Sistema de Incentivos 

Prometheus é fundamental adoptar, com as devidas adaptações, o mesmo modelo de 
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governação dos Programas Operacionais 2014-2020 e que sejam criados mecanismos 

que possibilitem e incentivem a participação da iniciativa privada no financiamento do 

Sistema com a criação de um Fundo de Desenvolvimento Urbano. 

Deixa-se para uma futura investigação a apresentação detalhada do modelo de 

governação e o desenvolvimento de um processo de licenciamento mais rápido e 

transparente capaz de minimizar os riscos e as oportunidades de corrupção. 
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