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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Atenção à eficácia da reforma da Administração Pública 

 

A reforma da Administração Pública tem sido, desde sempre, uma tarefa 

importante do Governo. Desde a tomada de posse deste Governo, foram 

reestruturados vários serviços públicos, por exemplo, a Direcção dos Serviços de 

Turismo passou para a tutela da Secretaria para a Economia e Finanças e a Direcção 

dos Serviços de Economia passou a Direcção dos Serviços de Economia e 

Desenvolvimento Tecnológico. 

A reforma da Administração Pública tem sido feita, principalmente, através da 

fusão de serviços públicos, o que resolve, de certo modo, o problema de empolamento 

dos serviços. A fusão de serviços públicos tanto pode como não pode produzir efeitos 

na reforma da Administração Pública e elevar a eficiência da Administração Pública, 

portanto, é preciso algum tempo para confirmar isso. 

Na verdade, a fusão de serviços públicos é apenas um dos meios para a reforma 

da Administração Pública, é ainda necessária a coordenação com outras medidas, por 

exemplo, a optimização dos procedimentos administrativos e o aperfeiçoamento dos 

diplomas legais da área administrativa. Se alguns procedimentos administrativos 

complicados e desactualizados e alguns diplomas legais não forem eficazmente 

optimizados, a eficácia da reforma da Administração Pública pode ser directamente 

afectada.  

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Actualmente, a reforma da Administração Pública é feita, principalmente, 

através da fusão de serviços públicos. O Governo vai rever e avaliar, em tempo 

oportuno, a eficácia dessa fusão? Em que aspectos é que o Governo vai ainda 

promover a reforma da Administração Pública? 
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2. No processo de reforma da Administração Pública, o Governo deve rever os 

procedimentos administrativos dos diversos serviços públicos, com vista a elevar a 

eficiência administrativa e à articulação com o rápido desenvolvimento social. Assim 

sendo, o Governo deve solicitar aos serviços públicos que procedam, periodicamente, 

a uma revisão dos seus procedimentos administrativos. Vai fazê-lo? 

3. O aperfeiçoamento dos diplomas legais é muito importante para o 

aprofundamento da reforma da Administração Pública. O Governo deve proceder à 

alteração e revisão dos diplomas legais vigentes da área administrativa, incluindo o 

Código do Procedimento Administrativo, com vista ao seu aperfeiçoamento e ao 

aumento da eficácia da reforma da Administração Pública. Vai fazê-lo? 
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