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6. IDENTIFICAÇÃO DE PERFIS E PESQUISA DE SALÁRIOS 

 

6.1. INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo desta parte do trabalho é identificar os perfis característicos dos 

cargos  analisados nos diferentes países da amostra considerada, mapeando os 

mesmos de forma a que seja possível estabelecer níveis de comparabilidade e   

hierarquias correlacionadas com as estruturas remuneratórias. Proceder-se-á 

ainda ao levantamento dos salários praticados nos pares cargos/organizações, 

em cada um dos países da amostra. 

 

A metodologia seguida assentou na: 

 Pesquisa documental; 

 Pesquisa bibliográfica; 

 Análise detalhada da legislação nos diversos países; 

 Obtenção de informação salarial em folhas de pagamento em 

determinadas organizações/ cargos/países. Exceto quando 

especificamente referenciado, os dados reportam-se a 2013; 

 Pesquisa de informação salarial para as organizações/cargos/pessoas  

com base em Portais de Transparência . Exceto quando especificamente 

referenciado, os dados reportam-se a 2013; 

 Pesquisa de informação salarial nas bases de dados estatísticas 

identificadas ;   

 Condução de inquéritos fechados, enviados em suporte eletrónico; 

 Análise de resultados.  

 

Na elaboração dos perfis remeteu-se para uma fertilização cruzada entre a 

abordagem tradicional á descrição de funções e o modelo de competências  com 

foco na interpretação estratégica do cargo, conforme apresentado na secção 2, 

pontos 2.1 e 3. Neste enquadramento, procedeu-se á : 

 

 Identificação prévia dos pares cargos/organizações em cada um dos 

países da amostra (Brasil, Estados Unidos, França, México, Portugal e 

Suécia). Para cada um dos pares considerados no Brasil (Quadro 2) , 

encontraram-se as  correspondências para os restantes (secção 5) ; 

 Descrição da missão, visão, valores e competências de cada organização 

considerada em cada país da amostra, enquanto proxy de uma 

orientação estratégica enquadrada pela evolução das reformas na 
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administração pública e das vantagens comparativas das organizações 

capturadas em capital humano durável (secção 5);   

 Identificação do perfil de cada cargo/organização/país de forma a 

apresentar as atribuições, responsabilidades, e competências em termos 

de conhecimentos formalmente adquiridos exigíveis, habilidades, 

experiência, valores e atributos pessoais no que respeita a competências 

de gestão e comportamentais necessárias ou adequadas ao 

desempenho da função: 

 Descrição sumária do cargo e dimensão da organização; 

 Descrição detalhada do conteúdo funcional; 

 Identificação e descrição dos pré-requisitos do cargo, em 

termos de formação académica e capacitação;  

 Identificação das competências de gestão e comportamentais 

de acordo com o expresso pelos responsáveis da 

organização; 

 Identificação detalhada dos processos de recrutamento e 

seleção; 

 Identificação da forma de contrato, processos de promoção e 

progressão e duração média; 

 Identificação detalhada de salários, brutos e líquidos, e fringe 

benefits; 

 Mapeamento de toda a informação explicitada num único 

quadro para todos os países/organizações em cada cargo; 

 Mapa de remunerações  por cargo/país, em moeda nacional; 

 Identificação do perfil do posto de trabalho com base em 

combinações básicas, remetendo para metodologias do tipo 

International Position Evaluation utilizadas em estudos 

análogos: (1) impacto; competências relacionais; 

complexidade e mudança; conhecimento; orientação para o 

serviço público;  (2) domínio; influência; estabilidade; 

conformidade. 

 Grelha de qualificação compreendendo fatores de apreciação comuns 

aos diversos cargos que permita uma hierarquia dos mesmos, 

valorizando-os qualitativa e quantitativamente com base no método de 

qualificação por pontos.     

 

 

 

 

 

     6.2. QUESTIONARIOS 
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Tendo em vista  a obtenção de dados optou-se por recorrer a inquéritos breves, 

fechados , enviados em suporte eletrónico, a todas as organizações 

identificadas. 

 A duração prevista para o estudo condicionou de forma significativa a 

metodologia; o ideal seria solicitar as respostas quer a todos os servidores 

públicos, quer aos seus dirigentes, em todas as organizações , em todos os 

países , identificadas com correspondendo aos pares cargo/organização a 

analisar para o Brasil, por forma a identificar os vetores fundamentais definidores 

dos perfis. A correspondência ás estruturas remuneratórias traduziria a 

qualidade e densidade do cargo assumida em cada país, refletindo o peso das 

instituições e a sua evolução no tempo.  

Dada a impossibilidade de o conseguir, em consequência das restrições 

temporais com que o estudo se defrontou e sendo certo que , querendo, haverá 

sempre a possibilidade de o alargar no futuro, optou-se por restringir a análise ao 

caso do Brasil.  

Foram elaborados dois questionários:  

 O primeiro questionário, em anexo, foi enviado aos responsáveis dentro 

de cada organização, identificados pela Secretaria de Gestão Pública, 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, responsável 

igualmente pelo seu envio. Este questionário solicitava informação muito 

breve sobre os pontos essenciais da descrição de funções do cargo, 

salários e existência de benefícios complementares.   Solicitava-se ainda 

uma resposta rápida , caracterizando como de impacto reduzido, 

moderado ou elevado, um conjunto de critérios de competências de 

gestão e de competências comportamentais, que se definiam. Pretendia-

se obter, por parte dos dirigentes, informação suficiente para  a 

identificação dos perfis em três grandes grupos no que respeita a “job 

quality”, seguido pelo método de qualificação por pontos;; 

 O segundo questionário foi dirigido a todos os servidores públicos nos 

cargos/organizações considerados no presente estudo. O seu objetivo 

era identificar a qualidade do trabalho desenvolvido em cada um dos 

perfis no que respeita ao controlo do trabalho desenvolvido , participação 

no processo de decisão e salários e benefícios, identificando clusters de 

perfis. Foram colocadas questões relativas á formação académica e 

capacitação contínua que o progresso tecnológico, ou as alterações 

económica, sociais ou políticas possam solicitar, os equipamentos e 

instrumentos utilizados, o envolvimento em situações de elevada 

periculosidade ou indutoras de stress, o nível de responsabilidade e 

exposição pública, entre outros fatores associados ao perfil de cada 

cargo (em anexo) .  

O primeiro questionário foi enviado no início de Junho, tendo sido solicitada a 

sua resposta até 14 de junho; o número de respostas contudo foi bastante 

reduzido. Das 22 organizações, responderam apenas 3, apesar de se ter 
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insistido. Os resultados obtidos permitem apenas um tratamento específico do 

cargo em causa, e serão apresentados nesse contexto.    

O segundo questionário foi colocado on line no início de junho utilizando para tal 

a plataforma Qualtrics. A divulgação da pesquisa , a solicitação e as instruções 

de preenchimento foram feitas por e-mail da Secretaria de Gestão Pública aos 

dirigentes, que por sua vez a disponibilizariam aos servidores.  

 O segundo questionário enviado tinha 39 questões, e foi respondido por 3.560 

servidores públicos, dos quais 3.341 foram considerados válidos.  

Apresenta, no entanto, problemas; tendo sido colocado on-line, deveria ter sido 

enviado por e-mail a listas individualizadas dos servidores públicos nos pares 

cargos /organizações, o que permitiria controlar o número de questionários 

enviados , por convite, e o número de questionários respondidos. Mais uma vez 

o tempo disponibilizado para conduzir o estudo, e nesta medida, o inquérito, 

colocou restrições nas opções feitas  que condicionaram de forma significativa 

os resultados obtidos.  

 

Figura 43. Número de respostas ao inquérito on-line, por cargos e sexo 

 

A Figura 44 apresenta a mesma informação, agora em termos percentuais; 

70,8% das respostas foram do sexo masculino. Quase 90% dos respondentes 

são ocupantes dos cargos auditor fiscal e analista da receita federal. 
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Figura 44. Respondentes ao inquérito, por cargo e sexo (%)

 

 

 

 

 

O segundo inquérito colocava uma série de questões que tinham como finalidade 

percepcionar e testar a natureza e os níveis de qualidade das funções 

desempenhadas pelo cargo. Conforme foi referido já, esta análise tem na sua 

base uma distinção entre diferentes conceitos de trabalho e de emprego que, de 

uma forma sucinta, remete para uma abordagem subjetiva ou objetiva : 

 abordagem subjetiva : a qualidade do trabalho é a utilidade que o 

trabalhador dela retira , em termos de satisfação individual, bem–estar 

físico e psicológico; 

 abordagem objetiva: a qualidade do trabalho é constituída pelas 

características da função que vão ao encontro das necessidades dos 

trabalhadores, numa linha muito perto da teoria das capabilidades de A. 

Sen (“um bom trabalho é aquele que oferece ao trabalhador uma 

capabilidade elevada para fazer as coisas que valoriza”, Green, 20061). 

1.                                          
1 “Trends in job quality in Europe”, a report based on the 5

th
 European Working Conditions Survey, www.eurofound.europa.eu, pg. 12. 
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Adaptando a metodologia de Holman (2009) foram utilizadas 32 medidas 

relacionadas com o cargo e as funções desempenhadas, organizadas em 7 

dimensões diferentes; as medidas em causa remetem para os modelos teóricos 

de gestão de recursos humanos.   Nos casos para os quais foram produzidas 

respostas num número igual ou superior a 30, as mesmas foram analisadas para 

o cargo em causa; na secção seguinte do presente estudo, os cargos serão 

analisados de forma comparativa.  

 

Tabela 1. Perfil da função : fatores indicativos de qualidade do trabalho   

Dimensões Factores 

Conhecimento  Exigência e complexidade em termos de 
conhecimentos formais 

Habilidades e competências requeridas 

Formação profissional 

Oportunidades para desenvolvimento de 
novas competências 

Autonomia Tomada de decisões sobre as suas próprias 
tarefas  

Organização do  seu tempo 

Qualidade intrínseca do 
trabalho 

Estatuto 

Suporte social 

Riscos para a saúde ou bem-estar 

Intensidade do trabalho 

Trabalho em equipa 

Requisitos físicos 

Complexidade e mudança Inovação (processos,produtos,serviços) 

Questões novas  

Variedade de tarefas 

Competências relacionais 
e comunicacionais 

Influência e interação 

Liderança e determinação 

Conformidade 

Previsibilidade 

Segurança,  flexibilidade Contratos permanentes 

Flexibilidade de trabalho 

Trabalho aos fins de semana 

Trabalho fora do horário 

Tempo gasto em comutar 

Sistema remuneratório Salário base  
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Benefícios complementares   

Remuneração líquida 

Relação salarial público/privado 

Quartil salarial 

Orientação para o Serviço 
Público  

Motivação 

Fonte: autor 
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6.3 Procuradores/Advocacia geral da União/Defensoria Publica 

No que a seguir se apresenta, procede-se á elaboração da descrição dos cargos 

com o objetivo de tornar claro o seu perfil e analisar o impacto na distribuição de 

salários. Dado o objetivo estabelecido de pesquisa internacional de salários, 

procurou-se proceder de forma a permitir a comparabilidade internacional dos 

perfis identificados, estabelecendo correspondências entre cargos, os seus 

conteúdos e a missão das organizações. 

Uma vez que os cargos de advogados da União e procuradores federais não têm 

correspondência direta na generalidade dos países que constituem a amostra, 

alargou-se o âmbito da análise aos procuradores públicos.  

Neste contexto, as informações coletadas foram descritas e posteriormente 

organizadas em quadros padronizados inerentes aos cargos levantados para os 

diferentes países, que incluem : 

 a identificação do cargo;  

 a descrições sumária e detalhada; 

 os pré-requisitos; 

 a formação inicial ou contínua exigida; 

 as competências de gestão e/ou comportamentais exigidas; 

 as formas de recrutamento e seleção; 

 as condições para promoção e progressão; 

 a distribuição salarial;  

 o perfil do posto de trabalho. 

A sequência da análise segue o indicado na Figura 45.  

 

Esquema da análise   

 

 

Advocacia Geral da 
União  

Advogados da União 

Procuradores federais 

Procuradores da 
Fazenda Nacional 

Procuradores do 
Banco Central  

Procuradoria –
Geral da República 

Procuradores da 
República 

Defensoria Geral 

Defensores Federais 

Ajuda legal 
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J-1) Advogados da União, Procuradores Federais, da Fazenda Nacional e do Banco 

Central  

A Advocacia-Geral da União, criada pela Constituição de 1988, é um órgão 

máximo de assessoramento do poder executivo no Brasil, sem correspondência 

direta nos restantes países da amostra. Não está vinculada a nenhum dos três 

poderes, executivo, legislativo ou judiciário, mas interpreta as leis, os tratados e 

outros atos normativos, pode sugerir medidas reclamadas pelo interesse público e 

deve garantir a correta aplicação das leis, contribuir para a unificação da 

jurisprudência administrativa no país, entre outras competências. Compreende os 

seguintes órgãos de direção superior: 

 Advogado-Geral da União; 

 Procuradoria-Geral da União e a da Fazenda da União; 

 Consultoria-Geral da União; 

 Conselho Superior da Advocacia-Geral da União; 

 Corregedoria-Geral da Advocacia da União. 

Os órgãos vinculados á Advocacia-Geral da União são a Procuradoria-Geral 

Federal, e a Procuradoria-Geral do Banco Central que, em qualquer dos casos, 

exercem as suas funções no âmbito das respetivas instituições.  

Os membros da Advocacia-Geral da União, designados genericamente por 

advogados públicos correspondendo a quatro carreiras diferentes, são: 

 Advogados da União – atuam na representação judicial, extra judicial e no 

assessoramento jurídico dos órgãos da administração direta da União; 

 Procuradores da Fazenda Nacional – representam a União em causas de 

natureza tributária, e prestam assessoria ao Ministério da Fazenda; 

 Procuradores federais – atuam na representação de autarquias e 

fundações públicas; 

 Procuradores do Banco Central – atuam especificamente nesse âmbito. 

Ainda que, sem correspondência ou paralelo direto, o Tribunal de Justiça da União 

Europeia, que é o órgão comunitário jurisdicional supremo de resolução de litígios 

na União Europeia, inclui 8 advogados-gerais, para além dos 27 juízes, um por 

cada Estado Membro. A figura de Advogado-Geral no Tribunal Europeu não se 

assemelha á do Ministério Público que existe em Portugal, em França ou na 

Suécia; dispõem de autonomia e independência plena para emitirem opiniões 

sobre questões de direito com total liberdade. Note-se que também não 

corresponde ao que se passa no Brasil, uma vez que não representam o Estado 

ou a União. No Tribunal de Justiça da União Europeia, os advogados-gerais 

elaboram soluções jurídicas que não vinculam o Tribunal, e intervêm 

principalmente em questões que colocam problemas jurídicos novos ou pouco 

discutidos. Os oito advogados-gerais são indicados de comum acordo pelos 

Estados membros, de entre personalidades reconhecidas pelo seu saber e 

competência.   
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No Brasil, a Advocacia-Geral da União integrava um total de 8.199 cargos de 

advogados públicos federais, em todas as carreiras da instituição, dos quais cerca 

de 42% estavam no ativo (Fig. 46). Os advogados da União exercem atividades 

consultivas, assessorando o poder executivo federal, nomeadamente quanto á 

materialização das políticas públicas, á viabilização jurídica dos contratos e das 

licitações, e intervindo sempre que considerado necessário garantir a correta 

aplicação das leis. 

 

Figura 46. Número de cargos existentes, Advogados Públicos  
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Fonte: I Diagnóstico da Advocacia Pública do Brasil, Ministério da Justiça, 2011,pg. 33 

  

 

Figura 47. Advogados Públicos Federais, por órgãos federais,2010 (%)  

 

Fonte: I Diagnóstico da Advocacia Pública do Brasil, Ministério da Justiça, 2011,pg. 34 
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De acordo com um estudo publicado em 2011, baseado num inquérito dirigido a 

todos os advogados públicos, estima-se que cerca de 46% dos advogados 

públicos federais atuem na Procuradoria-Geral Federal, 11,9% na Procuradoria-

Geral da União e 26,7% na Procuradoria da Fazenda Nacional. Os restantes 

trabalham na Procuradoria do Banco Central (3%), na Controladoria Geral ou na 

Corregedoria Geral da União (vd. estudo citado, pg. 49; Fig.47). Os advogados 

públicos são, em geral, do sexo masculino (72%) e relativamente jovens, até aos 

34 anos (61%).  

Ainda de acordo com o mesmo estudo2, o ingresso neste conjunto de carreiras 

não parece constituir uma primeira escolha; 96,5% dos respondentes ao inquérito 

tinham-se candidatado previamente a uma outra instituição, e 37% afirmaram 

querer concorrer para outra carreira no futuro.  

 

No Brasil, a carreira de Procurador Federal é relativamente nova3, sendo definida 

de forma estrita; a Procuradoria-Geral Federal foi criada em 20024 e conforme já 

referido, cabe-lhe representar judicialmente 154 autarquias e fundações públicas, 

apurar a liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, contencioso de 

benefícios previdenciários, cobrança de dívidas ativas, e assessorar a 

administração pública indireta. Representa agências como, por exemplo, a 

Agência Espacial Brasileira, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, a Agência Nacional de Telecomunicações, o Instituto Brasileiro de 

Museus, a Comissão de Valores Mobiliários, a Agência Nacional de Águas, a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, mas também a 

Escola Nacional de Administração Pública, institutos federais de educação, 

fundações universitárias e universidades federais. A sua dimensão é significativa: 

integra 712 unidades e 4.369 procuradores federais. 

Até á data da sua criação, em 2001-02, tanto as autarquias, quanto as fundações, 

dispunham de procuradores próprios, departamentos jurídicos ou outras situações, 

ainda que sem um organismo jurídico estruturado. Os procuradores autárquicos, 

bem como os departamentos jurídicos, consultorias jurídicas ou assessorias 

jurídicas incluindo advogados e assistentes jurídicos das autarquias e fundações 

federais, bem como o procurador e o advogado da Superintendência de Seguros 

Privados e da Comissão de Valores Mobiliários, foram integrados na Procuradoria-

Geral Federal, vinculada á Advocacia-Geral da União, mantendo as suas 

competências.  

Já a Procuradoria-Geral da Fazenda é bastante mais antiga; ainda que 

formalmente criada em 1955, substituiu então a Procuradoria-Geral da Fazenda 

Pública, tendo sido integrada na Advocacia-Geral da União com a promulgação da 

Constituição de 1988. Sucessivamente alterada e regulamentada, as 

competências dos procuradores da Fazenda Nacional são comparáveis aos 

procuradores-federais, de acordo com o Regulamento Interno de 2009. 

1.                                          
2 Diagnóstico da Advocacia Pública do Brasil, Ministério da Justiça, 2011. 
3
 Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, art. 35º.  

4
 Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002. 



 270 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  270 

A Procuradoria-Geral do Banco Central, ainda que tecnicamente vinculada à 

Advocacia-Geral da União, está integrada administrativamente no Banco Central 

do Brasil. A racionalidade desta Procuradoria é um pouco diferente das restantes; 

as suas funções contribuem para a eficácia da política monetária e para a 

estabilidade do sistema financeiro do Brasil. Por outras palavras, atua no sentido 

de preservar os direitos dos usuários do sistema bancário, ajudando o Banco 

Central a fiscalizar as instituições financeiras.   

A Procuradoria-Geral do Banco Central tem órgãos centrais (Brasília),entre os 

quais as Câmaras Temáticas, e órgãos descentralizados (São Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador, Fortaleza e 

Belém). As Câmaras, chefiadas cada uma por um Subprocurador-Geral, são 

responsáveis pelos seguintes temas: 

 Consultoria Bancária; 

 Contencioso judicial e execução fiscal; 

 Contencioso administrativo; 

 Contencioso administrativo e consultoria penal; 

 Consultoria monetária e internacional. 

De acordo com uma entrevista dada pelo Procurador-Geral do Banco Central em 

4 de julho de 20135, o quadro da Procuradoria é de 300 vagas, ainda que só 

estejam no ativo 181 procuradores.  

 

Nos países analisados, as funções cometidas aos procuradores federais são 

desempenhadas por gabinetes ou departamentos jurídicos próprios de cada 

entidade, por advogados privados ou pelo próprio Ministério Público. Em Portugal, 

por exemplo, cabem fundamentalmente a técnicos superiores da administração 

pública, licenciados em direito, e integrados em gabinetes jurídicos pertencentes 

ao organograma institucional. A eles compete a emissão de pareceres 

fundamentados sobre atos administrativos, acompanhando a tomada de decisão 

dos responsáveis de topo pela instituição, encaminhando para o Ministério 

Público todas as situações que possam merecer tratamento judicial e 

acompanhando os respetivos processos.   

Pode no entanto encontrar-se correspondência entre procuradorias setoriais 

especializadas no Brasil e no México, onde de facto existem algumas agências 

com essa designação. Nos Estados Unidos, em França, na Suécia ou em 

Portugal, encontram-se agências com finalidades semelhantes e com capacidade 

para fazer aplicar a lei.  

Veja-se o caso da defesa do consumidor, que no México está afetada á 

Procuradoría Federal del Consumidor, integrada na Secretaria de Economia, com 

o objetivo de promover e proteger os interesses dos consumidores, enquanto no 

1.                                          
5
 Vd. www.jsconcursos.net/2013/07/banco-central-procurador-geral-destaca.html. 
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Brasil cabe á Secretaria Nacional do Consumidor, criada em maio de 2012. Em 

Portugal e em França são direções gerais do Ministério da Economia (Direção 

Geral do Consumidor; Direction Générale de la Concurrence, de la 

Consommation e de la Repression des Fraudes). Nos Estados Unidos, existe uma 

multiplicidade de agências com fins muito específicos, no topo das quais está o  

Federal Trade Commission.  Apesar da missão de todas elas ser muito similar, na 

verdade, a inserção organizacional no executivo de cada país reflete a 

abordagem política á defesa do consumidor e determina o perfil funcional dos 

cargos associados, o que fica claro quando se atenta na exigência de formação 

académica aos respetivos servidores públicos; no México e no Brasil, e de certa 

forma também em Portugal, a perceção da formação necessária corresponde á 

área jurídica, enquanto nos restantes países está muito caldeada por uma 

abordagem económica.  

Existe ainda um outro exemplo, o do ambiente. No Brasil e no México, a missão 

de proteção ambiental compete a procuradorias especializadas: 

 Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), que tem como 

missão ajudar o Brasil a se tornar um Estado Democrático de Direito 

Ambiental. Esta Procuradoria está integrada na Advocacia-Geral da 

União, e o desempenho das atividades neste órgão de execução diz 

respeito a procuradores federais.  

 Procuradoria Federal de Proteccion al Ambiente, integrada na 

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais, com o objetivo de 

controlar a deterioração do meio ambiente do México. 

 

J-2) Procuradores da República      

O procurador, na generalidade dos países, corresponde a um perfil funcional 

diferente do que atrás se vem referindo, na medida em que remete para uma 

função generalista fundamentalmente na área criminal, dependente ou não do 

Ministério Público. No Brasil, o termo é também utilizado nas carreiras do 

Ministério Público; as suas atribuições são igualmente diversas dos procuradores 

federais, destacando-se a ação pública penal. No âmbito federal, o Ministério 

Público da União integra o Ministério Público Federal, o Ministério Público do 

Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e 

dos Territórios; apenas o primeiro será aqui considerado; cabe-lhe defender os 

direitos sociais e individuais indisponíveis dos cidadãos. Dirigidos pelo Procurador-

Geral da República, os seus membros são: 

 Subprocuradores-Gerais da República; 

 Procuradores Regionais da República; 

 Procuradores da República. 

Os procuradores públicos são tipicamente servidores públicos, com uma formação 

académica em direito, e em muitos casos uma formação adicional em estudos 
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judiciários. Na Europa, de acordo com a recomendação 2000(19) do Conselho da 

Europa, os procuradores são definidos como autoridades públicas, que em nome 

da sociedade e do interesse público, asseguram a aplicação da lei, tendo em 

conta os interesses dos indivíduos. 

O perfil dos procuradores não é, de forma alguma, homogéneo. A principal 

diferença está associada com o sistema processual, que pode ser inquisitório 

(países da civil law) ou acusatório, como acontece nos países da common law . 

Mesmo no que diz respeita a autonomia e níveis de atuação existem diferenças 

significativas. Em alguns países, as funções dos procuradores estão limitadas aos 

casos criminais, noutros intervêm em todo tipo de ações, incluindo cíveis e fiscais, 

como aliás ocorre em Portugal e na França (Quadro 56). A comparação 

internacional entre perfis não pode deixar de reconhecer estas diferenças.  

Em Portugal e na França são magistrados tal como os juízes (e nesse sentido 

pertencem ao mesmo corpo de servidores públicos), mas não são parte do poder 

judicial; sendo atores do sistema judicial, representam o estado como resultado da 

sua função específica. Em Portugal têm um estatuto de independência, tal como 

os juízes, embora estejam organizados de acordo com uma estrutura centralizada 

e hierárquica.  

Em França, a função de procurador público tem uma longa história, que remete 

para o séc. XIV, a partir da experiência da Inquisição. Pertencem ao corpo da 

magistratura, e gozam de um elevado estatuto, embora numa linha muito 

hierarquizada que não lhes assegura a inamovilidade, como acontece aos juízes.  

A figura de  Advogado-Geral, em França, corresponde a um magistrado nomeado 

pelo Procurador-Geral da República; representa o Ministério Público no Supremo 

Tribunal (Court de Cassation),no Tribunal de Contas e nos tribunais de recurso; 

nesse contexto, as suas funções são defender o interesse dos cidadãos, e os 

supremos interesses da sociedade.  

O caso da Suécia é ligeiramente diferente; o modelo sueco pode ser colocado 

entre o modelo de procedimentos criminais europeu continental, com elementos 

inquisitoriais, e o modelo anglo-saxónico com um caráter predominantemente 

contraditório, o que acaba por se refletir no papel e nas funções dos procuradores, 

que aliás pode incluir advogados que não são servidores públicos. Os acusados 

podem mesmo contratar um procurador especial; a cooperação internacional, 

nomeadamente entre os países nórdicos, é ainda um aspeto importante da 

atividade dos procuradores.  

A Swedish Prosecution Authority é independente dos tribunais e da polícia, e não 

está integrada no Ministério da Justiça; o Procurador – Geral tem poderes muito 

alargados: dirige e conduz as investigações preliminares dos crimes, 

supervisionando o trabalho da polícia, e leva os casos a tribunal, acompanhando-

os. Contrariamente ao que se passa em Portugal ou na França, os procuradores 

na Suécia têm poder para terminar procedimentos criminais, impondo sanções 

penais. As suas atividades são conduzidas em 39 gabinetes de procuradores 

públicos, integrando no seu todo 1.300 pessoas, das quais 900 são procuradores. 
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Ainda na Suécia, a Swedish Economic Crime Authority, fundada em 1998, 

coordena a atividade de monitorização e análise de tendências no crime 

económico, desenvolvendo ainda a qualidade legal das investigações criminais e 

novas metodologias para tornar a prevenção mais eficaz, e sancionando os crimes 

e fraudes. Integra procuradores (80) , oficiais da polícia, auditores económicos e 

especialistas na análise e aplicação da lei a casos (cerca de 4.000 por anos) que 

são reportados pelas diversas agências nacionais, incluindo fiscais e da 

supervisão financeira, o que se poderia fazer corresponder em parte às funções 

da procuradoria do Banco Central no Brasil, ou a da Fazenda Nacional, bem como 

em Portugal as secções fiscais dos tribunais onde trabalham também 

procuradores. Ainda assim, o âmbito da Swedish Economic Authority engloba a 

prestação de informações sobre como começar empresas, como aplicar 

corretamente a contabilidade, etc.. Embora administrativamente seja uma agência 

independente, em termos legais está sob a autoridade do Procurador-Geral da 

Suécia.     

Nos Estados Unidos, os títulos que vão sendo usados variam entre Attorneys e 

Prosecutors, conforme os estados, e com diversas subespecificações (County 

Prosecutors, District Attorney, County Attorney,General Solicitor, entre outras),mas 

em todos os casos a representação do governo federal nos tribunais federais, 

tanto em casos criminais quanto civis, cabe aos United States Attorneys (são 93), 

integrados no Departamento da Justiça. As suas funções e competências são do 

mesmo tipo dos procuradores da República, atentas as diferenças nos sistemas 

processuais. O Procurador-Geral é nomeado pelo Presidente, e corresponde ao 

ministro da Justiça. Tem funções correspondentes a três cargos no Brasil – 

Advocacia geral, Ministro da Justiça e Procurador-Geral da República, bem como 

os procuradores federais regionais, uma vez que são entendidos como fazendo 

parte do poder executivo.   

O papel dos procuradores, em geral, é importante nas fases iniciais e intermédias 

do procedimento criminal, mas podem ainda ter outros poderes. Em França, os 

procuradores podem desempenhar um papel significativo, por exemplo, na 

prevenção da violência doméstica, e têm poderes de mediação. 

 

Quadro 56. Intervenção dos procuradores públicos na lei cível ou administrativa 

SIM NÃO 

Portugal Suécia 

França  

Brasil  

México  

EUA  
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No que respeita a casos cíveis, tanto em Portugal como em França, os 

procuradores defendem o interesse de pessoas vulneráveis e têm um papel 

importante em ações de direito de família. Têm responsabilidades na anulação 

dos casamentos, na obtenção da nacionalidade, em decisões de custódia ou 

adoções, entre muitas outras. Em Portugal os procuradores intervêm em ações de 

direito do trabalho, bem como nas ações administrativas e fiscais, o que não 

acontece na França ou na Suécia 

Conforme se pode ver na Figura 48, as tarefas dos procuradores públicos na 

Europa correspondem á apresentação de casos criminais, ou outros, nos 

Tribunais (48% dos países), conduzir ou supervisionar investigações policiais 

(40% dos países), ou recorrer de decisões judiciais (46%).  

 

Figura 48. Papel e poderes dos procuradores públicos (Conselho da Europa,2012)   

 

Fonte: Conselho da Europa,Report on European Judicial Systems, 2012; 48 estados responderam a um inquérito 

do Conselho da Europa 
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esgotam em casos criminais; em Portugal, por exemplo, intervêm em casos de 
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40 

35 

38 

45 

48 

37 

46 

22 

45 

18 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Conduzir ou
supervisionar a…

Conduzir a
investigação

Solicitar autorizações
ao juiz de…

Aplicar multas

Apresentar o caso em
Tribunal

Propor sentenças ao
juiz

Recorrer

Terminar o caso
impondo ou…

Descontinuar o caso
sem requerer ação…

Outros poderes



 275 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  275 

em alguns países, como em França por exemplo, os procuradores e os oficiais da 

polícia têm competências similares. O papel dos procuradores é mais importante 

no início e nas fases intermédias dos procedimentos criminais do que na fase final, 

conforme assinala o Report on European Judicial Systems (2012,pg.237).  

 

O estatuto dos procuradores é bastante mais complexo do que o dos juízes; em 

Portugal não são parte do poder judicial, mas gozam de um estatuto de 

independência organizado de forma hierárquica e centralizada, tendo na cúpula o 

Procurador-Geral da República, nomeado e exonerado pelo Presidente da 

República, sob proposta do governo. O Procurador é assessorado pelo Conselho 

Superior do Ministério Público, em Portugal como em França, que tem funções 

próprias como sejam a gestão do pessoal (nomear, colocar, transferir, exonerar, 

apreciar o mérito profissional e exercer a ação disciplinar),propor diretivas e o 

plano geral de inspeção, de forma similar ao Brasil aliás. O Conselho Superior do 

Ministério Público6, em Portugal, é constituído pelo  

 Procurador-Geral da República, que preside; 

 quatro procuradores-gerais adjuntos nos distritos judiciais; 

  procurador-geral adjunto eleito pelos pares; 

 quatro delegados do procurador da República eleitos por todos os 

magistrados do Ministério Público 

 cinco personalidades eleitas pela Assembleia da República; 

 duas personalidades designadas pelo Ministro da Justiça.       

 

O sistema jurídico mexicano é do tipo civil law, com significativa influência da 

Espanha, mas também da França. A Procuradoria-Geral da República é um órgão 

do poder executivo federal que tem como objetivo investigar e perseguir delitos 

federais, solicitar a prisão preventiva, propor vias de solução com vista á 

conciliação de interesses em conflito, impugnar resoluções judiciais, intervir em 

matérias de justiça federal para adolescentes, intervir em controvérsias que sejam 

parte diplomatas e cônsules gerais, entre outras.    

De acordo com o Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal7 e com a 

Ley Orgânica de la Procuraduria General de la Republica8, a organização é 

chefiada pelo Procurador-geral, que preside ao Ministério Público da Federação. O 

Ministério Público goza de independência frente ao poder judicial e ao poder 

executivo, e que tem como missão a investigação dos delitos denunciados, 

coordenando a atuação dos órgãos encarregues da atuação policial e técnico-

científica. Cabe ao Procurador-Geral emitir todas as normas administrativas 

necessárias de forma a reger a atuação dos órgãos técnicos e administrativos, 

1.                                          
6 Estatuto do Ministério Público ,Lei nº60/98 de 27 de Agosto. 
7
 Publicado no Diario Oficial de la Federación, 26 de janeiro de 2005. 

8
 Publicada no Diario Oficial de la Federación, em 29 de maio de 2009. 
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centrais e desconcentrados da Procuradoria, bem como a atuação dos agentes do 

Ministério Publico, dos agentes da Polícia Federal, oficiais ministeriais, visitadores 

e peritos. Os agentes do Ministério Público, bem como a polícia federal e os 

peritos, estão sujeitos ao Servicio Profesional de Carrera. 

A Visitadoría General , integrada na Procuradoria-Geral no México, é um órgão de 

avaliação técnico-jurídica, supervisão, inspeção e controlo dos agentes do 

Ministério Público, dos oficiais maiores, da polícia federal e do restante pessoal ao 

serviço da Procuradoria. 

 

 

                                    Quadro 57. Número de procuradores 

Países Nº de 

procuradores  

Nºpessoas 

com 

funções 

semelhantes 

Nº procuradores 

por 100 mil hab. 

Nº de staff 

/procurador 

Portugal 1.475  13,9 1,2 

França 1.961 474 3,0  

Suécia 900+80 210 10,6 0,6 

México     

Brasil 4.365    

EUA 93 + 350    

       Fonte:Consellho da Europa,  European Judicial Systems, 2012; dados oficiais para os outros 

 

J-3) Defensores Públicos 

No Brasil, o  Defensor Público é o funcionário público estadual ou federal a quem 

incumbe o desempenho das funções de orientação, postulação e defesa dos 

direitos e interesses dos necessitados. A sua atuação equivale á do advogado de 

um particular, voltado ao público carente de recursos disponíveis para a 

contratação de um profissional privado. Tem independência funcional no exercício 

da sua função. 

De acordo com o Relatório de 2012, o número de servidores públicos em exercício 

da Defensoria Pública da União era de 1.585,  50% dos quais servidores de 

carreira, e os restantes requisitados a outros órgãos e esferas.  

52 defensores responderam ao inquérito lançado, o que é uma amostra 

demasiado pequena; ainda que de forma alguma possa ser considerado 

estatisticamente válido – que não é de todo – vale a pena analisar algumas das 

opiniões que formularam nas respostas dadas.  
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Dos respondentes, 81% era do sexo masculino, e muito jovens (Gráficos 1 e 2) ; 

69% têm 35 anos ou menos, o que se reflete na antiguidade, já que cerca de 52% 

trabalha há quatro anos ou menos nessa função (Gráfico 3) .  

 

Gráfico 1. Distribuição etária  

 

Fonte: amostra analisada 

 

                Gráfico 2. Distribuição por sexo 

 

Fonte: amostra analisada 

 

Gráfico 3. Antiguidade no Cargo dos respondentes 

 

Fonte: amostra analisada 
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computador, ainda que numa perspetiva de utilizador, indicia a presença de 

competências técnicas e habilidades (skills),mas dever-se-á correlacionar com os 

níveis de conhecimentos formais e informais traduzidos em capacitação inicial e 

ao longo da vida.  

 

Gráfico 4. Introdução de novas tecnologias ou processos na unidade organizacional 

ou no cargo (%) 

 

Fonte: amostra analisada 

 

75% dos respondentes, jovens defensores públicos, considera que foram 

introduzidas nos últimos três anos novas tecnologias ou novos processos no cargo 

que ocupam (Gráfico 4). Indicam ainda passar o seu tempo de trabalho utilizando 

sempre ou quase sempre o computador e a internet (Gráfico 5). As exigências no 

desenvolvimento de competências técnicas, indiciadas igualmente pelo já citado 

inquérito conduzido pelo Conselho Europeu, encontram aqui paralelo, tal como a 

inexistência de capacitação nesta área 

 

Gráfico 5. Utilização de computador e internet  no cargo 

 

Fonte: amostra analisada 
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No entanto, para 74,5% dos respondentes, não se verificaram alterações no 

contexto organizacional ,em termos de reorganização ou reestruturação, nos 

últimos três anos (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Reestruturação ou reorganização na unidade organizacional (%)  

 

 Fonte: amostra analisada 

 

A intensidade do trabalho pode contribuir negativamente para a  qualidade do 

trabalho. Existe contudo alguma ambiguidade associada a esta medida, já que a 

inexistência de desafios novos associada a uma baixa intensidade de trabalho 

pode traduzir-se em desmotivação mas o seu grau depende das características 

individuais do trabalhador e dos requisitos comportamentais do posto de trabalho  

(maior ou menor necessidade de atuar em conformidade com regras, normas, 

procedimentos). De qualquer forma, tem sido confirmado que uma intensidade de 

trabalho demasiada elevada pode repercutir-se em stress excessivo . 

Conforme se pode verificar no Gráfico 7, a larga maioria dos defensores públicos 

que responderam ao inquérito considera trabalhar mais de 40 horas por semana 

(87%), na verdade mais do que aquelas que prefeririam (a mediana é 30 h). 

Trabalham ainda normalmente aos fins de semana; quase 60% indica trabalhar 

um a dois sábados por mês, e quase tantos também aos domingos. Reportam 

ainda trabalhar sempre ou quase sempre sujeitos a stress (Gráfico 8), e mesmo 

60% dos respondentes indicaram terem-se sentido deprimidos no mês anterior ao 

da resposta ao questionário.  
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Gráfico 7. Horas de trabalho por semana 

 

Fonte: amostra analisada 

 

 

Gráfico 8. Exposição a stress 

 

Fonte: amostra analisada 
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As respostas indiciam que apesar de tudo o horário de trabalho não apresenta 

grandes picos; 60% dos respondentes indica trabalhar o mesmo número de horas 

por semana, ainda que não necessariamente o mesmo número de horas de 

trabalho por dia.  

A exposição  ao stress é considerada como normalmente elevada (Gráfico 8),o 

que se correlaciona com o reconhecimento feito por 77% dos respondentes que 

estão sempre, quase sempre ou pelo menos em três quartos dos seu tempo de 

trabalho confrontados com a necessidade de terem de tomar decisões 

impopulares fora da organização . Para além de trabalharem normalmente a um 

ritmo elevado, têm ainda de cumprir prazos apertados (Gráfico 9),embora possam 

definir o plano de trabalho e escolher os respetivos métodos (Gráfico 10). 

 

Gráfico 9. Ritmo de trabalho e prazos  (%) 

 

Fonte: amostra analisada 

 

A autonomia em relação ás funções que desempenham no cargo é muito elevada 

em termos de flexibilidade de horário de trabalho; 65% organizam conforme 

entendem o trabalho que tem para fazer e podem alterar o horário que praticam 

sem informar ,ou informando apenas no próprio dia. A maioria dos defensores 

públicos que responderam ao inquérito indicou que o ritmo do seu trabalho não 

depende nem dos resultados eventualmente colocados como objetivo pelo 

dirigente (72%), nem do controle direto do dirigente (90%). 
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Gráfico 10.  Organização do plano e escolha dos métodos de trabalho   

 

Fonte: amostra analisada 

 

Conforme seria aliás de esperar, o cargo requer que se aja com cautela, em 

conformidade com normas aplicáveis;35% dos respondentes afirma que 

desempenham sempre ,ou quase sempre, funções repetitivas (Gráfico 11). Isso 

não significa, contudo, que não apareçam problemas novos, para os quais não 

existem  regras previamente estabelecidas, o que se verifica de acordo com 83% 

das respostas (Gráfico 12).  

 

Gráfico 11. Conformidade 

  

Fonte: amostra analisada 
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Gráfico 12.  Exposição a problemas novos  

 

Fonte: amostra analisada 

 

A qualidade do ambiente social traduz o impacto de um meio ambiente interno na 

organização indutor de trabalho em equipa, colaboração e envolvimento no 

processo de definição de estratégias, bem como pelo apoio crítico, mas também 

construtivo , do dirigente. Tem ainda sido largamente reconhecida a importância 

do acolhimento da sociedade relativamente á profissão influenciando 

positivamente até a saúde do indivíduo. 

No caso da amostra em análise, referente a defensores públicos, a participação na 

definição de estratégias não parece ser elevada (47% reporta acontecer apenas 

raramente ou mesmo nunca). Apesar de frequentemente trabalharem em equipa, 

curiosamente o nível reportado de interajuda não é elevado (apenas 16% indicam 

que ocorre com frequência).   

 

Gráfico 13. Qualidade do ambiente social      

 

Fonte: amostra analisada 

82,69 

17,31 

sim

não

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Interajuda

Apoio do dirigente

Comentários sobre desempenho

Comentários construtivos

Participação na definição de
estratégias

Trabalho em equipa

nunca

raramente

algumas vezes

a maior parte

sempre



 284 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  284 

A necessidade de comutar entre a casa e o trabalho envolvendo períodos de 

tempo significativos afeta também a qualidade do tempo de trabalho, 

eventualmente dificultando a resposta a outras solicitações diárias que envolvem 

tempo e recursos, nomeadamente o tempo dedicado á família e ao lazer. Neste 

caso, as respostas ao inquérito foram dadas por trabalhadores que em média 

utilizam cerca de 60m/dia nas deslocações.  

O salário que recebem é relativamente elevado; não receberam qualquer 

gratificação por desempenho nem de atividade , ou outra.   

O que acabou de se referir com base que na análise das respostas ao inquérito, 

quer com base na descrição de funções dos defensores públicos no Brasil, 

permite identificar de forma sucinta as característica básicas do cargo, adaptando 

para tal uma metodologia largamente utilizada por diversas empresas de 

consultoria em recursos humanos, ainda que com representações diferenciadas; é 

nomeadamente o caso da Mercer Consulting, da  Hay Consulting, ou da Thomas 

International.   

O cargo apresenta assim um perfil que se poderia identificar da forma apresentada 

no Gráfico 14. O cargo aponta para um perfil em que o servidor tem um nível 

elevado de controlo sobre os métodos de trabalho e a organização do mesmo, por 

vezes com sobrecarga de trabalho, um nível de suporte social relativamente baixo 

(trabalho de equipa, apoio expresso dos dirigentes) , com diversidade de tarefas 

de complexidade significativa , segurança e estabilidade na relação contratual e 

um nível salarial elevado face ao salário médio praticado no país; Holman designa 

este tipo de funções como “ativas” .   

 

Gráfico 14. Factores de identificação do perfil 

 

Fonte: elaboração do autor, com base nos resultados do inquérito 
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Do ponto de vista das competências relacionais , o perfil do cargo identifica-o da 

forma que se resume no Gráfico 15; ou seja trata-se de funções que exigem o 

cumprimento de normas e regulamentos, em que o seu detentor aja de forma 

rigorosa e em conformidade com a legislação e os protocolos, tendo em conta as 

eventuais consequências da sua atuação e com orientação para a qualidade .  O 

baixo nível de previsibilidade indicia a variedade de atividades e de situações 

decorrentes do cargo. 

 

Gráfico 15. Perfil do cargo 

 

Fonte: do autor, com base em metodologia adaptada da utilizada pela Thomas International. 
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quer em França, o Estado suporta, em média, 300 € a 500 € por caso, pagando 

aos advogados intervenientes nos processos um valor/ato. Os advogados no 

chamado Apoio Judiciário são escolhidos numa lista da Ordem dos Advogados. 

 

Nos Estados Unidos , a resposta a este tipo de necessidade é mista.   Existe por 

um lado uma agência federal, Federal Public Defender9, que depende do 

Administrative Office do United States Courts. No entanto, esta agência limita-se a 

ter competências orçamentais e administrativas, e um pouco á semelhança do que 

se passa na Europa, contrata advogados privados (a quem paga uma taxa 

horária, de entre uma lista de advogados existente no tribunal) quando necessário 

por forma a garantir representação judicial adequada a quem não tem meios 

financeiros para tal. Compete ao tribunal decidir sobre a elegibilidade individual 

para este tipo de apoio legal. Os distritos judiciais  e os estados têm gabinetes de 

defensor público e contratam , com base em concursos públicos, licenciados em 

direito com experiência prévia para desempenharem essa função, recorrendo a 

advogados privados quando o trabalho o justifique. 

Existe um outro modelo, o do “community defender” que é aliás semelhante. 

Contudo, trata-se de uma organização privada que presta os serviços de apoio 

legal, recebendo para tal financiamento público.      

  

No México o apoio judicial legal compete ao Instituto Federal de Defensoria 

Pública. Trata-se é um órgão do poder judicial, que tem independência técnica e 

operativa, e que se destina fundamentalmente a garantir à população menos 

favorecida, de forma gratuita, o direito á defesa pública em matérias de natureza 

administrativa, cível e penal. O serviço realiza-se através do poder judicial da 

federação, e foi criado em 192210 . Objeto de sucessivas reformas, o 

enquadramento institucional e legal atual deriva da Ley Federal de Defensoria 

Publica , de 1998, revista em 2002, 2004 e 2008.  

 

 

J-4) Recrutamento e pré requisitos do cargo 

A generalidade dos países analisados faz distinção entre os procedimentos para 

recrutamento e nomeação do Procurador-Geral e os procuradores públicos em 

geral, na medida em que as suas competências têm uma dimensão política.   O 

cargo de Advogado-geral da União não é exceção; é nomeado livremente pelo 

Presidente da República, de entre cidadãos com mais de 35 anos, reconhecidos 

pela boa reputação e excelente  conhecimento jurídico. De forma análoga, a 

nomeação para Procurador Geral da República, em todos os países analisados , é 

competência do Presidente da República. Para as carreiras de advogados da 

União, de procuradores federais, do Banco Central e da Fazenda Nacional , o 

1.                                          
9
 Criminal Justice Act of 1964 (CJA),18 U.S.C. § 3006A. 

10
 Ley de Defensoria de Ofício Federal, publicada no Diario Oficial de la Federación a 9 de fevereiro de 1922.  
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recrutamento e a seleção passa por concurso público. Em todos os casos, as 

carreiras subdividem-se em: Categoria especial; Primeira categoria; Segunda 

categoria (ou inicial). 

 

Os concursos estão abertos a licenciados em direito, com nacionalidade brasileira 

ou portuguesa. Devem ter prática forense ou atividade jurídica de, pelo menos, 

dois anos e terem registo na Ordem dos Advogados do Brasil. O concurso público 

passa por um exame com provas escrita, discursiva e oral, onde devem fazer 

prova de conhecimentos jurídicos, sendo ainda avaliado o currículo vitae, e dá 

acesso a um programa de formação (88h de formação presencial), com caráter 

eliminatório e classificatório no caso dos procuradores federais (Edital de concurso 

nº38/2008, para provimento de cargos vagos de advogado da União de 2ª 

categoria11; edital de abertura de concurso para provimento de cargo de 

procurador federal de 2ª categoria, 18 de janeiro de 201012; Edital de abertura do 

concurso no cargo de Defensor Público de 2ª categoria, de31 de dezembro de 

200913 ) . O processo de recrutamento está entregue a uma instituição 

universitária (CESPE/UnB).      

No caso dos procuradores da Fazenda Nacional, o recrutamento é feito por 

concurso público, nas mesmas condições que os anteriores, ainda que não 

constitua requisito o exercício prévio de atividade jurídica, embora tenha de estar 

registado na Ordem dos Advogados do Brasil; o processo de recrutamento está 

entregue a uma instituição externa, a Escola de Administração Fazendária 

(ESAF), do Ministério da Fazenda (Edital ESAF nº 35, de 3 de junho de 200714 . 

No que respeita aos procuradores do Banco Central, o recrutamento é feito 

através de concurso público, aberto a bacharéis em Direito, com pelo menos dois 

anos de prática forense. O concurso público passa por um exame com provas 

escrita, discursiva e oral, onde devem fazer prova de conhecimentos jurídicos, 

sendo ainda avaliado o currículo vitae, e dá acesso a um programa de formação 

com uma carga horária entre 40h e 200h, com caráter eliminatório e classificatório. 

O concurso é organizado e dirigido pela Procuradoria Geral do Banco Central, sob 

orientação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral do Banco Central 

do Brasil (Portaria nº93, de 4 de abril de 2013, Advocacia-Geral da União15 ). 

 Na Europa, na maioria dos países, os procuradores são recrutados de forma 

semelhante aos juízes; é o que acontece tanto em Portugal como na França. Na 

Suécia o processo de recrutamento dos procuradores difere dos juízes, e envolve 

simultaneamente um conjunto de entrevistas, testes psicológicos, e experiência 

profissional obrigatória de dois anos enquanto “law clerk” num tribunal. O 

recrutamento está aberto a licenciados em direito; em Portugal e em França, o 

1.                                          
11 www.cespe.unb.br/concursos/AGUADV2008/arquivos/ED_38_AGU_ADV_ABERTURA.pdf, consultado a 5 de junho de 2013. 
12

 www.cespe.unb.br/concursos/AGUPGF2010/arquivos/ED_1_2010_AGU_PROCURADOR_ABERTURA_FINAL.pdf, consultado a 5 
de junho de 2013. 
13

 www.cespe.unb.br/concursos/DPU2010/arquivos/EDITAL_4_CONCURSO.pdf, , consultado a 5 de junho de 2013 
14 www.pciconcursos.com.br/concurso/procuradoria-geral-da-fazenda-nacional-250-vagas, consultado a 5 de junho de 2013. 

 
15 www.folhadirigida.com.br/fd/Satellite/concursos/noticias-Banco-Central-2013, consultado a 5 de junho de 2013.  
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concurso é publico, através de um exame competitivo que dá acesso ao curso em 

estudos judiciários , obrigatório; no final tem um estágio.  A formação inicial que 

possibilita o recrutamento está entregue a uma instituição destinada em exclusivo 

á formação de magistrados em Portugal (Centro de Estudos Judiciários),  que em 

França depende do Ministério da Justiça. 

 Nos Estados Unidos o ingresso na carreira é através de concurso público, sendo 

exigido pelo menos três anos de experiência profissional em litigância, sendo 

recomendável no entanto cinco anos de experiência. Em via de regra, entram por 

esta forma jovens graduados nas melhores escolas de direito , e que completaram 

muitas vezes anteriormente estágios não remunerados, mas muito competitivos, 

na US General Attorneys Office, bem como no programa Summer Law Internship. 

O concurso baseia-se numa análise rigorosa do currículo apresentado, incluindo 

toda a experiência não curricular relacionada com o direito e a qualidade do 

desempenho académico, que é complementado por entrevistas. No período de 14 

meses devem apresentar-se a exame de barra no estado em que se encontram a 

trabalhar, e obter sucesso no mesmo.    

Existe outra forma de ingresso na carreira, como Experienced Attorneys. Trata-se 

também de um concurso público, muito competitivo, exigindo não apenas 

experiência prévia , como o exame de barra já feito. A diferença entre as duas 

formas de ingresso repercute-se em termos salariais, sendo certo que o nível 

salarial pelo qual o experienced assistant attorney é contratado depende do seu 

currículo.      

 Na Suécia, não existe formação inicial obrigatória; a formação dada é on-job, sob 

responsabilidade de um procurador experiente que acompanha o entrante,seja na 

fase probatória (9 meses), seja já como procurador assistente (dois anos). No 

entanto, enquanto procurador assistente deve frequentar um curso de quatro 

semanas, de seis em seis meses, durante os dois anos. Esse curso de formação 

incide sobre o papel do procurador enquanto líder das investigações criminais e o 

processo de tomada de decisão; assuntos especializados como a violência 

doméstica ou a delinquência juvenil; crimes económicos, droga, crime ambiental e 

assuntos internacionais; criminologia, ética, relações com os media, retórica e 

confidencialidade. Ao longo da carreira , e consoante o percurso profissional, são 

obrigatórios programas de capacitação adicional: 

 Gestão e liderança – Procuradores Públicos-Chefe; 

 Liderança no período pré-investigação; gestão e controlo do período pré-

investigação; métodos de aquisição de informação; psicologia dos 

interrogatórios;  técnicas de apresentação; questões internacionais –

Procuradores Especialistas; 

 Crime organizado; droga; ofensas por grupos marginais; exploração 

sexual infantil; crimes de violência agravados; crimes informáticos; crimes 

ambientais – Procuradores Especialistas. 

O processo de recrutamento está confiado a uma autoridade composta por 

procuradores e não procuradores em Portugal e na França; na Suécia cabe aos 

responsáveis pelos recursos humanos da Procuradoria na primeira fase, atuando 
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conjuntamente com procuradores numa segunda fase (condução de entrevista 

mais profunda).  

O processo de recrutamento para a carreira de Procuración de Justicia Federal, no 

México, bem como para a de defensor público, baseia-se em concurso público, 

aberto a cidadãos mexicanos, licenciados em direito, com um mínimo de oito anos 

de licenciatura, com cédula profissional, ter boa reputação e não ter sido acusado 

de nenhum delito doloso. Deve ficar aprovado num exame de conhecimentos 

jurídicos, e após a seleção deverá frequentar um programa de formação de 

estudos especializados, com uma duração de seis meses. As provas de 

conhecimento são conduzidas pelo Centro de Evaluación y Control de Confianza , 

da Procuradoria Geral da República, que detém aliás a responsabilidade de 

condução de todo o processo de recrutamento e seleção.  

No Brasil, o Procurador Geral, bem como o Advogado Geral da União são 

nomeados pelo Presidente da República, o que aliás corresponde ao que se 

passa na generalidade dos países; em alguns casos, são confirmados pelo 

Senado ou Parlamento.  No México, os subprocuradores, oficial mayor  e visitador 

general são também nomeados pelo Presidente da República, sob proposta do 

Procurador Geral, obedecendo a algumas restrições (ser cidadão mexicano, com 

formação académica de grau superior em direito, pelo menos cinco anos de 

exercício profissional em direito, gozar de boa reputação, não ter sido condenado 

por nenhum delito doloso e ter menos de trinta anos na data da nomeação); são 

lugares de confiança.   

 

Figura 49. Procuradores Públicos no México: Recrutamento e seleção, por 
categorias  

 

Fonte: a partir de informação da Ley Orgânica de la Procuraduría General de la República, ultima reforma 

publicada no DOF em 3-05-2013. 
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Quadro 58.  Tipos de formação obrigatória para procuradores 

Países Formação 

Inicial 

In service 

geral     

In service 

especializada 

Formação em 

administração 

judicial 

Formação 

em TIC 

Nº  cursos 

obrigatório 

Brasil       

EUA       

França      3 

México       

Portugal      1 

Suécia      3 

Fonte: Fonte: European Judicial Systems, 2012 para a Europa; no caso do Brasil, diz respeito apenas aos 
procuradores federais , incluindo procuradores da Fazenda Nacional e do Banco Central. 

 

A formação em estudos judiciários, ou outros, não constitui um requisito 

obrigatório. No entanto a Dirección General de Formación Profesional,no México, 

assegura capacitação em direito, técnicas de investigação , análise de delitos 

financeiros, branqueamento de capitais e outros , de acordo  com informação 

divulgada pela Procuraduría General de la República . 

 

J-5) Promoção e progressão  

No Brasil, as carreiras (Advocacia Geral e as Procuradorias) incorporam três 

níveis: 2ª categoria, 1ª categoria e categoria especial, a mais elevada. As 

promoções são processadas semestralmente pelo Conselho Superior para vagas 

ocorridas até 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, segundo critérios de 

antiguidade e merecimento. O aproveitamento de cursos de formação 

reconhecidos pelos órgãos oficiais é positivo. A progressão resulta da antiguidade.  

A carreira de procurador do Banco Central está estruturada , como as restantes,  

em três categorias, cada uma da quais prevê a ocupação por 100 postos de 

trabalho. A promoção dá-se por merecimento ou antiguidade, de forma alternada; 

se a primeira for preenchida por merecimento, a segunda é por antiguidade, 

sempre que existam vagas na categoria superior. Os concursos de promoção são 

realizados semestralmente.   

Para além da promoção, há ainda funções comissionadas de assessoramento e 

direção, como procurador-chefe, subprocurador geral, procurador geral adjunto e 

procurador geral. 

Na Suécia, a carreira inicia-se em estagiário por nove meses e procurador 

assistente por dois anos . Assumindo avaliação de desempenho positiva, passa a 

Procurador Público. A partir daí a carreira pode evoluir em duas direções : se tiver 

capacidade e conhecimentos de gestão, pode subir a Procurador Público Chefe,  

devendo então frequentar programas de capacitação adicional em gestão e 
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liderança. Se não estiver interessado nessa via, pode subir a Procurador 

Especialista , devendo frequentar uma formação adicional obrigatória ao longo de 

três anos.    

Nos Estados Unidos existe um período probatório de catorze meses. As 

promoções baseiam-se em critérios relacionados com o desempenho, e podem 

ser rápidas. A promoção dá-se entre níveis salariais e entre graus (steps) ;por 

exemplo, é possível passar do grau inicial GS -11, step 1,para o nível GS 15 em 

apenas três anos e meio; a antiguidade não garante a promoção: 

 Promoção de GS-11 para GS-12 :seis meses; 

 Promoção de GS-12 para GS-13: seis meses se contratado ao nível 12; 

caso contrário 1 ano; 

 Promoção de  GS-13 para GS-14 : 1 ano; 

 Promoção de  GS-14 para GS-15 : 18 meses. 

 

 

Quadro 59. Estruturação da Carreira de Advogados da União, Procuradores Federais, 
Procuradores da República e Defensores 

Países Categorias 

Brasil Advogados da União 

 Advogado da União de categoria especial; 

 Advogado da União de primeira categoria; 

 Advogado da União de segunda categoria. 

Procuradores federais 

 Categoria especial;  

 Primeira categoria; 

 Segunda Categoria. 

Defensores Públicos 

 Categoria especial;  

 Primeira categoria; 

 Segunda Categoria. 

Procuradores da Republica 

 Procurador-Geral; 

 Subprocurador-Geral; 

 Procurador.  

Estados Unidos  Attorneys 



 292 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  292 

 Assistant attorney 

 Associate attorney 

 Deputy Attorney General 

 Attorney General 

França Nas jurisdições de primeira instância : 

 Procureur de la République; 

 Procureur adjoint de la République (facultativo); 

 Vice-procureur de la République; 

 Substitut du procureur de la République. 

Nos tribunais de 2ª instância (para recursos ou 

apelo): 

 Procureur général 

 Avocat général 

 Substitut général 

No Supremo Tribunal (Cour de Cassation): 

 Procureur général 

 Premier avocat général 

 Avocat général 

México Instituto Federal de Defensoria Publica 

 defensor público e assessor jurídico federal;  

 supervisor; 

  avaliador ; 

 Delegado. 

Procuraduria General de la Republica 

 Oficial Mayor; 

 Visitador General; 

 Coordinadores; 

 Titulares de unidades especializadas; 

 Diretores gerais; 

 Delegados; 

 Agentes do Ministério Público. 
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Portugal Procuradores da República 

 Procurador-Geral 

 Vice-procurador Geral 

 Procuradores-Gerais Adjuntos 

 Procuradores da República 

 Procuradores-adjuntos  

Suécia Procuradores 

 Procurador estagiário 

 Procurador assistente (2 anos) 

 Procurador público 

 Procurador Público Chefe 

 Procurador Público Especialista  

 

J-6) Tecnologia e condições de trabalho 

O recurso ao software livre tem-se vindo a generalizar desde meados da década 

de 2000 (Cavalcanti e Castro, 2007) permitindo a alteração dos métodos e formas 

de trabalho dos agentes,  e mesmo na administração e na provisão da justiça.  

Existem contudo poucos dados a este respeito. 

Em Portugal, os juízes e os procuradores têm acesso a computadores para uso 

próprio na preparação dos casos, permitindo utilizar as diversas aplicações do 

Office, combinando a sua utilização com o recurso a bases de dados eletrónicas 

de jurisprudência, bem como acesso á internet; com graus variados de 

disponibilização e utilização  passa-se o mesmo com a França e a Suécia.  

A disponibilização de informação por via eletrónica sobre a situação dos 

processos é feita em Portugal, enquanto na Suécia um número crescente de 

tribunais já envia mensagens de texto para telemóveis para informar ou avisar.  

(Report on Judicial Systems,2012,pp.109-118).  Ainda na Suécia, nos casos 

criminais, a informação é transmitida eletronicamente ás autoridades policiais e á 

agência nacional de prevenção de crimes. 

No Brasil, a Resolução nº99 de 24 de novembro instituiu o Planejamento 

Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação com vista a garantir a 

infraestrutura adequada e a disponibilidade de sistemas de TICs interoperáveis e 

portáteis, o que indicia também a alteração tendencial das formas de trabalho.  

Curiosamente, na generalidade dos países, a formação dos agentes continua a 

não incluir sobre estas temáticas (Quadro 58), o que permite antever um grau 

efetivo de utilização menor do que o poderia decorrer das infraestruturas  

existentes.     
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J-7) Remunerações 

A diferenciação existente nos perfis estende-se ás estruturas remuneratórias, que 

são aliás matéria muito sensível na generalidade dos países. As recomendações 

do Conselho da Europa (vd.R(94)12; R(2000)19)  vão no sentido de que as 

remunerações devem ser consistentes com o estatuto de independência e 

imparcialidade , protegendo-os por outro lado de potenciais pressões. 

Os quadros 60 e 61 apresentam alguns dados sobre remunerações, no primeiro 

caso remunerações de ingresso, e no segundo caso do topo.  Os salários no início 

da carreira são normalmente bastantes superiores ao salário médio – em 2010, 

em França, Portugal e na Suécia eram respetivamente 1.2, 1.7 e 1.4 vezes mais 

elevados.  

Comparando com as remunerações dos juízes, os países da amostra revelam 

também diferenças. Em Portugal e na França, as remunerações são 

rigorosamente iguais; na Suécia registam uma diferença muito ligeira, não 

significativa. Entre 2006 e 2010, no entanto, os salários têm descido na maior 

parte dos países europeus em consequência da crise económica e financeira. Na 

Suécia, a quebra foi na ordem dos 30% por referência á média salarial do país. 

Nesse mesmo período a variação bianual média dos procuradores em início de 

carreira foi , em Portugal positiva, cerca de 3%, mas desde então registaram um 

corte salarial de cerca de 10%, correspondente ao cortes salariais da função 

pública (Figura  50). 

      

Quadro 60.  Procuradores, remunerações de base á entrada na carreira, 2013 

Países Salário anual bruto Salário bruto face à 

média salarial do 

país 

Salário bruto face 

ao salário mínimo 

do país 

Brasil 

Advogados* 

Min.Público 

 

66.845€ 

102.118€ 

 

8,49 

12,96 

 

23,86 

36,45 

EUA 45.026 € 1,43 3,99 

França 40 660 € 1,41 2,26 

México 25.800 € - 27,6 

Portugal 35 699 € 3,10 7,82 

Suécia 52 290 € 1,55 Não tem 

Fonte:  Dados oficiais dos diferentes países; a conversão cambial foi atualizada com base nas taxa de cambio de 

25 de agosto de 2013. Os valores para os salário mínimos e médios são da ONU (2013);* designação genérica.  
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Figura 50.  Variação bi anual dos salários brutos dos procuradores , início da 

carreira (2006-10) 

 

Fonte: Fonte: European Judicial Systems, 2012 para a Europa 

 

No final da carreira , assumida aqui como correspondendo ao Procurador-Geral da 

República ou o Advogado-geral da União no Brasil, as diferenças são mais 

significativas mesmo do que em início da carreira. É interessante analisar os 

rácios entre os salários brutos dos procuradores e a média salarial no topo da 

carreira face ao que se passa no início .  

 

Quadro 61. Procuradores, remunerações de base no topo da carreira, 2010 

Países Salário anual 

bruto 

Salário bruto  face 

à média salarial do 

país 

Salário bruto face 

ao salário mínimo 

do país 

Brasil 

Advogados* 

Min.Público  

 

86.872 € 

107.250€ 

 

11,1 

13,61 

 

30,98 

38,28 

EUA 112.064 € 2,4 9,4 

França 83.400,81 € 3,04 4,86 

México 145.944 € - 117,7 

Portugal 85 820 € 5,07 12,80 

Suécia 144.260 € 2,00 - 

Fonte: dados para o PGR, 2013; o salário médio no Brasil foi considerado $R 1.792,61 (IBGE, 2013).  
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Quadro 62.    Tabela de subsídios para as carreiras da área jurídica, Brasil (advogado 

da União, Defensor Público, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal) 

Categoria Efeitos financeiros a partir de     (Reais) 

1º jul 2010 1ºjan 2013 1º jan 2014 1º jan 2015 

Especial $R 19.451,00 $R 20.423,55 $R 21.424,30 $R 22.516,94 

Primeira $R 17.201,90 $R 18.062,00 $R 18.947,03 $R 19.913,33 

Segunda $R 14.970,60 $R 15.719,13 $R 16.483,37 $R 17.330,33 

. Fonte. Lei nº 12.775, de 2012 

Ministério Publico Federal  Subsídios 2013  (reais) 

Procurador Geral da Republica $R 28.059,29 

Subprocurador-Geral da 

República * 

$R 25.253,36 

Procurador da República $R 24.057,33 

Fonte: * valor estimado ,com base na diferença de 10% face ao PGR  

 

No Brasil, desde 2006 que não é permitido o pagamento separado de benefícios 

complementares ao salário base. A remuneração é paga na integra ,de uma só 

vez, compreendendo16: 

 Vencimento base; 

 Gratificação de desempenho de atividade jurídica – ainda que seja esta a 

designação, corresponde a uma retribuição pelo exercício de tarefas 

inerentes ao próprio cargo. A integração global do provento na 

remuneração não se traduziu em perdas pecuniárias, embora tenha sido 

regulamentada  em função do desempenho individual e do desempenho 

institucional.17 Os cargos de chefia recebem um adicional de 20% do 

vencimento base, e os cargos de comissão um adicional não inferior a 

15%. 

 Vantagem pecuniária individual – R$ 59,87 . 

 

Para além da remuneração mensal (subsídio),os servidores judiciais têm direito a: 

 Gratificação natalina – corresponde á remuneração do servidor no mês de 

dezembro, paga em duas parcelas nos meses de junho e dezembro; 

 Adicional de férias – correspondente a 1/3 da remuneração mensal, pago 

no mês imediatamente anterior ao do início de férias; 

1.                                          
16 Lei nº 12.808, de 8 de maio de 2013; Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006, arts.1º, 7º; Lei nº 10.698 de 2 de julho de 2003. 
17

 Portaria nº 492, de 1 de junho de 2001. 
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 Abono de permanência – pago ao servidor público em condições de se 

reformar, mas que opte por se manter no ativo18. 

Têm sido no entanto adiantadas algumas críticas aos salários praticados na 

Advocacia-Geral da União, argumentando que são inferiores ás praticadas quer 

nas carreiras da magistratura, quer no Ministério Público Federal; é ainda 

referido19 que isto poderá contribuir para que se olhe para a advocacia pública 

como um degrau para outros tipos de ocupações.   

 

Em França, as remunerações recebidas pelos procuradores , e em geral pelos 

magistrados, são objeto de um decreto  anual do conselho de ministros. Têm 

vindo a ser registados ajustamentos e alterações , e portanto neste momento 

existe uma multiplicidade de situações possíveis, dados os regimes de transição. 

 Os cargos de topo, ou com chefia, remetem para uma designada remuneração 

“fora da escala” . Este sistema remuneratório é atribuído, em França, a empregos 

específicos e baseia-se numa grelha indiciária que traduz uma correspondência 

entre uma escala definida com base numa letra (Chevron) associada a um índice 

(Quadro 63) , para as letras G a C.  

 

Quadro 63.  Remunerações dos Procuradores, França, 2013 (euros) 

Cargos Níveis   
(Chefron) 

Índices  Salário 
mensal 

Salário 
anual 

Procurador-Geral 

Cour de Cassation 

G 1501 6.950,07 83.400,81 

Procurador-Geral de 
Paris 

Advogado Geral, Cour 

de Cassation 

F 1369 6.338.87 76.066,43 

Procurador do TGI 
Paris 

Procurador Geral, 
Tribunal de 2ª instância 
de Versalhes 

E2 

E1 

1320 

1270 

6.111,99 

5.880,47 

73.343,82 

70.565,65 

 

Outros Procuradores 
gerais de 2º instância 

Advogados gerais , 
Cour de Cassation 

E2 

E1 

D3 

D2 

D1 

1320 

1270 

1270 

1217 

1164 

6.111,99 

5.880,47 

5.880,47 

5.635,06 

5.389,66 

73.343,82 

70.565,65 

70.565,65 

67.620,78 

64.675,91 

Procuradores de 45 
TGI 

Procuradores 

 

C3 

 

1164 

 

5.389,66 

 

64.675,91 

1.                                          
18

 Emenda constitucional nº 41, 16 de dezembro de 2003. 
19

 http://www.conjur.com.br/2011-dez-24/advogado-uniao-jovem-cargos-paguem-melhor-afirma-entidade 
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adjuntos dos grandes 
TGI 

Advogados gerais  
2ªinstância 

C2 

C1 

1139 

1115 

5.273,90 

5.162,78 

63.286,83 

61.953,30 

 

 

 

 

Procuradores  

(grelha dos serviços 
judiciários) 

BB3 

BB2 

BB1 

B3 

B2 

B1 

A3 

A2 

A1 

5ºescalão 

4º escalão 

3º escalão 

2º escalão 

1º escalão 

1115 

1086 

1058 

1058 

1004 

963 

963 

916 

881 

821 

783 

734 

696 

658 

5.162,78 

5.028,50 

4.898,85 

4.898,85 

4.648,81 

4.458,97 

4.458,97 

4.241,35 

4.079,29 

3.801,47 

3.625,52 

3.468,09 

3.268,99 

3.046,73 

61.953,30 

60.341,96 

58.786,18 

58.786,18 

55.785,75 

53.507,65 

53.507,65 

50.896,17 

48.951,44 

45.617,64 

43.506,24 

41.617,08 

39.227,88 

 

Fonte: http://www.union-syndicale-magistrats.org/web/upload_fich/2013_1-5.pd,  conjugado a Lei Orgânica da 
Magistratura, Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958  modificada pela lei Loi n°2001-539 du 25 juin 2001 - 

art. 32 JORF 26 juin 2001 e  Décret n°2010-761 du 7 juillet 2010 - art. 1 

 

 

Abaixo de C, a grelha de 1º e 2º grau corresponde aos procuradores em tribunais 

de 1ª instância, de 2ª instância mas de menor dimensão, e ao nível de ingresso; é 

designada por grelha dos serviços judiciários. A variação apresentada (letras A e 

B;  e abaixo de A, do 1º ao 5º escalão, já sem correspondência numa letra) tem a 

ver com a antiguidade em cada nível, e com uma escala funcional 20 que enumera 

determinados postos. O 1ºe o 2º escalão têm uma duração de um ano cada; o 3º, 

4º e 5º têm uma duração de 2 anos cada.  

 

Em França, os funcionários públicos têm ainda direito a  benefícios, dos quais: 

 Indemnização de residência – definida em termos percentuais do salário 

bruto, beneficia todos os funcionários que vivam em algumas 

aglomerações urbanas, e tem a ver com a homogeneização do custo de 

vida. Na área urbana de Paris recebem um subsídio de 3% do salário 

bruto, com um valor mínimo de 43,44 euros. Estão definidas três zonas 

territoriais – na zona 2 recebem 1% do salário bruto, com um mínimo de 

14,45 euros. Na zona 1 não recebem qualquer valor. 

1.                                          
20

 Arrêté de 28 abril 2004, modificada pelos arrêtés de 12 novembro 2010 e de 8 fevereiro de 2013. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=400F5A390DFF0E1D3494DEC1856AAF56.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000000223956&idArticle=LEGIARTI000006451359&dateTexte=20010626&categorieLien=id#LEGIARTI000006451359
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=400F5A390DFF0E1D3494DEC1856AAF56.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000000223956&idArticle=LEGIARTI000006451359&dateTexte=20010626&categorieLien=id#LEGIARTI000006451359
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=265E49E87B3D750312845945E905384B.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000022447551&idArticle=LEGIARTI000022448583&dateTexte=20130728&categorieLien=id#LEGIARTI000022448583
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 Suplemento familiar – pago a todas as famílias com pelo menos uma 

criança a cargo. Depende do número de crianças na família, do salário 

bruto mensal e do índice salarial. Um servidor com um índice de 600 e 

duas crianças receberá um adicional mensal de 94,02 euros, por exemplo; 

 Reembolso de custo de transporte, até o tecto de 77,09 euros mensais, 

em determinadas circunstâncias que têm a ver com a afetação a Paris ou 

a regiões distantes. 

 

No México, os servidores públicos estão divididos na primeira instância em nove 

níveis hierárquicos, identificados por uma letra (Quadro 64). Cada um destes 

níveis tem, por sua vez, três graus ( A, B e C, o mais elevado) dentro de cada 

grau   ainda existem três grupos, 1, 2 e 3, sendo o 3 o mais alto. Por exemplo, no 

nível O correspondente a chefe de departamento, OC3 terá a remuneração mais 

elevada e OA1 a mais baixa. Todos os anos é publicada informação sobre os 

salários a aplicar , para cada nível, grau e grupo21, mas normalmente isso só 

acontece em maio; até lá está em vigor a tabela salarial do ano anterior. 

Em termos nominais, os salários na administração pública mexicana têm vindo a 

diminuir desde 2007, entre -0,12% (nível O) e 9,08% (níveis I e J) ao ano (Fig. 

51); tal como indicado, a evolução tem sido no sentido de uma ligeira 

convergência entre os níveis mais elevados e mais baixos.  

 

Quadro 64.  Níveis hierárquicos, administração pública federal, México 

Indicador de nível 

hierárquico 

Posto de referência 

G Secretario de Estado 

H Subsecretaria de Estado ou titular da entidade 

I Oficial Mayor ou titular da entidade 

J Chefe da Unidade ou titular da entidade 

K Diretor Geral, Coordenador geral ou titular da 

entidade 

L Diretor Geral adjunto ou titular da entidade 

M Diretor de área 

N Subdiretor de área 

O Chefe de departamento 

Fonte:http:/www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/ssfp/funcion-publica/sueldos-de-los-funcionarios-

federales.html 

1.                                          
21

 Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.  
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Figura 51. Evolução dos salários nominais na Administração Pública federal, 

México,2002-2011 

 

Fonte:http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/ssfp/funcion-publica/sueldos-de-los-funcionarios-

federales.html 

 

No México , as remunerações da carreira de procuradores da República estão 

apresentadas no Quadro 64; os níveis entre fiscal coordenador e fiscal supervisor 

correspondem a agentes do Ministério Público. Os valores reportados são 

mensais; o montante total anual recebido corresponde a 12 meses de salário 

bruto, a que se juntam benefícios. 

Os servidores públicos têm direito a : 

 Serviços de saúde – abrange todos os servidores, com a exceção  

daqueles que tenham um contrato um contrato cível, ou sejam pagos 

com base em honorários. Devem ainda assim descontar parte do salário 

mensal para terem direito aos cuidados de saúde : 

 3,5% para cobrir a prestação para a saúde; 

 5,5% para cobrir as prestações para a reforma (4,1% para o 

sistema redistributivo e 1,4% para o sistema de capitalização 

individual). 

 Acesso a crédito a curto, médio e longo prazo - condicionado em função 

do tempo de quotização, destina-se a contribuir para a resolução de 

problemas pontuais que o servidor tenha , eventualmente para aquisição 

ou reconstrução de cada própria; 

 Seguro por acidentes em trabalho; 

 Fundo de reintegração por separação – equivale  a um subsídio por 

desemprego; 
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 Seguro por falecimento – equivale a um subsídio atribuído em caso de 

falecimento do servidor, e é pago aos familiares diretos. 

 

Quadro 64.   Remunerações dos Procuradores , México, 2013 (pesos) 

Cargo Níveis Salário  bruto Salário líquido 

Procurador Geral da 
Republica 

GA1 205.122,05 145.206,85 

Subprocurador Geral da 
República 

 

HA1/HB1 

194.708,34 

189.944,30 

137.926,40 

135.005,26 

Official Mayor HA1/HB1  132.952,00 

Visitador General JA1/JB1/JC2  132.924,00 

Diretor Geral  

KA1/ KB1/ KC1/ 

KC2 

119.670,45 

135.825,97 

153.483,34 

154.162,47 

171.901,35 

85.689,95 

97.128,68 

109.488,84 

110.010,37 

122.381,23 

Diretor Geral Adjunto LA1/LA2/LA3 

LB2/LB3 

LC2/LC3 

85.888,92 

98.772,26 

113.588,10 

130.626,32 

150.220,27 

62.392,85 

71.411,18 

81.782,27 

93.653,22 

107.311,03 

Fiscal especial IA1/IB1 189.944,30 

193.755,53 

134.591,57 

137.259,43 

Titular de unidade  

JA1/JB1 

146.53,64 

161.259,72 

189.944,30 

104.408,20 

114.709,45 

134.594,17 

Delegado Regional CF14032 62.747,78 46.055,03 

Fiscal coordenador 

     Especialista 

     Misto 

 

CF37003 

CF37004 

 

82.390,53 

76.463,62 

60.794,22 

 

60.069,43 

56.008,75 

45.040,17 

Fiscal executivo 

     Titular 

     Adjunto 

    Assistente 

     

 

CF37007 

CF37008 

CF37009 

 

54.453,92 

43.227,35 

36.145,65 

 

40.778,28 

32.919,68 

27.962,49 

Fiscal Supervisor    
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     Misto CF37006 60.794,22 45.040,17 

Fonte: Procuraduria de la República, Portal de Transparência, consultado em julho de 2013; de fiscal 
coordenador, a fiscal executivo e fiscal supervisor são agentes do Ministério Público 

 

Quanto aos defensores público, no México, os salário mensais , em junho de 

2103, são os apresentados no Quadro 66; são equivalentes aos recebidos pelos  

procuradores (agentes do Ministério Público).  

 

Quadro 65. Salários Mensais, Instituto de Defensoria , México, 2013 (pesos) 

Cargo Salário mensal (pesos) 

Defensor público 49,900 

Defensor publico A 39.538 

Defensor  público B 35.393 

Defensor público auxiliar 26.752 /19.147 

Fonte: Portal da Transparência, México, Instituto de Defensoria  

 

Em Portugal, as remunerações dos procuradores (Quadro 66) são 

complementadas por benefícios próprios, para além dos existentes para a 

generalidade dos servidores públicos (13º e 14º mês pagos integralmente, 

correspondentes ao subsídio de Natal e férias; 1 mês de férias; sistemas de saúde 

e educação públicas) incluem o pagamento de uma pensão de reforma 

equivalente ao salário em ativo, e um subsídio de alojamento. 

O subsídio de alojamento, dado apenas em cinco países na Europa, é também 

atribuído aos procuradores em França.    

 

Quadro 66.  Remunerações, Procuradores da República, Portugal, 2013 (euros) 

Cargo Salário 

 

Subsídio 

Refeição 

Subsídio de 

compensação 

Salário 

ilíquido 

IRS 

* 

ADSE 

* 

CGA 

* 

Salário 

líquido 

Vice 

Procurador 

Geral 

 

5.516 

 

85,40 

 

620 

 

6.221 

 

1.544 

 

138 

 

606 

 

3.933 

Procurador 

Geral 

Adjunto 

  

 

5.200 

 

85,40 

 

620 

 

5.905 

 

1,456 

 

130 

 

572 

 

3.747 

Procurador         
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da 

República 

5.048 85,40 620 

 

5.736 1326 126 555 3710 

Procurador 

Adjunto 

 

3.097 

 

85,40 

 

620 

 

3.802 

 

712 

 

77,44 

 

340 

 

2.672 

Nota: * IRS: retenção do imposto sobre o rendimento; ADSE: desconto para o sistema de saúde dos funcionários 
públicos; CGA: desconto para a reforma  

 

Na Suécia, as remunerações são estabelecidas de forma individual e diferenciada, 

podendo variar em função da formação académica, da experiência , do nível de 

responsabilidades, do desempenho profissional, entre outros. Nessa medida, as 

informações aqui contidas, nomeadamente ao nível das posições de topo, quando 

indicado, devem ser entendidas como valores de referência, dentro de intervalos 

de variação . 

 

Quadro 67. Suécia - Remunerações ,Procuradores,2013 

Cargos Salários (coroas suecas) 

Procurador Geral                        Sem informação 

Procurador especial 39.500 

Procurador de 1ª categoria 34.000 /32.000 

Procurador de 2ªcategoria 30.500 

Fonte: Publikt 

 

Os benefícios atribuídos são os mesmos que ao geral dos trabalhadores. Não há 

pagamento de qualquer subsídio de Natal, e o subsídio de férias está anualizado , 

sendo assim recebido mensalmente incorporado no salário mensal. 

Nos Estados Unidos22, os salários baseiam-se de forma geral em dois sistemas 

principais: 

 Rank the job – que abrange a maioria dos servidores federais, e que tem 

como base o General Schedule (GS). Baseia-se no principio de 

pagamento igual para trabalho fundamentalmente igual; 

 Rank the person - que abrange os servidores públicos do sénior executive 

service, funções de direção de topo, e outras (ES;SES;DAS,entre outras). 

No entanto, existem depois várias possibilidades de variação, principalmente no 

segundo sistema; deve sublinhar-se, não só porque corresponde á verdade,  mas 

1.                                          
22 Esta secção está mais desenvolvida,na medida em que em geral se aplica a toda a administração federal americana em termos 

gerais ,logo á generalidade dos cargos analisados neste trabalho, apesar das especificações dos casos em concreto a que se chamará 

a atenção. 
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principalmente porque remete para um modelo baseado de facto na transparência 

da tomada de decisões, que toda a informação está divulgada, incluindo os 

critérios que obedecem á colocação das pessoas nos sistemas remuneratórios e 

nas grelhas dos respetivos níveis, o que não se passa na generalidade dos 

restantes países. 

Esta transparência da administração pública não coloca em causa de forma 

alguma a confidencialidade (não é feita a correspondência pessoa-salário) nem 

inibe a mesma de promover a meritocracia, uma vez que a promoção se associa 

com a avaliação de desempenho, traduzindo-se na passagem para níveis 

remuneratórios mais elevados. Existe ainda a preocupação de assegurar que os 

níveis salariais praticados pela administração federal sejam comparáveis aos do 

emprego não federal para o mesmo tipo de funções. Finalmente, a nível federal, 

os salários incluem uma componente que remete para um subsídio de localização, 

e que traduz as diferenças de custo de vida nos diferentes estados; estão 

definidas 32 áreas de pagamento. 

No Departamento de Justiça americano, onde se integra o General Attorneys 

Office, são praticados 11 modalidades de remuneração: 

 Executive Schedule (EX); 

 Senior Executive Schedule (SES); 

 General Schedule (GS); 

 Demonstration Projet (PJ); 

 Senior Level (SL); 

 Administratively Determined (AD); 

 Immigration Judge (IJ); 

 Federal Wage Schedules (FWS); 

 Oveseas Employment (OE); 

 Administrative Law Judge (AO); 

 Volunteer  (ZZ). 

Por outro lado, há ainda servidores públicos que são nomeados politicamente, e 

que não gozam da proteção ao emprego dos restantes. No US Attorneys General 

Office, todas as nomeações políticas têm de ser autorizadas pelo Attorney 

General. Existem atualmente 4 tipos de nomeações políticas: 

 Nomeação pelo Presidente (PAS) - requerem confirmação do Senado. 

Não recebem subsídio de localização. Os níveis de remuneração são os 

do Executive Service (EX): 

 Nível V – 143.500 dl 

 Nível IV-  153.200 dl 

 Nível III-  162.900 dl 



 305 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  305 

 Nível II –  177.000 dl 

 Nível I –  196.700 dl 

Existem no entanto algumas exceções, como é o caso dos US Attorneys 

nomeados politicamente, e que recebem de acordo com o DAS; 

 Senior Executive Service nomeados politicamente – não constitui uma 

carreira, correspondendo a posições de direção de topo. Não podem 

representar mais do que 25% do total das posições que podem ser 

ocupadas posições de chefia. A remuneração varia entre 117.787 dl e 

162.900 dl, com tecto máximo colocado em 197.700dl. 

 Schedule C – em alguns casos particulares, normalmente associados com 

a pessoa em si, e não com o cargo, a nomeação política  tem 

características de confidencialidade; a autoridade para estabelecer a 

remuneração é do Attorneys General. O controlo é estabelecido pelo 

gabinete de recursos humanos da Casa Branca. Na altura da transição 

entre Presidências são permitidas algumas posições abrangidas pelo 

Schedule C para facilitar a mesma, com nomeações por 120 dias, que 

podem ser estendidas por um período igual. 

Com a exceção destas remunerações de nomeação política, todas as restantes 

correspondem a servidores de carreira, e remetem para um processo competitivo 

aberto, interno ou externo,  embora possa ter critérios diferentes.  

Referem-se apenas os casos que dizem respeito aos procuradores ; existem dois 

tipos de pagamentos remuneratórios pagos aos procuradores (attorneys). Se 

forem contratado pelo US Attorneys Office, são pagos de acordo com uma escala 

administrativamente autorizada23 (AD);  caso contrário são contratados na 

sequência de concursos públicos (Honors´s Program)  e remunerados pelo 

General Schedule (GS), de acordo com as qualificações e experiência profissional 

(Quadro 67). 

1.                                          
23 Title 28,US Code. 



 

Quadro 68. Salários na Administração Pública Federal, General Schedule , Estados Unidos (em vigor em 2013, e desde 2010) (dólares) 

 

Classe 

 

Step 1 

 

Step 2 

 

Step 3 

 

Step 4 

 

Step 5 

 

Step 6 

 

Step 7 

 

Step 8 

 

Step 9 

 

Step 10 

Variação 
na 

classe 

1 17,803 18,398 18,990 19,579 20,171 20,519 21,104 21,694 21,717 22,269 - 

2 20,017 20,493 21,155 21,717 21,961 22,607 23,253 23,899 24,545 25,191 - 

3 21,840 22,568 23,296 24,024 24,752 25,480 26,208 26,936 27,664 28,392 728 

4 24,518 25,335 26,152 26,969 27,786 28,603 29,420 30,237 31,054 31,871 817 

5 27,431 28,345 29,259 30,173 31,087 32,001 32,915 37,710 34,743 35,657 914 

6 30,577 31,596 32,615 33,634 34,653 35,672 36,691 41,910 38,729 39,748 1019 

7 33,979 35,112 36,245 37,378 38,511 39,644 40,777 41,910 43,043 44,176 1133 

8 37,631 38,885 40,139 41,393 42,647 43,901 45,155 46,409 47,663 48,917 1254 

9 41,563 42,948 44,333 45,718 47,103 48,488 49,873 51,258 52,643 54,028 1385 

10 45,771 47,297 48,823 50,349 51,875 53,401 54,927 56,453 57,979 59,505 1526 

11 50,287 51,963 53,639 55,315 56,991 58,667 60,343 62,019 63,695 65,371 1676 

12 60,274 62,283 64,292 66,301 68,310 70,319 72,328 74,337 76,346 78,355 2009 

13 71,674 74,063 76,452 78,841 81,230 83,619 86,008 88,397 90,786 93,175 2389 

14 84,697 87,520 90,343 93,166 95,989 98,812 101,635 104,458 107,281 110,104 2823 

15 99,628  102,949 106,270  109,591 112,912 116,233 119,554 122,875 126,196 129,517 3321 

, http://www.state.gov/documents/organization/205552.pdf



 

Quadro 69. Remunerações de procuradores, EUA ,por sistema de pagamento (dl) 

Nomeações de 

carreira 

Cargos Nº postos de 

trabalho 

Salários 

Senior Executive 

Service (SES) 

Gerido pelo Senior 

Executive Service Board 

Os cargos aqui estão na 

administração (chefia); 

nomeação política  

 

Attorney General 

 

1 (EX-I) 196.700 dl 

Deputy Attorney 
General 

1 (EX-II) 177.000 dl 

Associate Attorney 
General 

1 (EX-III) 162.900 dl 

Assistant Attorney 
General * 

10 (EX-IV)  153.200 dl 

AD 

Nomeação política  

 

Attorneys 93 

77 são nomeados 
pelo Presidente,15 
pelos tribunais e 1 

pelo Attorney General 

EX IV:153.200 

 

GS 

 

Assistant United States 

Attorneys 

 Cerca de 4.500 Depende das 

qualificações 

vd.Quadro 68 

Fonte: http://www.justice.gov/archive/transition/2008-transition.pdf;  http://www.justice.gov/careers/legal/entry-

salary.html 

 

Quadro 70. Remunerações, Assistant United States Attorneys (dl) 

Qualificações GS 2013 

Sem subsidio de 

localização  

GS 2013 

Ex:Local: Washington 

Com grau académico em direito 
(J.D) 

GS 11, step1 

50.287 dl 

 

62.467 dl 

Com um ano de experiência de 
assistente judicial 

GS 12, step 1 

60.274 dl 

 

74.872 dl 

Formação académica pós-
graduada de pelo menos 1 ano 

GS 12, step 1 

60.274 dl 

 

74.872 dl 

Formação académica pós-
graduada de 2 a 3 anos, ou 
experiencia de 2 a 3 anos de 
assistente judicial  

GS 13, step 1 

71.674. dl 

 

89.033 dl 

Experiences attorneys GS 14 / GS 15 

Cerca de 100.000dl* 

 

Fonte: http://www.justice.gov/careers/legal/entry-salary.html;   * depende da experiência, local , acordo contratual 
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Os benefícios que recebem os procuradores, nos EUA, são na generalidade 

extensíveis a toda a administração federal.  

  10 dias de feriados pagos; 

 Cobertura de cuidados de saúde, traduzido na possibilidade de adesão a 

diversos planos de saúde para o próprio e para a família, envolvendo um 

custo suportado individualmente e pela agência (Comprehensive Medical 

Plans and Health Maintenance Organizations) ,para além do Medicare; 

 Férias anuais : se o tempo de trabalho for até 3 anos :13 dias; 3 a 15 anos 

de serviço: 20 dias; 15 ou mais anos de serviço: 26 dias ; 

 Ausência por doença: 13 dias por ano; 

 Programa de Cuidados Médicos de longo prazo: similar á cobertura de 

saúde; 

 Seguro de vida, suportando parte do custo , sendo também suportado pelo 

US Attorneys Office; 

 Planos de reforma: descontam para a segurança social, que suportará 

uma componente de reforma, podendo, se quiserem, contribuir 

adicionalmente até 14% do salário anual para o Thrift Savings Plan (TSP), 

sendo 5% suportado pelo governo  . 

 Podem solicitar apoio para o pagamento do empréstimo bancário feito para 

estudar (Attorney Student Loan Repayment Program); 

 Ao abrigo do Work Life Programs, os attorneys podem compatibilizar a vida 

profissional com situações familiares que requeiram mais atenção, como 

apoio ás crianças, flexibilizando o horário de trabalho, part-time e 

possibilidade de usar ginásios, por exemplo, com custos mais baixos; 

 Subsídio de trânsito atribuído em localizações com trânsito congestionado, 

para incentivar o uso de transportes públicos; 

 Programa de Incentivos , baseados em prémios para premiar um 

desempenho elevado, sugestões muito úteis ou atividades especiais; 

  Podem recorrer a uma instituição financeira própria, o Justice Federal 

Credit Union ; 

 

  

 

 

 

 



Quadro 71.  Identificação do perfil do grupo de cargos sob a designação geral de “Advogados” no Brasil e equivalentes 

 

Países Cargo Descrição 

sumária 

Descrição 

detalhada 

Pré requisitos de cargo 

 

Competencias 

de gestão 

e  

comportamentais 

Recrutamento Contrato 

Promoção 

Salário  

(moeda local) 

Formação 

Académica 

Capacitação 

Brasil Advogado - 

Geral da 

União 

Dirigir a Advocacia 
Geral da União e 
assegurar a sua 

representação e a 
garantia da correta 
aplicação das leis; 

Dirigir a Advocacia Geral 
da União ; 

Representar a Advocacia 

Geral da União perante o 
Supremo Tribunal Federal; 

Promover a defesa de leis 
e atos normativos 
impugnados em acções 

diretas de 
inconstitucionalidade; 

Desistir, transigir , acordar 

e firmar compromissonas 
ações de interesse da 
União, nos termos da lei; 

Assessorar o Presidente 
da República em assuntos 

de natureza jurídica; 

Assistir o Presidente da 
República no controlo 

interna da legalidade dos 
atos da Administração; 

Sugerir medidas de caráter 
jurídico reclamadas pelo 
interesse público; 

Fixar a interpretação da 
Constituição, das leis e 
atos normativos,a ser 

seguida de forma uniforme 
pelos órgãos e entidadas 
da administração federal; 

Unificar a jurisprudência 

Bacharelato em 
Direito 

Excelentes 
conhecimentos 
jurídicos 

Boa reputação 

Liderança 

Colaboração 

Nomeado  livremente 
pelo Presidente da 
República, de entre 

cidadãos com mais de 
35 anos, e conhecidos 
pela boa reputação e 

excelente  
conhecimento jurídico 

Nomeação sem prazo. 

Remuneração Bruta: 

R$ 26.723,13 
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administrativa; 

Dirimir controvérsias entre 
os órgãos jurídicos da  

administração federal; 

Editar enunciados de 

súmulas administrativas; 

Exercer orientação 
normativa e supervisão 

técnica junto dos órgãos 
jurídicos de autarquias e 
fundações públicas; 

Homologar concursos 
públicos de ingresso na 

Advocacia- Geral da União.  

       

 Advogados 

da União 

Atuar de forma a 
garantir a correta  
aplicação das leis 

Representar 
judicial e extra 
judicialmente a 

União 

Assessorar 

jurídicamente os 
órgãos da 
administração 

federal direta do 
poder executivo.   

Emitir pareceres e de foma 
geral dar segurança 
jurídica aos atos 

administrativos efetuados 
pelo poder executivo 
federal; 

Desenvolver atividades de 
conciliação e arbitramento 
no sentido de resolver 

administrativamente lítigios 
entre aUnião, as 
autarquias e as fundações; 

Dar formatação jurídico-
constitucional às políticas 

públicas; 

Prevenir o surgimento de 
lítigios ou disputas 

jurídicas.   

Aberto a 
bacharéis em 
Direito, 

por instituição de 
ensino superior 
credenciado pelo 

Ministério da 
Educação.  

Formação inicial 
não é 

 obrigatória.  

 Nacionalidade 
brasileira ou 
portuguesa nos termos 

legais; 

Inscrição na Ordem 
dos Advogados; 

Cartas de 
recomendação de 3 

professores 
universitários, 
magistrados,membros 

das carreiras da 
Advocacia-
Geral,ministerio público 

ou outras autoridades 
atestando a idoneidade 
moral; 

Certidões criminais; 

Concurso público com 

as seguintes fases 
(2012): 

1.prova objetiva nos 

três grupos-  

Direito Constitucional, 

Administrativo, 
Económico e 

As promoções são 
processadas 
semestralmente pelo 

Conselho Superior 
para vagas ocorridas 
até 30 de junho e 31 

de dezembro de cada 
ano, segundo critérios 
de antiguidade e 

merecimento.  

O aproveitamento de 
cursos de formação 

reconhecidos pelos 
órgãos oficiais é factor 
positivo. 

Os salários , em 2013, 
variam entre 

R$15.719,13 (inicial) e 
R $ 20.423,55 (topo 
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Financeiro e Tributário; 

Direito Civil,  
Comercial, 

Internacional Público,  
Processual Civil; 

Direito Penal, 

Processual Penal, 
Trabalho e  Processual 
Trabalho, Seguridade 

Social. 

2- Três Provas 

Discursivas elaborando 
um parecer e e 3 
questões  (grupo 1), 

uma peça judicial e 
três questões (grupos I 
e II) e uma dissertação  

e 3 questões (grupos I 
e III). 

3- Prova oral. 

 

 Procurador 

Federal 

Defesa 
institucional da 
Administração 

Pública 

Representar judicial e  
extra judicialmente as 
autarquias e fundações 

publicas federais; 

Emitir pareceres jurídicos 
previamente á publicitação 

dos editais de licitação, 
bem como á celebração de 
convénios com recursos 

publicos federais; 

Apurar a liquidez e certeza 
dos créditos, de qualquer 

natureza; 

Assegurar o contencioso 

de benefícios 
previdenciários; 

Proceder á  cobrança de 

dívidas ativas; 

Assessorar a 

administração pública 
indireta no controle interno 
da legalidade dos atos a 

Aberto a 
bacharéis em 
Direito,por 

instituição de 
ensino superior 
credenciado pelo 
Ministério da 

Educação 

Os candidatos 
aprovados na 
primeira etapa 

do concurso e 
classificados até 
á 380ª posição 
(concurso de 

2010) e outros 
em condições 
especiais são 

convocados para 
o Programa de 
Capacitação. 

O programa de 
capacitação tem 

caracter 
eliminatório, com 
uma carga 

horária até 88h 
presenciais. 

 

Eficiência, lealdade, 
profissionalismo 
especialização 

disciplina  

assiduidade 

O Procurador –Geral 
Federal é nomeado 
pelo Presidente da 

República ,mediante 
indicação do 
Advogado-geral da 
União, de entre 

bachareis em direito de 
elevado sabe rjurídico 
e reconhecida 

ideoneidade; 

Para os procuradores 

federais:   

2 anos de prática 
forense á data da 

abertura do concurso; 

Nacionalidade 

brasileira ou 
portuguesa nos termos 
legais; 

Inscrição na Ordem 
dos Advogados; 

Procurador-geral 
Federal é um cargo  de 
natureza especial. 

Procuradores federais:  

Trés anos iniciais 
correspondem a 

estágio confirmatório 

As promoções são 

processadas 
semestralmente pelo 
Conselho Superior 

para vagas ocorridas 
até 30 de junho e 31 
de dezembro de cada 

ano, segundo critérios 
de antiguidade e 
merecimento.  

O aproveitamento de 
cursos de formação 
reconhecidos pelos 

órgãos oficiais é factor 
positivo. 
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serem por ela praticados 

ou já efetivados. 

 

Cartas de 

recomendação de 3 
professores 
universitários, 

magistrados,membros 
das carreiras da 
Advocacia-

Geral,ministerio público 
ou outras autoridades 
atestando a idoneidade 

moral; 

Certidões criminais; 

Concurso público; no 
de 2010 consistiu em, 
para além da avaliação 

curricular: 

1.prova objetiva sobre 

dois grupos de 
conhecimentos: 

a)Direito 

Constitucional, 
Administrativo, 
Económico, Financeiro 

e Tributário,legislação 
sobre ensino e sobre 
seguridade social; 

b) Direito Civil,  
Agrário, Ambiental, 
Comercial, 

Trabalho,Internacional 
Público,  Penal e 
Processual 

Penal,Processual civil; 

2. Prova Discursiva: 

elaboração de um 
parecer e de uma peça 
judicial  

3 Prova oral : Direito 
Administrativo, 
Constitucional,Civil e 

Processual Civil. 

Todas as provas têm 

caráter eliminatório e 
classificatório. 

Os salários , em 2013, 

variam entre 
R$15.719,13 (inicial) e 
R $ 20.423,55 (topo). 
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 Procuradore

s da 

Fazenda 

Nacional 

Executar a dívida 
pública da União. 

Apurar a liquidez e certeza 
dos créditos tributários ou 

de qualquer outra natureza 
e inscrevê-los na divida 
ativa para efeitos de 

cobrança;  

Controlar a legalidade dos 

créditos tributários; 

Examinar a legalidade dos 
contratos,concessões, 

acordos,ajustes ou 
convénios da Fazenda 
Nacional e promover as 

ações adequadas; 

  

Aberto a 
bacharéis em 

Direito,por 
instituição de 
ensino superior 

credenciado pelo 
Ministério da 
Educação 

Não é requisito a 
formação inicial 

 2 anos de prática 
forense á data da 

abertura do concurso; 

Nacionalidade 

brasileira ou 
portuguesa nos termos 
legais; 

Inscrição na Ordem 
dos Advogados; 

Cartas de 
recomendação de 3 
professores 

universitários, 
magistrados,membros 
das carreiras da 

Advocacia-
Geral,Ministerio 
Público ou outras 

autoridades atestando 
a idoneidade moral; 

Certidões criminais; 

Concurso público; no 
de 2012 consistiu em, 

para além da avaliação 
curricular: 

1.quatro provas 

escritas, sendo  

a) uma prova objetiva 
constituída por 3 

grupos de disciplinas:  

Direito Constitucional, 

Administrativo, 
Económico e 
Financeiro e Tributário; 

Direito Civil,  
Comercial, 
Internacional Público,  

Processual Civil; 

Direito Penal, 

Processual Penal, 
Trabalho e  Processual 
Trabalho, Seguridade 

Trés anos iniciais 
correspondem a 

estágio confirmatório 

Os salários , em 2013, 

variam entre 
R$15.719,13 (inicial) e 
R $ 20.423,55 (topo). 
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Social. 

b) Três provas 
discursivas, com base 

nas matérias indicadas 
e consistindo na 
elaboração de um 

parecer, de uma peça 
judicial e de uma 
dissertação. 

2. Prova oral sobre 
matérias de Direito 
Constitucional, 

Tributário, Económico 
e Financeiro, 
Administrativo,Civil e 

Processual Civil e 
Empresarial. 

Todas as provas têm 
caráter eliminatório e 
classificatório. 

  

 Procuradore

s do Banco 

Central 

Assessorar 

juridicamente o 
Banco Central do 
Brasil 

Emitir pareceres em 

matéria de licitações e 
contratos administrativos e 
gestão de pessoas; 

Prestar assessoria á 
Corregedoria Geral do 
Banco central e ás 

comissões de sindicãncia 
em matéria disciplinar; 

Emitir pareceres sobre a 
elaboração de normas 
regulamentares do 

Conselho Monetário 
Nacional e pelo Banco 
Central sobre a regulação 

do sistema financeiro; 

Examinar possíveis 
indícios de crimes contra o 

sistema financeiro para 
eventual participação ao 
Ministério Público Federal; 

Assessorar jurídicamente 
processos administrativos 

decorrentes da missão de 

Aberto a 

bacharéis em 
Direito,por 
instituição de 

ensino superior 
credenciado pelo 
Ministério da 

Educação.  

Os candidatos 

aprovados na 
primeira etapa 
do concurso e 

classificados até 
á 57ª posição 
(concurso de 

2009) e outros 
em condições 
especiais são 

convocados para 
o Programa de 
Capacitação. 

O programa de 
capacitação tem 
caracter 

eliminatório, com 
uma carga 
horária até 100h 

presenciais. 

 

O Banco Central 
possui um 
programa de 

 2 anos de prática 

forense á data da 
abertura do concurso; 

Inscrição na Ordem 
dos Advogados; 

Nacionalidade 

brasileira ou 
portuguesa nos termos 
legais; 

Cartas de 
recomendação de 3 
professores 

universitários, 
magistrados,membros 
das carreiras da 

Advocacia-
Geral,ministerio público 
ou outras autoridades 

atestando a idoneidade 
moral; 

Concurso público; no 
ultimo efetuado (2009) 
consistiu de,para além 

O Procurador-Geral do 

Banco Central é 
nomeado pelo Banco 
Central de entre os 

procuradores do 
mesmo em atividade. 

Não possui mandato. 

Ingresso pela categoria 
inferior. 

Tempo médio de 
promoção á primeira 
categoria : 3 a 4 anos. 

Os salários , em 2013, 
variam entre 

R$15.719,13 (inicial) e 
R $ 20.423,55 (topo). 
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supervisão e fiscalização 

do sistema financeiro; 

Prestar informações ao 

poder judiciário em matéria 
de supervisão ou do 
sistema financeiro; 

Emitir pareceres e 
assessorar na elaboração 
de atos legislativos e 

normas regulamentares do 
Conselho Monetário 
Nacional e do Banco 

Central em matéria de 
política monetária, o que 
envolve regulação de 

investimentos diretos 
estrangeiros e emissão de 
títulos da dívida 

pública,entre outros; 

Atuar em sede de 

contencioso , colaborando 
com os procuradores 
regionais e procuradorias 

do Banco Central nos 
Estados onde existam, e 
supervisionando a 
elaboração de peças 

processuais; 

Atuar no que diz respeito 

ás dividas ativas e á 
execução fiscal, desde o 
momento da inscrição dos 

débitos em dívida ativa.   

 

 

pós-graduação 

que facilita a 
participação dos 
seus servidores 

em cursos de 
mestrado e 
doutoramento, 

com afastamento 
remunerado.  

da avaliação curricular: 

1.prova objetiva sobre 
três grupos de 

conhecimentos: 

a)Direito 
Constitucional, 

Administrativo, 
Económico,Financeiro 
e Tributário; 

b) Direito Civil, 
Processual Civil, 

Empresarial,Internacio
nal Publico e Privado; 

c)Direito Penal, 

Processual Penal, 
Trabalho, Processual 
do Trabalho e 

Previdenciário. 

2. Prova Discursiva e  

Prova oral (elaboração 
de um parecer e 
resposta a três 

questões nas áreas 
jurídicas identificadas). 

Todas as provas têm 

caráter eliminatório e 
classificatório. 

  

 Procuradore

s 

especializad

os 

 

Procuradori

Ajudar o Brasil a 

se tornar um 
Estado 
Democrático de 

Direito Ambiental. 

Executar no âmbito da 

Procuradoria Federal 
Especializada as questões 
jurídicas relacionadas à 

arrecadação; 

Elaborar as informações a 
serem prestadas em Juízo 

pelas autoridades 
administrativas, no âmbito 
da administração central 

Bacharel em 

Direito 

  São procuradores 

federais  
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a Federal 

Especializa

da junto ao 

IBAMA 

do IBAMA, relativas a 

medidas impugnadoras de 
seus atos ou omissões, 
observadas a divisão de 

competência estabelecida 
pela Procuradoria-Geral 
Federal; 

Prestar subsídios aos 
órgãos de execução da 

Advocacia-Geral Federal, 
sem prejuízo das 
competências das 

unidades locais da 
Procuradoria Federal 
Especializada; 

Elaborar as informações a 
serem prestadas em Juízo 
pelas autoridades 

administrativas, no âmbito 
da administração central 
do IBAMA. 

 

 Procuradore

s da 

República 

Promover a 

realização da 
justiça, a bem da 
sociedade e em 

defesa do estado 
democrático de 
direito.  

Atuam de forma 

independente do ponto de 
vista funcional;  

Atuam em cada Estado e 
nos municipios de forma a 
garantir os direitos 

constitucionais e legais; 

Se procuradores 
regionais,oficiam em 

diferentes regiões do país, 
em processos que correm 
nos tribunais federais 

regionais,como os 
processos criminais 
instaurados a juízes 

federais e do trabalho,bem 
como em crimes federais 
envolvendo prefeitos 

municipais, deputados 
municipais e secretários de 
Estado; 

Se subprocuradores-
gerais, atuam nas ultimas 

Aberto a 

bacharéis em 
Direito,por 
instituição de 

ensino superior 
credenciado pelo 
Ministério da 

Educação. 

Diplomas de 

pós-graduação 
em Direito,ou 
doutoramento 

têm avaliação 
curricular 
positiva. 

 Experiência 

profissional em 
atividade jurídica 

Consurso público 

aberto a bachareis em 
Direito,com pelo 
menos 3 anos de 

experiência 
profissional em 
atividade jurídica . 

Cartas de 
recomendação de 5 

professores 
universitários, 
magistrados,membros 

das carreiras da 
Advocacia-
Geral,ministerio 

público ou outras 
autoridades atestando 
a idoneidade moral. 

O concurso (2012) 
compreende 5 provas 
escritas, uma das 

quais de abrangência 
geral.  

4 provas subjetivas 

Depois de dois anos 

em exercício o cargo 
torna-se vitalício. 
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instâncias do judiciário. sobre 4 grupos de 

matérias: 

1.Direito 

Constitucional, 
Eleitoral e Proteção 
Internacional dos 

Direitos Humanos; 

2. Direito 
Administrativo e 

Ambiental, Direito 
Tributário e 
Financeiro, Direito 

Internacional Público e 
Internacional Privado; 

3. Direito Económico e 
do Consumidor, Direito 
Civil e Processual 

Civil; 

4.Direito Penal e 
Processual Penal. 

 

Haverá ainda lugar a 

uma prova oral sobre 
estas matérias, e 
avaliação curricular 

 Defensor 

público 

federal 

Orientar,postular e 
defender os 

direitos e 
interesses dos 
necessitados. 

Prestar orientação jurídica 
e exercer a defesa dos 

necessitados; 

Promover, prioritariamente, 
a solução extrajudicial dos 

litígios ; 

Promover a difusão e a 

conscientização dos 
direitos humanos, da 
cidadania e do 

ordenamento jurídico; 

Prestar atendimento 
interdisciplinar ; 

Exercer  a ampla defesa e 
o contraditório em favor de 

pessoas naturais e 
jurídicas, em processos 

Aberto a 
bacharéis em 

Direito,por 
instituição de 
ensino superior 

credenciado pelo 
Ministério da 
Educação. 

 

Formação na 
Escola Superior 

de Defensoria 
Pública da União 

Experiência 
profissional na área 

do direito 

Inscrição na Ordem 
dos Advogados; 

2 anos de experiência 
e atuação jurídica; 

 

Concurso público 

para seleção de 
estagiários (alunos de 
escolas de direito) 

 

Concursos publicos 

internos para seleção 
de defensores 
publicos para ações 

determinadas  
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administrativos e judiciais; 

entre muitas outras em 
termos de atuação 

extrajudicial de resolução 
de conflitos, prestação de 
assistência jurídica 

preventiva e consultiva, e 
de assistência judicial 
integral e gratuita nas mais 

diversas áreas de atuação. 

  

Estados 

Unidos 

da 

America 

United 

States 

Attorneys 

Representar o 
governo federal 
americano em toda 

as litigância  

Investigar crimes federais ,  Grau superior 
em Direito (J.D.)  

Summer Law 
Intern Program – 
mas não receb 

candidatos vindo 
do Honors 
Program, ainda 

que estejam a 
ser unificados. 

O summer Law 

destina-se a 
estudantes ou 
graduados em 

Direito que se 
estão a 
candidatar para 

assistentes 
judiciais, 
preparando a 

candidatura mais 
tarde para 
attorneys.  

 

Devem ser 

aprovado no 
exame de barra 

Experiência 
profissional mínima 
de 3 anos. 

A qualificação ideal 
corresponde a 5 
anos de experiência 

litigante 

Capacidades 

analiticas e para 
sintetizar dados; 

Colaboração 

Liderança 

Capacidade de 

expressão 

Capacidade para 

trabalhar em 
ambiente de 
incerteza e sem 

orientação 

Etica  

Orientação para o 
serviço público  

Aberto a cidadãos 
americanos e com 
dupla nacionalidade. 

Concursos Publicos 

Honors Program é o 

concurso mais 
prestigiado 

São anualmente 

contratados 150 
procuradores por esta 
via, com base no 

desempenho 
académico,orientação 
para o serviço público, 

liderança, experiência 
judicial e outra e 
atividades 

extracurriculares 
relacionadas com a 
justiça 

A seleção baseia-se 
na avaliação curricular 

e em entrevista,  

 

Têm 14 meses pós 
ingresso para serem 
aprovados em exame 

de barra. 

Podem ainda ser 
contratadas outras 

pessoas como 
Experienced 

 Periodo probatório de 
14 meses; 

Ingresso como 

assistant attorney com 
salarios entre 54.300 e 
143.723 dl, 

dependendo dos anos 
de experiência 

O salário dos 
experienced attorneys 
é variável, mas em 

média situa-se no GS 
14 ou 15. 
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Attorneys.  

Devem ter o exame de 
barra, e pelo menos 

um ano de experiência 
na área judicial   

 United 

States 

Environmen

tal 

Protection 

Agency  

Proteção da saúde 
humana e 
ambiental 

Atuar de forma a reduzir os 
riscos sobre a saúde e o 
ambiente 

Grau superior 
em Direito (J.D.) 

  Conforme o anterior  

 Federal 

Public 

Defender 

Garantir protecção 
e aconselhamento 
legal a quem não 

pode pagar 
advogados 
privados  

 Grau superior 
em Direito (J.D.) 

  Conforme o anterior. 

Para além de 

contratos com base 
em concursos públicos 
com licenciados em 

direito para exercer o 
cargo de defensores 
públicos, podem 

contratar advogados 
privados a quem paga 
numa base horária.  

 

França Procureur 

de la 

Republique 

Assegurar uma 
missão política e 

uma missão penal, 
no quadro do 
Codigo de 

Processo Penal  

Conduzir a política de ação 
pública determinada pelo 

Governo, em matéria de 
segurança, violência,etc. 
assegurando a sua 

coerência em todo o 
território francês e dando 
conta ao Procurador-Geral; 

Investigar e fazer investigar 
a existência de infrações, 
contravenções e delitos e 

decidir da sequência a dar-
lhes em termos penais; 

Dirigir a atividade dos 
agentes da polícia e dos 
ocficiais da polícia 

judiciária em matéria penal; 

Na sequência da 
investigação,enviar o autor 

do crime ou delito para 

Mestrado em 
Direito ou 

diploma do 
Instituto de 
Estudos Políticos 

(IEP) 

Curso na Escola 
Nacional de 

Magistratura 
(ENM) 

 Concurso externo 
muito competitivo 

Podem candidatar-se 
até aos 31 anos. 

O concurso é feito para 
acesso ao curso na 
Escola Nacional de 

Magistratura (138 
lugares em 2011) . 

As provas consistem 

em  

1) Uma composição 

sobre problemas da 
sociedade francesa; 

2) Uma composição 

sobre direito civil ou 
processual civil; 

3) Resolução de um 
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tribunal;  

Preparar informações para 
o juíz de instrução; 

Intervir no âmbito do direito  
civil ; 

Intervir no âmbito do direito 
constitucional. 

  

caso práticode direito 

civil ou processual 
civil; 

4) Uma composição 
sobre direito penal ou 
processual penal; 

5) Caso prático de 
direito penal ou 
processual penal; 

6) Prova de respostas 
rápidas sobre a 

organização do 
Estado, justiça e 
liberdades publicas e 

direito público. 

Se o candidato for 
considerado 

admissível, terá ainda 
de responder ao 
seguinte: 

1)nota de síntese 
sobre documentos 

juridicos; 

2)provas orais de 
inglês; direito europeu 

e internacional 
público;direito social e 
direito comercial;outra 

língua estrangeira 
(facultativo) 

3) prova de 

representação 
coletiva,simulando o 
tribunal;      

É aberto um segundo  
concurso, sem 

exigência de diploma 
até aos 48 anos e 4 
anos de experiência no 

serviço publico (33 
lugares em 2011). 

São ainda admitidos a 

um terceiro concurso 
candidatos com o 
máximo de 40 anos e 8 
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anos de experiência 

empresarial ou política 
(7 lugares em 2011) 

México Procurador 

Público 

Procuradori

a Geral da 

Republica 

Participar no 
sistema nacional 
de segurança 

pública;  

Capturar, 

processar, e 
administrar a 
informação, 

utilizando 
dispositivos 
tecnológicos 

adequados; 

Velar pelo respeito 
das garantias 

individuais e dos 
direitos humanos. 

Coordinar a investigação e 
dos delitos de foro comum 
cometidos no território 

estatal e aplicar a lei 
vigente ; 

Exercer a ação penal 
diante doa orgãos 
jurisdicionais; 

Proporcionar garantia 
jurídica ás vítimas ou 
ofendidos por algum delito; 

Vigiar a observação da 
constitucionalidade e da 

legalidade no âmbito das 
suas competências; 

Intervir como coadjuvante 

em negócios em que as 
entidades para estatais da 
administração pública 

sejam parte; 

Intervir na extradição ou 

entrega de 
indiciados,processados ou 
condenados;  

Requerer informações ou 
documentação,opiniões ou 
elementos de prova.  

Licenciados em 
direito 

Programa de 
formação de 
estudos 

especializados, 
com uma 
duração de seis 

meses 

 Concurso público, 
aberto a cidadãos 
mexicanos, licenciados 

em direito, com um 
mínimo de oito anos de 
licenciatura, 

 com cédula 
profissional, ter boa 

reputação 

 e não ter sido acusado 
de nenhum delito 

doloso.  

Exame de 

conhecimentos 
jurídicos,  

As provas de 

conhecimento são 
conduzidas pelo 
Centro de Evaluación y 

Control de Confianza , 
da Procuradoria Geral 
da República.  

O procurador federal é 
um posto de confiança 
e recebe um salário 

bruto de 189.944,30 

 Procurador 

federal 

 

Procuradori

a Federal 

de 

Proteccion 

al Ambiente 

Salvaguardar os 
interesses da 

população e do 
meio ambiente; 

Atuar de forma a impedir o 
trafico de animais em 

perigo de extinção ;   

Atuar de forma  a impedir 
que as plantas em extinção 

sejam comercializadas;  

Garantir o cumprimento 

das normas ambientais em 
circos e zoológicos; 

Cuidar para que os rios 

não sejam contaminados;  

Inspeccionar as atividades 

    O procurador federal é 
um posto de confiança 

e recebe um salário 
bruto de 189.944,30 
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económicas para garantir o 

cumprimento das normas 
ambientais ; 

Investigar todas as 
denúncias por crimes 
ambientais.    

 Defensor 

público 

Instituto de 

Defensoria 

Pública 

Garantir à 
população menos 

favorecida, de 
forma gratuita, o 
direito á defesa 

pública em 
matérias de 
natureza 

administrativa, 
cível e penal. 

Prestar orientação jurídica 
e exercer a defesa dos 

necessitados; 

Promover a difusão e a 
conscientização dos 

direitos humanos, da 
cidadania e do 
ordenamento jurídico; 

Prestar atendimento e 
informação jurídica ; 

Licenciados em 
direito 

 Experiência 
profissional mínima 

de 3 anos; 

Excelência 

Profissionalismo 

Objetividade 

Imparcialidade 

Independência 

Antiguidade 

Concurso público 
aberto a cidadãos 

mexicanos  e star em 
pleno exercício dos 
seus direitos civis e 

políticos;   

Experiência 
profissional mínima de 

3 anos; 

Provas públicas sobre 

direito constitucional, 
penal,processual penal 
e regulamentação do 

Instituto Federal de 
Defensoria Publica. 

Se aprovado, haverá 

lugar a avaliação  
psicológica  

A promoção baseia-se 
em desempenho e  

antiguidade 

Portugal Procurador 

 

Procuradori

a Geral da 

República 

Promover a defesa 
da legalidade 
democrática 

Coordenar a direção da 
investigação dos crimes 
contra  a paz e a 

humanidade, de 
organização terrorista e 
terrorismo, de tráfico de 

estupefacientes, 
substâncias  psicotropicas 
e percusores , 

branqueamento do 
capitais, e de infrações 
económico-financeiras de 

dimensão económico-
financeiras internacionais 
ou transnacionais; 

Emitir pareceres sobre a 
legalidade das leis nos 
casos previstos na lei, ou  

a pedido do Presidente da 
República ou da 
Assembleia da Republica; 

Licenciados em 
direito 

A formação 
inicial que 
possibilita o 

recrutamento 
está entregue a 
uma instituição 

destinada em 
exclusivo á 
formação de 

magistrados em 
Portugal (Centro 
de Estudos 

Judiciários. 

 Concurso publico 
através de um exame 
competitivo que dá 

acesso ao curso em 
estudos judiciários , 
obrigatório; no final tem 

um estágio.  
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Realizar ações de 

prevenção sobre crimes 
como branqueamento de 
capitais,corrupção, 

peculato e participação 
económica em negócio e 
fraude na obtenção ou 

desvio de 
subsídio,subvenção ou 
crédito; 

Prestar assessoria jurídica 
em âmbito de direito 

comunitário,internacional     

Suécia Procurador 

Swedish 

Prosecution

s Authority 

Contribuir para a 

redução do crime e 
aumentar a 
segurança das 

pessoas 

Investigar crimes  

conjuntamente com a 
polícia, incluindo  violência 
doméstica e crime 

organizado   ; 

Liderar as investigações 
preliminares das ofensas e 

crimes reportados; 

Preparar os casospara 

irem a tribunal, e 
representá-los; 

Terminar procedimentos 

criminais,impondo sanções 
penais; 

Preparar apelações 

quando necessário para o 
Court of Appeal; 

Procuradores diretamente 
nomeados pelo 
Procurador-Geral 

preparam apelos para o 
Supremo Tribunal;  

Colaborar com 

procuradores 
internacionais na condução 
de investigações criminais 

fora da Suécia; 

Manter relações em rede 

com procuradorias 
internacionais,participando 
nomeadamente no 

Formação 

superior em 
direito 

Não há formação 

teórica inicial. 

Experiência 
prática adquidida 

on job. 

Formação 

obrigatória 
enquanto 
procurador 

assistente: 
quatro semanas 
dadas duas 

vezes por ano, 
durante dois 
anos. 

 Elegível para 
formação 
contínua quando 

procurador 
público (5 dias 
de formação por 

ano em temas 
específcos). 

Formação 

adicional em 
gestão e 
liderança aos 

procuradores 
chef. 

Experiência 

profissional num 
tribunal geral ou 
administrativo como 

“law clerk” 
(assistente do juiz) 

Analitico; 

Lógico; 

Independente; 

Capacidade para 
cooperar; 

Capacidade para 
defender as suas 
posições; 

Maturidade elevada; 

Cidadania sueca; 

Experiência 
profissional como 
assistente de um juiz 

num tribunal durnte 
dois anos; 

O recrutamento e a 
seleção de 
procuradores é público, 

mas pode inciar-se 
pela apresentação 
espontânea de 

candidaturas para 
estágios. 

 Seguem-se 

entrevistas  e testes 
psicológicos 
conduzidos por 

especialistas de 
recursos humanos. 

Se aprovado nessa 

fase inicial, são 
chamados para um 
entrevista mais 

profunda, com a 
participação dos 
recursos humanos e 

procuradores. 

Antes de ser tomada a 

decisão final,são 
tomadas referências 
acerca do candidato.   

Ingressa como 

estagiário durante 9 
meses, durante o qual  
trabalha sob  

supervisão de um 
procurador experiente; 

Se a recomendação for 

positiva, torna-se 
procurador assistente 
durante dois anos. 

Pode depois subir a 
procurador 

público,com base na 
avaliação de 
desempenho. 

Procuradores 
experientes com 
conhecimentos e 

capacidades em 
gestão são promovidos 
a Procurador Público 

Chefe. 

Contrário,podem subir 
a procuradores 

especialistas. 
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Eurojust; 

  

 

Procuradore

s 

Swedish 

Economic 

Authority  

Coordena a 
atividade de 

monitorização e 
análise de 
tendências no 

crime económico, 
fazendo aplicar as 
leis. 

Coordenar a atividade de 
monitorização do crime 

económico; 

Analisar as  tendências no 

crime económico; 

Desenvolver a qualidade 
legal das investigações 

criminais ; 

Introduzir novas 

metodologias para tornar a 
prevenção mais eficaz; 

Preparar os casos para o 

tribunal com vista a 
aplicação das leis. 

Formação 
superior em 

direito 

Procuradores Procuradores Procuradores Procuradores 
estagiários, assistentes 

e especializados 
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 6.4 ANALISTAS DE FINANÇAS E CONTROLE 

K-1)  Introdução 

BRASIL 

A carreira de Analista de Finanças e Controle24 foi criada no Brasil,  em 1987 no 

quadro da Secretaria do Tesouro Nacional, incorporando atualmente 665 analistas 

e  227 técnicos de finanças e controle. Na altura da sua criação, a carreira foi 

integrada pelos técnicos que trabalhavam nos diversos órgão ligados ás Finanças 

e ao Controle Interno 25 ; os servidores públicos com formação superior foram 

enquadrados como analistas, e os restantes como técnicos de finanças e controle.  

A Secretaria do Tesouro Nacional é um dos órgãos do chamado Ciclo de Gestão, 

que integra órgãos responsáveis pelo planejamento, gestão e controlo das verbas  

e políticas públicas federais (Figura 52).  Trata-se de uma Secretaria criada em 

1986, pertencente á estrutura do Ministério da Fazenda, com o objetivo de 

consolidar a modernização institucional, introduzir maior complexidade e controlo 

das finanças e dos recursos públicos, e permitindo ainda maior eficácia no 

controlo dos fluxos de caixa. É ainda responsável pela execução da política fiscal, 

pela gestão do Tesouro Direto e das aplicações do Fundo Soberano. 

 

Figura 52. Ciclo de Gestão 

 

 

Em 1987 foi implementado o Sistema Integrado de Administração Financeira do 

governo federal, e ao longo da década de 90 foi consolidada a transferência da 

administração da dívida externa e a sua inclusão no Orçamento Geral da União, 

assumido o controle a movimentação das contas especiais em moeda estrangeira, 

centralizando numa única unidade governamental26 a responsabilidade pela 

gestão de todos os compromissos do governo federal, entre outras funções. A 

normatização dos padrões contáveis, orçamentais e patrimoniais do governo 

federal e, já em 2011, a criação do sistema de custos do governo federal, permite 

1.                                          
24 Decreto-Lei nº 2.346/1987 ; Portaria SEDAP Nº 1.067/88; Medida Provisória nº 121 de dezembro de 1989. 
25

 Decreto 95.076/87; Medida Provisória nº 2.048-26/2000 ; Lei nº 10.180/2001. 
26 Informações obtidas no site oficial da Secretaria do Tesouro Nacional, https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/sobre-o-tesouro-

nacional/sobre-o-tesouro-nacional . 

Analistas e Técnicos 
de Finanças e 

Controle 

•Secretaria do Tesouro 
Nacional 

•Controladoria Geral da 
União 

Analistas do 
Comércio Exterior 

•Ministério do 
Desenvolvimento, 
Indústria e  Comércio  
Exterior  

Especialistas em 
Políticas Públicas 

•Ministério do 
Planejamento , 
Orçamento e Gestão 

Analistas e Técnicos 
de Planejamento  e 

Orçamento 

•Ministério do 
Planejamento , 
Orçamento e Gestão 
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sem dúvida uma monitorização eficaz das movimentações financeiras e uma 

avaliação teoricamente sustentada dos resultados do uso dos recursos públicos , 

proporcionando instrumentos de análise adequados ,mas exige profissionais com 

qualificações elevadas;  nesse âmbito a carreira de finanças e controlo  tem como 

finalidade permitir apoio profissional ás funções sob responsabilidade do Tesouro 

Nacional.  

A exigência e complexidade das tarefas que competem á Secretaria do Tesouro 

Nacional repercutem-se no seu quadro de recursos humanos; quase 88% de 

todos quantos aí trabalham, incluindo servidores de carreira, servidores 

requisitados, funções gratificadas e cargos de direção e assessoramento (DAS) 

têm formação universitária ou superior. É o caso de 87% dos servidores de 

carreira. 

 

Figura 53. Composição do quadro de recursos humanos por nível de escolaridade, 

Secretaria do Tesouro Nacional (31-12-2011) 

 

Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2011, Ministério da Fazenda, Tesouro Nacional  pg. 128 

 

  

Dada a complexidade funcional, não é fácil proceder a uma descrição exaustiva 

das atividades desempenhadas pelos técnicos e analistas de finanças e controle. 

A Secretaria do Tesouro Nacional abrange seis subsecretárias: 

 Assuntos Corporativos; 

 Política Fiscal; 
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 Dívida Pública; 

 Relações Financeiras Intergovernamentais; 

 Planejamento e Estatísticas Fiscais; 

 Contabilidade Pública.  

Nessa medida, as funções desempenhadas pelos técnicos e analistas de finanças 

e controle desenvolvem-se de forma mais específica no enquadramento da 

missão de cada uma das subsecretarias. Conforme refere Rudinei dos Santos 

Marques27 , por exemplo, 

 na subsecretaria da Dívida Pública desenvolvem, constroem e analisam 

cenários e estimam valores e quantidades de títulos públicos necessários 

para financiar o Estado;  

 na subsecretaria de política fiscal acompanham as empresas estatais e 

conduzem análises económico-financeira dos projetos do Programa de 

Aceleração do Crescimento ; 

 na subsecretaria de relações financeiras intergovernamentais verificam as 

condições para autorizar a contratação de operações de crédito a Estados 

e municípios, bem como os respetivos limites , e analisam o Programa de 

Reestruturação e Ajuste Fiscal , entre outros ; 

Compete ainda aos analistas de finanças e controle desenvolver estudos e 

relatórios sobre a conjuntura económica ,  e gerir o fundo soberano do Brasil. A 

carreira integra analistas e técnicos de finanças e controle na Controladoria-geral 

da União. 

A carreira está organizada em quatro classes: A, B , C e Especial, com funções 

diferenciadas com base na responsabilidade e complexidade. Por exemplo28, 

compete aos analistas na 

 classe especial: propor diretrizes, supervisionar e controlar a execução 

orçamentária, financeira e patrimonial da União, prestar assessoramento 

especializado em assuntos financeiros de natureza técnica administrativa, 

intra e intergovernamental; propor medidas e oferecer alternativas 

decisórias no campo financeiro, financeiro, patrimonial, contábil e de 

auditoria governamental; normatizar e avaliar o processo de execução 

financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração federal; 

supervisionar, coordenar, acompanhar e controlar a execução de 

auditorias especiais; desenvolver estudos e pesquisas sobre a gestão 

pública com vistas a fixar diretrizes e parâmetros aceitáveis na 

formalização de contratos, convênio e ajustes no setor público federal. 

 Classe C : analisar e consolidar informações para subsidiar a formulação 

de diretrizes da administração financeira; realizar análise administrativa e 

perícias sobre a exatidão e regularidade das contas e legalidade dos atos 

1.                                          
27 http://www.fonacate.org.br/v2/?go=noticias&id=738, consultado em  julho de 2013.  
28 Decreto-lei nº 2.403/87.   
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de gestão públicos; subsidiar e assessorar as decisões superiores, quanto 

à adequação das políticas de despesa financeira aos planos de 

desenvolvimento nacional, regional e setorial; interpretar a legislação, 

objetivando a uniformidade da aplicação de leis e regulamentos, no âmbito 

do Sistema de Controle Interno; prover orientação técnica aos 

administradores públicos, com vistas à racionalização da despesa e à 

eficiência da gestão dos órgãos e entidades públicos; realizar estudos e 

análise das decisões judiciais sobre matéria financeira; programar, 

coordenar e acompanhar a execução físico-financeira dos projetos e 

atividades governamentais; programar, coordenar e acompanhar e 

executar trabalhos de auditoria contábil, administrativa e de programas 

nos órgãos e entidades públicas; 

 Classe B: realizar estudos necessários à formulação das diretrizes da 

administração financeira global e setorial; realizar estudos prospectivos e 

análises retrospectivas para subsidiar a formulação de diretrizes da 

política de gastos e de racionalização; oferecer subsídios para a 

normatização e a avaliação do funcionamento da administração financeira; 

proceder à análise e ao acompanhamento da legislação econômico-fiscal 

e outras correlacionadas com matéria orçamentária e financeira; 

compatibilizar com os objetivos da execução financeira e orçamentária da 

União e a contratação ou renovação, pelo setor público, de operações de 

crédito internas e externas; avaliar os resultados alcançados pelos 

administradores, através da análise das informações contábeis contidas 

nas demonstrações, balancetes e balanços; realizar trabalhos de estudo e 

pesquisa nas áreas de programação financeira, contabilidade, auditoria e 

controle financeiro do setor público; desenvolver técnicas para modernizar 

a organização e o funcionamento do Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo; 

 Classe A: subsidiar a formulação das diretrizes da administração 

financeira global e setorial; proceder a levantamentos necessários à 

normatização do processo de execução financeira e do Sistema de 

Controle Interno; pesquisar e classificar a legislação econômico-fiscal e 

outras correlacionadas com matéria orçamentária e financeira; elaborar 

quadros demonstrativos para acompanhamento e avaliação da execução 

financeira; realizar outras atividades necessárias ao funcionamento do 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo; realizar análises 

contábeis sobre os atos de gestão orçamentário-financeira e patrimonial; 

realizar trabalhos de auditoria contábil e de programas. 

Em 2012, estavam no ativo 3.290 analistas e técnicos de finanças e controle, 74% 

dos quais são analistas. O índice de feminilidade  ronda os 48% nos técnicos de 

finanças, mas é relativamente baixo no caso dos analistas (29,5%). A diferença 

entre técnicos e analistas de finanças e controle é ainda patente na estrutura 

etária, como fica bem patente na Fig.54;  42,2 % dos analistas têm entre 31 a  40 

anos, enquanto 44,4% dos técnicos estão entre os 51 e os 60 anos. 
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Figura 54. Quantitativo de Vínculos de Servidores no ativo, Analistas e Técnicos de 
Finanças e Controle, dezembro de 2012  

 

Fonte: MP Boletim Estatístico de Pessoal, jan 2013  

 

 

Figura 55. Estrutura Etária, Analistas e Técnicos de Finanças e Controle, dez. 2012 
(%) 

 

Fonte: MP Boletim Estatístico de Pessoal, jan 2013  
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ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Nos Estados Unidos compete ao Department of the Treasury assessorar o 

Presidente sobre questões económicas e financeiras, fomentar o crescimento 

económico sustentável e fomentar a melhoria da gestão pública nas instituições 

financeiras. Mantém sistemas de importância central para a infraestrutura 

financeira dos EUA, nomeadamente a produção de moedas e de dinheiro, a 

liquidação e administração de impostos, a gestão das finanças públicas federais, a 

supervisão dos bancos e dos fundos de pensões, entre outras funções . 

No Departamento do Tesouro dos EUA desempenham funções diversas carreiras, 

como analistas orçamentais, contabilistas, economistas, juristas, especialistas em 

tecnologia, em recursos humanos, bem como analistas de finanças; são mais de 

250 profissões diferentes, desde químicos a gestores de marketing.  Está 

organizado em duas secções principais, departamentais e operacionais. As 

primeiras são responsáveis pela formulação das políticas e pela gestão do 

Departament of the Treasury 29como um todo; são onze unidades - Domestic 

Finance, International Affairs, Terrorism and Financial Intelligence,Economic 

Policy, Tax Policy , Treasurer of the United Sates, Community Development 

Financial Institutions e Management/CFO. As segundas (Bureaus) , empregam 

98% da força de trabalho e  têm como objetivo a execução das operações e 

atividades do Department of the Treasury: 

 The Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau; 

 The Bureau of Engraving & Printing; 

 The Bureau of the Public Debt; 

 The Community Development Financial Institution;  

 The Financial Crimes Enforcement Network; 

 The Financial Management Service; 

 The Inspector General; 

 The Treasury Inspector General for Tax Administration; 

 The Internal Revenue Service; 

 The Office of the Comptroller of the Currency; 

 The Office of the Thrift Supervision;  

 The US Mint. 

 

Os analistas financeiros desempenham funções em diversos destes 

departamentos e bureaus. As suas competências centram-se no desempenho de 

funções analíticas  recorrendo a métodos e técnicas de análise de dados para 

1.                                          
29 Informações obtidas no site oficial do Department of the Treasury, consultado em julho de 2013, http://www.treasury.gov.  
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produzir relatórios, identificar tendências e desenvolvimentos que facilitem a 

monitorização e a tomada de decisões de caráter político.  

Pertencem á série 1160, de analistas financeiras; esta série apresenta exigências 

individuais. Assim, é um requisito possuir formação universitária em economia , 

finanças, administração, contabilidade , estatística, matemáticas atuariais, ou 

outras relacionadas com a missão específica do bureau.  Requer ainda 

experiência na análise de factos , bem como na apresentação de informação de 

forma clara e concisa, e conhecimento dos princípios de análise financeira, ou 

ainda experiência significativa e especializada em finanças empresariais.  

Dada a diversidade funcional no Department, tomamos aqui como referência  o 

Office of the Comptroller of the Currency (OCC), um bureau independente do 

Departamento do Tesouro dos EUA desde 1863; a sua missão é supervisionar 

toda a atividade bancária e fundos de pensões, incluindo as agências dos bancos 

estrangeiros, aprovar ou não novos bancos ou alterações na estrutura dos 

mesmos, entre outras funções. O OCC conta com 66 agências, e 3.823 

trabalhadores em full time. 

Neste âmbito cabe aos analistas financeiros 

 Gerir  e analisar dados que permitam suportar a monitorização do 

desempenho do setor bancário ; desenvolver métodos para conduzir 

análise de séries temporais e instrumentos analíticos para identificar 

tendências e desenvolvimentos no setor financeiro ; 

 Desenvolver sistemas de monitorização e de emissão de avisos para 
identificar riscos potenciais aos bancos individualmente ou em grupos; 

 Gerir bases de dados complexos para identificar e analisar riscos no 
setor bancário; 

 Implementar novas bases de dados para resposta a novas necessidades 
analíticas; 

 Identificar fontes de bases de dados potenciais e desenvolver formas e 
meios para integrar e sincronizar a informação com as bases de dados 
existentes; 

 Analisar dados financeiros complexos nos setores bancário e financeiro; 

 Formar outros na abordagem analítica e nas técnicas utilizadas; 

 Preparar apresentações analíticas e relatórios para  a gestão de topo do 
Department of the Treasury; 

 Participar no controle da qualidade dos relatórios, análises e das bases 
de dados; 

 Investigar e desenvolver novas aplicações e software para aumentar a 
eficiência  na obtenção e tratamento dos dados; 

 Preparar materiais de treino e conduzir ações de capacitação dos 
utilizadores das bases de dados e das análises produzidas. 
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FRANÇA 

A Direção Geral do Tesouro tem por missão elaborar previsões económicas e 

aconselhar o ministro da Economia e das Finanças sobre questões de políticas 

económicas e políticas públicas nos domínios financeiro, social e sectorial30.  

Garante a regulamentação do financiamento da economia e das instituições 

envolvidas em serviços bancários, investimentos e seguros nos mercados 

financeiros, e gere a tesouraria e a dívida do Estado através da Agência Francesa 

do Tesouro. Participa ainda nas negociações financeiras e comerciais bilaterais e 

multilaterais e na ajuda ao desenvolvimento e apoia o investimento direto 

estrangeiro.  

A governação passa por um diretor geral e um outro diretor geral adjunto , e o seu 

organograma indica cinco serviços: 

 Serviço de políticas macroeconómicas e de assuntos europeus; 

 Serviço de políticas públicas; 

 Serviço de financiamento da economia; 

 Serviço de assuntos multilaterais e do desenvolvimento; 

 Serviço de assuntos bilaterais e de internacionalização das empresas. 

Por outro lado, tutela 25 entidades diferentes , e envolve o trabalho de cerca de 

1.520 servidores públicos, dos quais 725 na administração central; os restantes 

trabalham a nível regional, local e no estrangeiro. 690 servidores públicos da DG 

do Tesouro francês estão em 117 países estrangeiros, a trabalhar no contexto de 

133 serviços económicos das embaixadas e das representações francesas junto 

das instituições europeias e internacionais.  A multidisciplinaridade das equipas é 

significativa, envolvendo profissionais com perfil generalista e outros com perfil 

técnico, mas em qualquer caso com nível académico médio elevado (Fig. 56). 

 

Figura 56.  França , Direção-geral do Tesouro, Composição dos Recursos Humanos 
por categoria (2012) 

  

Fonte: DG Tesouro, França, relatório anual 2012, 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/RapportAnnuel2012/fichiers/assets/downloads/files/rapport-DG-Tresor-
2012.pdf 

1.                                          
30 Informações obtidas na página oficial da Direction Générale du Tresor https://www.tresor.economie.gouv.fr/missions-et-organisation  
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Na DG do Tesouro francês trabalham ainda cerca de 20 corpos profissionais 

diferentes, de 12 famílias profissionais. É um ambiente profundamente 

multicultural; com 93 nacionalidades diferentes, 15% das suas equipas de trabalho 

são estrangeiras. 

Não existe contudo um corpo autonomizado com a designação de analista 

financeiro, ou de analista de finanças ou controle. Tal como é definida, a atividade 

do analista financeiro encontra o seu mercado de trabalho por excelência no setor 

privado. 

A atividade dos analistas financeiros está juridicamente enquadrada em França 

desde 2003 por dois conjuntos de regras que visam, em primeiro lugar, prevenir 

casos de abuso de mercado e , em segundo lugar sublinhar a prestação de 

trabalho de pesquisa e análise aprofundada, sem o qual os resultados poderiam 

ser confundidos com mera divulgação ou publicidade a sociedades ou fundos; 

consiste em: 

 Explorar e interpretar dados económicos e financeiros das sociedades 

cotadas para divulgar junto do público ou para clientes em particular 

julgamentos sobre a sua situação atual e uma opinião sobre a sua 

evolução previsível. 

Contudo, sob designações diferenciadas, os conteúdos funcionais de alguns dos 

corpos profissionais nomeadamente na Direction Général du Trésor , permitem 

estabelecer alguma equivalência com o perfil identificador da função “Analista de 

finanças e controle” no Brasil. 

 É o caso dos encarregados do património financeiro do Estado ( Chargé du 

patrimoine financier de l’Etat), dos gestores da tesouraria do Estado (Gestionnaire 

de la Trésorerie de l´Etat), dos encarregados do controlo financeiro 

desconcentrado (Chargé du controle financier déconcentré), entre outros (Quadro 

??) . 

No geral, são técnicos superiores que pertencem a um corpo em particular, os 

attachés d’administration . Trata-se de servidores públicos licenciados ou com 

formação académica pós-graduada, ou que foram formados nas Grand Écoles, 

como o ENA . 

  

Quadro 72.  Cargos equivalentes “analistas de finanças e controle”,  Direction 

Générale du Trésor, 2013 

Cargos Categoria Descrição sucinta Descrição detalhada 

Chargé du 
patrimoine 
financier de l’Etat 

A+ 

A 

Assegurar a 
supervisão estratégica 
e financeira de um 
portfólio de 
participações numa 
perspetiva de defesa 
dos interesses 
patrimoniais do Estado 

Supervisão da estratégia 
e da trajetória financeira 
das empresas no seu 
portfólio; 

Supervisão em termos 
financeiros, jurídicos e 
industriais dos projetos 
de desenvolvimento das 
empresas no seu 
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portfólio; 

Formulação de propostas 
e preparação de 
documentação para 
fundamentar a tomada 
de decisão; 

Analisar todas as 
atividades do ponto de 
vista horizontal.  

Chargé d’études 
financiéres 

A+ 

A 

Realizar estudos de 
forma a acompanhar 
os fundos operacionais 

Realização de 
diagnósticos , de 
sínteses , análises 
pontuais; 

Participação numa rede 
de contactos; 

Chargé d’Études 
statistiques 
nationales 

A 

B 

 

Realizar estudos em 
diversas problemáticas 
de natureza 
económica e social .  

Realização de estudos e 
análises sobre questões 
pertinentes, utilizando 
bases de dados e 
instrumentos de 
pesquisa; 

Redigir sínteses ,  
relatórios e artigos 
apresentando os 
resultados do trabalho.  

Chargé de 
synthesis 
économiques et 
d’analyses 
conjoncturelles 

A 

B 

 

Contribuir para a 
elaboração de 
agregados 
macroeconómicos, 
indicadores 
conjunturais, análises 
e diagnósticos 
económicos e 
financeiros 

Concepção e realização 
e utilização de inquéritos 
nacionais conjunturais, 
valorizando os seus 
resultados; 

Realização de estudos 
conjunturais sobre a 
economia francesa e sua 
evolução a curto e médio 
prazo; 

Avaliação e análise do 
impacto das políticas 
publicas no domínio 
económico e social; 

Participação na redação 
de  notas de conjuntura, 
estudos previsionais e de 
artigos; 

Contribuição para o 
desenvolvimento de 
modelos 
macroeconómicos e 
técnicas de simulação.  

Fonte: Le Ministére de l’Economie et des Finances, Le portail de l’economie et des Finances, 
www.economie.gouv.fr 
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MÉXICO 

No México, compete á Tesorería de la Federación (TESOFE), administrar com 

eficiência, eficácia e de forma transparente os fundos e valores públicos, 
proporcionando informação oportuna para o processo de tomada de decisões31.  
 

Nesse âmbito, recebe , concentra e custódia os fundos e valores que são 

produto da aplicação da Lei dos Ingresos, em coordenação com o sistema de 

administração tributária; executa todos os pagamentos autorizados; administra 

os recursos financeiros do governo federal depositados no Banco do México, na 

banca comercial e na banca de desenvolvimento; participa na emissão de 

certificados e de outros títulos da dívida pública em coordenação com a Unidade 

de Crédito Público; proporciona serviços de administração de depósitos por 

garantias e depósitos de dependências, entidades públicas, fundos e outros; 

calcula e projeta o fluxo de fundos do Governo federal para determinar o nível de 

disponibilidades de caixa; realiza atos de vigilância para comprovar o adequado 

funcionamento de todas as agências que recolhem, manejam, administram ou 

custodiam fundos ou valores ao cuidado do governo federal , entre outras 

funções análogas ou relacionadas. 

 

A Tesoraria de la Federacion está organizada em sub tesourarias : 

 Subtesoraria de Operación , que submete para aprovação superior , 

adequações á normatividade, políticas e procedimentos para o controle 

e modernização dos processos abordados pela Tesoraria; autoriza os 

serviços bancários, controla o catálogo das contas bancárias ; coordena 

a elaboração de projeções de disponibilidades financeiras e a 

identificação dos requisitos de liquidez do governo federal, em 

cooperação com a Subtesoraria de Contabilidad y Control Operativo e 

com a Unidad de Planeación Económica,dirigir,vigiar e estabelecer 

medidas de controle e segurança dos movimentos de fundos em favor 

da Tesoraria de la Federación, entre outras; 

 Subtesoraria de Contabilidad y Control Operativo , a quem cabe definir 

estratégias para a elaboração e atualização da programação financeira , 

coordenar a elaboração de análises financeiras e estatísticas, entre 

outras; 

 Unidad de Vigilância de Fundos e Valores ; 

 Direcion General de Asuntos Jurídicos.    

 

 

Ainda na Secretaria de Hacienda y Credito Público, a Unidad de Planeacion 

Económica participa na formulação da política de endividamento público, 

atendendo aos requisitos financeiros da administração pública federal, integra e 

edita informações sobre a situação económica, as finanças públicas e a dívida 

pública enviadas trimestralmente ao Congresso da União, e na solução de 

situações legais em matéria de planeamento financeiro, fiscal, bancário e de 

1.                                          
31 Informações recolhidas na página oficial da Tesorería de la Federación, http://www.shcp.gob.mx/sitioTESOFE/Paginas/intro1.aspx e 

na Ley del Servicío de la Federación, publicada em Diário Oficial de 9 de abril de 2012.  
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divisas.  Na Dirección General de Recursos Financieros , participam na 

verificação, análise e preparação das informações necessárias para a 

elaboração dos projetos e programas e projetos de investimento e diversas 

informações em matéria de recursos financeiros.    

 
Neste contexto, com a designação de “analistas financeiros”, envolvendo ainda 
técnicos “de enlace” , compete-lhes desenvolver atividades como: 

 

 Registar os movimentos das contas bancárias para determinar as 

disponibilidades financeiras; 

 Efetuar as transferências para os estados dos recursos existentes na 

Tesoraria de la Federación; 

 Elaborar relatórios e informações sobre as disponibilidades; 

 Analisar a informação compilada para formular prognósticos financeiros e 
outro tipo de informação sobre investimentos; 

 Verificar, analisar e preparar  informações necessárias para a formulação 

do anteprojeto do Orçamento federal; 

 Outras funções análogas e afins.  

 

Note-se que no México, as áreas de “enlace” integram posições que comunicam 

ou tornam mais fluida a comunicação interdepartamental como é o caso das 

finanças, vendas, análise de mercados e outras semelhantes.  

Apenas como exemplo, veja-se o caso do Diretor de Enlace com Entidades del 

Sistema Financiero de Fomento32. Trata-se de um servidor publico, a quem é 

exigida  formação académica nas áreas da economia, administração ou direito, 

com experiência mínima de 7 anos em áreas envolvendo análise econométrica, 

com funções na supervisão dos limites de financiamento, endividamento e 

intermediação financeira, elaborar comunicados, relatórios e estudos, coparticipar 

no seguimento e cumprimento do programa financeiro das entidades do Sistema 

Financeiro de Fomento, entre outras. 

 

PORTUGAL 

Em Portugal, a Direção Geral do Tesouro e Finanças tem por missão  

 assegurar a efetivação das operações de intervenção financeira do Estado;  

 acompanhar as matérias respeitantes ao exercício da tutela financeira do 

sector público administrativo e empresarial e da função acionista;  

 assegurar a gestão integrada do património do Estado bem como a 

intervenção em operações patrimoniais do sector público.  

1.                                          
32 http://www.hacienda.gob.mx/servicio_prof_carrera/2013/330/rh_spc_con330_02.pdf 
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Está organizada em oito direções de serviços e um gabinete de acompanhamento:  

 Direção de serviços de participações do Estado – acompanha e reporta a 

situação das entidades em que o Estado intervém como tutela financeira, 

acionista ou concedente, e efetiva as operações associadas a essa 

intervenção; 

 Direção de serviços de regularizações financeiras – administra os 

processos relativos a liquidações de entidades do sector público 

administrativo e empresarial, efetiva responsabilidades relativas a 

entidades do sector público administrativo e empresarial extintas ou outras 

previstas na lei e  recupera os créditos do Tesouro; 

 Direção de serviços de apoios financeiros – efetivar e acompanha as 

operações de apoio financeiro a entidades, atividades ou programas; 

 Direção de serviços de gestão patrimonial - gere os bens imóveis do 

Estado, optimizando e racionalizando a sua utilização, quer para instalação 

de serviços públicos quer através do respectivo arrendamento ou 

alienação, e intervém, nos termos da lei, em todos os atos de 

administração, aquisição ou alienação de bens;  

 Direção de serviços de gestão financeira e orçamental - controla a emissão 

e a circulação de moeda metálica, assegurar a gestão financeira de 

patrimónios autónomos e a coordenação orçamental das despesas e das 

receitas e promove a realização de projetos especiais de natureza 

financeira ; 

 Direção de serviços de apoio técnico patrimonial - realiza e mantem 

atualizado o cadastro e inventário dos bens do Estado, presta apoio à 

gestão do património imobiliário do Estado, através da avaliação 

imobiliária, da realização de estudos para a respectiva rentabilização e da 

realização de ações inspectivas ; 

 Direção de serviços de gestão de recursos - assegura a gestão dos 

recursos humanos, financeiros e patrimoniais  no âmbito da gestão das 

atividades da DGTF e assegura a satisfação das necessidades da DGTF 

no âmbito das infraestruturas informáticas e dos sistemas de informação; 

 Gabinete de acompanhamento do setor empresarial do Estado, das 

parcerias publico-privadas e das concessões - intervém no âmbito do 

Sector Empresarial do Estado, no conjunto de empresas mais relevantes, 

das parcerias público-privadas e das concessões, prepara propostas de 

definição de orientações estratégicas e objectivos de gestão, bem como 

avalia o respectivo cumprimento, apoia a tomada de decisão da função 

tutelar e acionista do Estado, acompanha programas de investimento e 

respectivo financiamento, analisa projetos de reestruturação empresarial, 

de criação de novas empresas e de alienação de participações do Estado 

e assegura o aperfeiçoamento dos modelos de análise e controlo das 

parcerias público-privadas.  
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No âmbito das suas atribuições e competências, a Direção Geral do Tesouro e 

Finanças conta com um mapa de pessoal de 217 postos de trabalho, dos quais 

estão efetivamente ocupados 71,4% (Figura 57). 131 servidores estavam em 

regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 

72,26% eram mulheres . O nível médio etário é elevado (51,62 anos);18,71% 

tinham, a 31 de dezembro de 2012, 60 anos ou mais. 

 

Figura 57. Quantitativo de Servidores, Direção Geral do Tesouro e Finanças,2012 

 

Fonte: http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/DGTF/Documentos/Mapa_Pessoal_2012_DGTF.pdf 

 

O Decreto-Lei nº 121/2008 , de 11 de julho, veio alterar profundamente os regimes 

de vinculação, carreiras e remunerações dos funcionários públicos. Os principais 

princípios foram: 

 Redução no número de carreiras; 

 extinção das carreiras de regime geral ou especial, de categorias 

específicas e de corpos especiais cujos conteúdos funcionais e requisitos 

habilitacionais permitam o seu enquadramento nas novas carreiras gerais; 

 abranger titulares de carreiras e de categorias do âmbito da administração 

direta e indireta do Estado, das administrações regionais e autárquicas e 

de outros órgãos do Estado. 

Foi criada a carreira de técnico superior, integrando uma muito extensa lista de 

carreiras pré-existentes, e que então desapareceram. Atualmente, todas as 

funções desempenhadas pelos cargos de analista de finanças e controlo, auditor 

fiscal, especialista de regulação, entre muitos e muitos outros e em todas as 
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categorias, transitaram passaram a carreira de “técnico superior”33. Assim, as 

carreiras na administração pública passaram a ser: 

 técnico superior; 

 assistente técnico; 

 assistente operacional. 

 

                     Quadro 73.  Tabela de Carreiras Gerais, Portugal 

Código Carreiras Gerais 

2 

2.001 

2.001.001 

2.001.002 

2.001.003 

2.002 

2.002.001 

2.002.002 

2.003 

2.003.001 

 

Carreiras Gerais 

Assistente operacional 

Assistente operacional 

Encarregado operacional 

Encarregado geral operacional 

Assistente técnico 

Assistente técnico 

Coordenador técnico 

Técnico superior 

Técnico superior 

Fonte:, http://www.dgaep.gov.pt/upload/homepage/Noticias/LVCR/TAB_LVCR_CARREIRAS_GERAIS.pdf 

 

 

Em função da titularidade do nível habilitacional em regra exigida para integração 

em cada carreira, estas classificam-se em três graus de complexidade funcional, 

nos seguintes termos:  

 De grau 1, quando se exija a titularidade da escolaridade obrigatória, ainda 

que acrescida de formação profissional adequada;  

 De grau 2, quando se exija a titularidade do 12.º ano de escolaridade ou de 

curso que lhe seja equiparado;  

 De grau 3, quando se exija a titularidade de licenciatura ou de grau 

académico superior a esta.  

De uma forma geral, compete aos técnicos superiores (grau 3) 

1.                                          
33 Decreto-lei nº121 de 2008,mapa 1. 
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 Conceber, adoptar e aplicar métodos e processos técnico-científicos, 

elaborar estudos, desenvolver projetos, emitir pareceres e prestar 

assessoria técnica . 

As funções correspondentes ás de analista de finanças e controle são assim 

desempenhadas por técnicos superiores, nas vertentes gestão financeira e 

orçamental  e apoio financeiro, integradas na DGTF, a quem compete 

designadamente: 

 Controlar a emissão de moeda metálica (enquadramento orçamental e 

jurídico dos custos, lucros e conversão de amoedação; articulação com o 

BP e INCM nas matérias relacionadas com amoedação); 

 participar na gestão financeira de patrimónios autónomos em colaboração 

com as respectivas entidades gestoras na vertente técnica;  

 realização de estudos, coordenação de projetos especiais e preparação de 

documentos de natureza estratégica; 

 intervir no apoio financeiro do Estado (apreciação das condições 

financeiras das operações; avaliação das características económicas e 

financeiras das entidades que solicitam o apoio do Estado; avaliação das 

necessidades de financiamento e de propostas de intervenção a nível 

interno e internacional; proposta e negociação dos respectivos documentos 

contratuais; análise de pedidos de bonificação de juros, outros subsídios e 

indemnizações compensatórias; prestação de apoio ao CGFEI); 

 Preparar informações para os auditores e o TC sobre a despesa com 

bonificação de juros; registar as reclamações de bonificações; elaborar 

informações para autorização da restituição das bonificações aos 

mutuários; calcular e processar as bonificações. 

 

Figura 58. Área de formação académica dos técnicos superiores, DGTF,2012 (%) 

 

Fonte: a partir de dados do Balanço Social, DGTF,2012 
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O perfil tipo do servidor público em funções na Direção Geral de Tesouro e 

Finanças está apresentado na Figura 59. 

 

Figura 59. Perfil tipo do servidor da DGTF, 2012 

 

 

 Fonte: a partir de dados do Balanço Social, DGTF,2012 

 

 

SUÉCIA 

Na Suécia, a administração central inclui o Parlamento sueco (Riksdag)  e as 

autoridades governamentais responsáveis pela provisão de serviços públicos: 

 Governo central , organizado em ministérios de pequena dimensão e com 

responsabilidades na formulação de legislação, na tomada de decisão 

sobre medidas de política e no controlo, e em agências governamentais, 

responsáveis pela condução das medidas governamentais; 

 Universidades;  

 Administração das infraestruturas. 

Em  2010 a administração central empregava cerca de 247.000 pessoas no seu 

total, correspondendo a 5% do emprego total; ainda que os dados reportem a 

2010, desde meados da década de noventa que o número de servidores públicos 

se tem mantido relativamente constante. Aliás, essa estabilidade deve-se ao setor 

da educação , cujo emprego aumentou cerca de 20% na ultima década, o que 

permitiu equilibrar o decréscimo nos outros setores. 
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Os ministérios da área económica incluem 26,7% do total de agências 

governamentais e abrangem atualmente 12,6% do emprego, número que diminuiu 

drasticamente desde a década de noventa em consequência das privatizações, do 

aumento do outsourcing através de contratação e da imposição de medidas de 

racionalização,  no quadro da grave crise económica de então (Figura 60). 

 

Figura 60.  Emprego e agências na administração central, Suécia,2010 (%) 

 

Fonte: http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Avtal-Skrifter/Skrifter/Facts-on-Swedish-Central-Government-

120326.pdf 

 

Os servidores públicos , na administração central, têm uma média etária superior á 

média nacional (27% têm 55 anos ou mais, e apenas 3% tem menos de 25 anos, 

face , respetivamente a 21% e 11%);o índice de feminilidade é de 51%,face a 35% 

no setor privado. 

 Em larga medida , a razão para uma percentagem tão baixa de jovens a trabalhar 

na administração central encontra-se no nível qualificacional dos servidores 

públicos. Na verdade, na Suécia, 73% dos servidores públicos têm formação 

universitária, face a 41% no mercado de trabalho como um todo .  Já entre os 10% 

de servidores com funções mais especializadas como as de analista de finanças 

ou de orçamento e outras, ou com funções de direção, 97% têm formação 

graduada ou pós-graduada (Fig.61). 
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Figura 61. Formação académica, por setor,Suécia,2009 (%) 

 

Fonte: Suécia, Estatísticas oficiais, 2011 

 

O Swedish National Debt Office (Ricksgälden) exerce a função central de gestão 

financeira do Estado. Compete-lhe: 

 Assegurar a estabilidade do sistema financeiro; 

 Providenciar serviços bancários ao governo central; 

 Fazer empréstimos e gerir a dívida pública; 

 Providenciar os empréstimos e as garantias do governo central; 

 Promover a proteção aos consumidores no que respeita ao sistema 

financeiro. 

Tal como referido no ultimo relatório de atividades com divulgação em inglês 

(2009)34 , o Debt Office é uma organização baseada em conhecimento, ou seja, 

dependente da acumulação de conhecimentos, experiência e capabilidades dos 

seus colaboradores. A sua dimensão contudo não é significativa; conta com 175   

trabalhadores no seu total, com uma idade média de 43,9 anos. A taxa de 

feminilidade é de 56%, e o absenteísmo de cerca de 3%.   

Parte significativa das pessoas que trabalham no National Debt Office são 

economistas, desempenhando funções equiparáveis ás de analistas de finanças: 

 especialização na área financeira; 

 gestão da dívida pública; 

 avaliação de crédito de risco; 

1.                                          
34 http://www.riksgalden.se/Dokument_eng/press/reports/annual-reports/AnnualReport2009.pdf 
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 análise do setor bancário; 

 análise macro-prudencial; 

 projeções financeiras; 

 elaboração de relatórios e estudos. 

 

Usando o sistema de classificação do sistema BESTA, utilizado por empregadores 

e pelas associações sindicais, o Quadro ?? apresenta a descrição de funções e 

responsabilidades , consoante os níveis 1 a 6, para os cargos na área relacionada 

com investigação e condução de análises, desempenhados nos ministérios e 

agências ligados á economia. Os níveis 1 a 3 correspondem principalmente a 

funções de natureza técnica-operacional; os restantes envolvem significativa 

exigência analítica, maior independência , níveis de conhecimentos e formação 

académica mais elevada. 

 

Quadro 74.  Funções equiparadas ás do cargo de Analistas de Finanças, Suécia 

Área  Níveis Funções 

  

1 e 2  

Desenvolver procedimentos 
para processar a informação; 

Preparar memos e relatórios 
breves.  

 

 

 

 

3 

Desempenha funções de 
investigação financeira e 
administrativa; 

Analisa, avalia e compila 
dados orçamentais e 
financeiros; 

Investiga os desvios 
orçamentais; 

Conduz projeções financeiras; 

Providencia aconselhamento 
financeiro, prepara os 
orçamentos, faz avaliação de 
risco e outras atividades afins.  
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              4 

Desenvolver métodos para 
conduzir análise de séries 
temporais e instrumentos 
analíticos para identificar 
tendências e 
desenvolvimentos no setor 
financeiro; 

Planeia, prepara e conduz as 
análises mais complexas, 
avaliando os resultados; 

Participa em atividades de 
I&D, avalia e compara os 
métodos utilizados;  

Providencia aconselhamento 
financeiro em questões 
complexas.     

 

 

 

 

 

 

5 

Inicia, planeia e implementa 
análises económicas de 
complexidade elevada para 
melhorar o desempenho; 

Desenvolve novos métodos 
analíticos; 

Mantém e desenvolve 
contactos internacionais; 

Providencia aconselhamento e 
instruções em assuntos 
relevantes para toda a 
administração financeira e 
económica.  

 6 Planeia, coordena, implementa 
e monitoriza todo o trabalho. 

Fonte: http://www.st.org; sistema BESTA  

   

 

K-2) Recrutamento e seleção 

No Brasil, a entrada na carreira é feita com base em concursos públicos, 

organizados pela Escola Nacional de Administração Fazendária; em 2013, foram 

abertos concursos  para 255 analistas de finanças e controlo na Secretaria do 

Tesouro Nacional, distribuídas por cinco áreas de conhecimento35: 

 Contábil (30); 

  Desenvolvimento Institucional (20); 

  Econômico-financeira (166); 

1.                                          
35 Edital ESAF nº88, de 27 de dezembro de 2012, Diário Oficial da União, secção 3. 
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 Tecnologia da Informação: Governança e Gestão em Tecnologia da 

Informação (24); 

 Tecnologia da Informação: Gestão em Infraestrutura de Tecnologia da 

Informação (6). 

É exigida formação de nível superior; ainda que claramente mais adequada a 

quem detenha conhecimentos específicos na área da economia, o edital de 

abertura de concurso de dezembro de 2012 não define nenhum área em 

particular. 

O concurso baseia-se em provas escritas numa primeira etapa, para verificar os 

conhecimentos dos candidatos em conhecimentos gerais e conhecimentos 

específicos, incluindo uma prova discursiva em cada área de conhecimento a que 

acresce um período de formação inicial, já na segunda etapa. Ambas as fases do 

concurso têm caráter eliminatório,  o concurso está aberto a indivíduos com a 

nacionalidade brasileira, ou portuguesa nos termos da lei, ter todos os direito 

políticos, ter cumprido as obrigações eleitorais , apresentar certidão dos foros 

criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos cinco anos. 

A segunda etapa do processo de recrutamento e seleção consiste na realização 

de um curso de formação inicial, de caráter eliminatório, e ao qual serão apenas 

admitidos os candidatos que foram selecionados na primeira etapa, até o limite de 

vagas definidas em edital.  A formação é importante, na medida em que contribui 

para a profissionalização da carreira, e para o desenvolvimento das competências 

individuais e institucionais necessárias ao bom desempenho das funções, tanto 

mais que se trata de um cargo sem correspondência funcional direta no setor 

privado. 

Na Secretaria do Tesouro Nacional, um exemplo da importância da capacitação 

individual é dado pelas atividades de capacitação de usuários  SIAFI, em ensino á 

distância . Compete á ESAF – Escola Nacional de Administração Fazendária 

promover e intensificar os programas de treinamento sistemático e de formação 

técnico-profissional de forma ajustada aos interesses e necessidades do Ministério 

da Fazenda, mantendo para tal acordos com instituições universitárias quando 

necessário.  

Os mecanismos de promoção não são claros. A legislação da década de 60  

definia promoção como o resultado da aplicação de critérios de antiguidade e 

merecimento36 ,  respetivamente com ponderação de 1/3 e 2/3.  Na sequência da 

Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998, foi instituída a gratificação de desempenho e 

produtividade devida a diversos cargos , entre os quais os de analista e técnicos 

de finanças e controle, devendo ser calculada de acordo com critérios definidos 

pela instituição. Nesse âmbito, a Secretaria do Tesouro Nacional implementou  um 

sistema de avaliação de desempenho  e de atribuição de gratificação; 25% da 

remuneração ficava dependente da avaliação individual e do desempenho 

institucional, em partes iguais. Na década de 2000 foram introduzidos 

ajustamentos sucessivos, incorporando conceitos de gestão por competências , 

1.                                          
36 Lei 3.780/60. 
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diminuindo o impacto da gratificação nos vencimentos, e alterando a 

proporcionalidade nas componentes individuais e institucionais .  

A partir de 2008, as carreiras passaram a ser remuneradas exclusivamente sob a 

forma de subsídios, substituindo o sistema de avaliação de desempenho pelo 

SIDEC- Sistema de Desenvolvimento de Carreiras37, que introduz critérios 

meritocráticos no processo de avaliação, para além de monitorização do 

desenvolvimento individual do servidor na carreira.  O novo modelo define  regras 

para as promoções de acordo com uma estrutura piramidal, permitindo promoções 

de acordo com a existência de vagas nas classes superiores, mas não é claro que 

esteja já em vigor; com o tempo será possível avaliar das vantagens deste novo 

sistema.  

 

Nos Estados Unidos, nomeadamente no Office of the Comptroller of the Currency, 

o recrutamento e seleção dos analistas financeiros faz-se por concurso público. 

Está aberto a candidatos que demonstrem possuir experiência na programação e   

gestão avançada de bases de dados e rotinas analíticas com o software SAS , e 

ainda experiência na análise de dados financeiros ou de crédito, usando 

instrumentos de análise para apresentação de relatórios38. Constitui ainda fator 

preferencial a demonstração de pelo menos um ano de experiência  em funções 

de responsabilidade similar no serviço público federal, ou no setor privado. 

O processo de seleção inclui análise curricular, e a resposta on-line a um conjunto 

de testes com o objetivo de verificar os conhecimentos e competências para 

desempenhar as funções , nomeadamente : 

 Conhecimentos e capacidades para gerir bases de dados e conduzir 

análises a partir de bases de dados complexas e relacioná-las com a 

análise do risco, implementando sistemas de controle da qualidade   e 

usando métodos e técnicas sofisticadas; 

 Competências relacionais fortes e capacidade para gerir situações com 

prioridades múltiplas e concorrenciais em ambientes de trabalho em 

grupo; 

 Capacidade para interagir com todos os níveis de gestão e staff; 

 Capacidade para comunicar oralmente e por escrita, em assuntos 

técnicos e análises financeiras; 

 Capacidade criativa e inovadora. 

Se o potencial candidato tiver sido aprovado nesta fase, será efetuada uma 

entrevista , procedendo posteriormente a uma investigação pessoal do candidato , 

após o que ingressará num ano de estágio. A promoção baseia-se no 

desempenho individual. 

1.                                          
37 Lei 11.890/2008.  
38

Informações obtidas a partir dos editais de abertura de concursos em 2013, 

https://treasury.usajobs.gov/GetJob/ViewDetails/349416300 . 
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Em França, e no que respeita os cargos em causa, a exigência coloca-se em 

termos de classes A+ ,A, B e C.  A classe A+ está fundamentalmente destinada  ( 

embora não exclusiva) a pessoas com processos educativos nas Grand Écoles, 

como o ENA por exemplo . 

O principal aspeto da educação oferecida pelo ENA é a sua natureza 

multidisciplinar; destina-se a formar generalistas, que possam ter mobilidade no 

serviço público. A formação dura dois anos e no final, a posição que o graduado 

pelo ENA vai conseguir obter num qualquer ministério depende da nota final que 

tiver obtido quer nos exames ,quer no estágio; é essa nota que determina a 

escolha da carreira.  

Os graduados com as notas mais elevada  escolhem normalmente trabalhar num 

dos corpos do Estado que garantem não apenas salários mais elevados ,como 

também maior prestígio; é o caso do Conselho de Estado, do Tribunal de Contas, 

ou da Inspeção Geral de Finanças. 

Os estudantes no segundo nível escolhem tipicamente posições nos Negócios 

Estrangeiros. Uma vez que não existe formação específica para diplomatas no 

ENA, uma vez recrutados pelo Quai d’Orsay têm quatro meses de formação 

obrigatória, tal como todos os restantes membros do staff recrutados por concurso 

público, no Institute Diplomatico . Finalmente, os restantes graduados vão 

escolhendo diferentes posições nos diferentes ministérios (com preferência 

revelada pelo Ministério da Economia e Finanças), ou nos tribunais 

administrativos.  

No que respeita ás funções aqui consideradas como equivalentes ás 

desempenhadas pelo cargo de analista de finanças e controle, o Quadro 75 indica 

os conhecimentos e  competências requeridas e exigíveis em sede de 

recrutamento e seleção. 

 

Quadro 75. Competências e tendências, funções equivalentes a analista de finanças e 

controle, França 

Posições Competências Fatores chave a 

3-5 anos 

Impactos 

qualitativos na 

posição 

Chargé du 
patrimoine 
financier de l’Etat 

Confidencialidade 

Capacidade 
relacional 

Sentido de equipa 

Reatividade 

Capacidade de 
diálogo 

Evolução do 
perímetro do 
Estado 

 

Evolução na 
composição do 
portfólio de 
participações do 
Estado 

Desenvolvimento da 
atividade do ponto de 
vista técnico-
profissional 

Chargé d’’etudes 
statistiques 

Curiosidade 
intelectual 

Recurso crescente 
a fontes de dados 
de natureza 

Adaptação a novos 
métodos de trabalho 
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nationales Autonomia 

Capacidade 
relacional 

Sentido de 
comunicação 

Força de convicção 

Sentido de diálogo 

 

administrativa 

Chargé de 
synthèses 
économiques et 
d’analyses 
conjoncturelles 

Autonomia 

Capacidade 
relacional 

Sentido de 
comunicação 

Força de convicção 

Rigor 

Sentido de diálogo 

 

 

Harmonização dos 
métodos nacionais 
no quadro europeu 

Evolução dos 
referenciais de 
trabalho 

Fonte: Le Ministére de l’Economie et des Finances, Le portail de l’economie et des Finances, 
www.economie.gouv.fr 

 

Os concursos são abertos  a todos aqueles que tenham nacionalidade francesa, 

ou uma outra qualquer da União Europeia, bem como de Andorra, Islândia, 

Liechtenstein, Mónaco, Noruega ou Suíça. As provas 39  , que exigem a 

licenciatura para estas funções, são constituídas : 

 três provas escritas – composição de análise económica geral; 

composição de matemática e estatística; composição de análise 

monetária e/ou política económica; 

 Prova de língua estrangeira; 

 Discussão de um documento de carácter económico ou social; 

 Prova oral de análise económica; 

 Prova adicional de matemática.  

Depois de ultrapassadas todas as fases, com sucesso, o candidato terá de fazer 

um estágio com a duração de um ano e 9 meses , durante o qual frequentarão 

uma escolaridade adicional na Escola Nacional de Estatísticas de Informação 

(ENSAI).  

1.                                          
39 Toma-se aqui como referência um concurso que está aberto para attachés de estudos estatísticos, na especialidade de economia e 

gestão, Ministério da Economia e Finanças, França, www.economie.gouv.fr/recrutement/attache-statistique-linsee-specialite-economie-
et-gestion-externe. 
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Em França, é possível a entrada na função pública sem concurso público. No 

entanto, essa possibilidade está reservada a : 

 Trabalhadores com deficiência  - cerca de 300 pessoas são contratadas 

anualmente por esta via, para funções que são previamente divulgadas; 

 Jovens sem qualificação entre os 16 e os 25 anos; 

 Categoria C 

 Existe ainda um número de postos reservados na categoria B e C  

 

No México, o processo de recrutamento e seleção faz-se com base em concurso 

público em cargos de “enlace”. É exigida formação académica de nível superior 

em Economia, Finanças, Administração, Contabilidade, Ciência Política e 

Administração Pública, bem como experiência profissional de pelo menos um ano 

nas áreas de Contabilidade, Administração Pública ou Política Fiscal y Hacienda 

Publica.  

Para as funções de direção, como é o caso do Diretor de Enlace com Entidades 

del Sistema Financiero de Fomento, é ainda exigido pelo menos 7 anos de 

experiência profissional nas áreas de econometria, direito e análise económica.  

Têm que demonstrar conhecimentos teóricos e aplicados sobre administração 

pública federal, sobre políticas públicas e programação orçamental , as 

autoridades de regulação financeira, operações e serviços das instituições de 

crédito, administração e desenvolvimento das sociedades nacionais de crédito  e 

econometria.  É ainda feita uma entrevista de seleção.  

 

Quadro 76.   Recrutamento e seleção, Analistas de Finanças e afins,  México 

Cargo Nível/ 

Grau 

Nível Académico Experiência 

laboral 

Provas de 

conhecimentos 

Analistas de 
Recursos 
Financeiros 

PA3 Licenciatura ou 
profissional 

Economia  

Administração 

Contabilidade 

1 ano na área geral 
de administração 
pública, em gestão 
administrativa 

Despesas públicas 
federais; 

Programação e 
Orçamentação; 

Análise jurídica 
administrativa 
orçamental; 

Software estatístico   

 

Diretor de 
enlace com 
entidades do 
sistema 
financeiro 

MB1 Licenciatura ou 
profissional 

Economia  

Administração 

Direito 

7 anos na área geral 
de econometria, 
análise económica e 
direito 

Administração pública 
federal; 

Programação 
orçamental e 
programas nacionais 
da administração 
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publica federal; 

Marco jurídico e 
normativo aplicável ao 
sistema financeiro 
mexicano; 

Autoridades 
reguladoras e 
supervisores do 
sistema financeiro; 

Operações e serviços 
das instituições de 
crédito, sociedades 
nacionais de crédito e 
fundos; 

Econometria;  

Chefe de 

departamento 

de análise 

financeira 

OA1 Licenciatura ou 
profissional 

Economia  

Administração 

Contabilidade 

Engenharia 

2 anos de 

experiência mínima  

nas áreas de  

estatística 

económica, análise 

de dados, 

contabilidade ou 

finanças 

Políticas públicas; 

Finanças Públicas. 

 

Fonte: http://www.shcp.gob.mx/servicio_prof_carrera/Paginas/informacion_concursos.aspx 

 

Em Portugal, os modos possíveis de ocupação do posto de trabalho são os 

seguintes: 

 Procedimento concursal; 

 Mobilidade geral; 

 Comissão de serviço; 

 Acumulação. 

É ainda possível entrar na administração pública através do Curso de Estudos 

Avançados em Gestão Pública (CEAGP). Trata-se de uma formação de caráter 

generalista e de nível avançado, que tem como objetivo desenvolver 

competências e skills em gestão pública; é leccionado pelo Instituto Nacional de 

Administração, e a entrada, muito concorrencial, depende da prestação de 

provas. Para 2013 (será a 13º edição) foram autorizadas, pelo Governo, 80 

vagas, selecionadas de acordo com as necessidades dos serviços da 

Administração Pública e distribuídas nacionalmente. A Direção Geral do Tesouro 

recebeu 5 vagas . 

Os procedimentos concursais podem ser externos ou internos; no entanto, nos 

últimos anos, na maioria dos casos, têm sido abertos concursos que apenas 

possibilitam candidatura a indivíduos que detenham já uma relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado. Essa é a forma, por exemplo, como 
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assistentes técnicos ou assistentes operacionais que tenham obtido uma 

licenciatura podem aceder á carreira de técnico superior. 

Os métodos de seleção são no geral constituídos por: 

 Prova de conhecimentos – visa avaliar os conhecimentos académicos e 

ou profissionais, e as competências  técnicas dos candidatos necessárias 

ao exercício da função. Incide sobre conhecimentos de natureza genérica 

sobre a administração pública portuguesa (estrutura organizacional e 

legislação), e sobre conhecimentos específicos diretamente relacionados 

com as exigências da função. Os temas, legislação e bibliografia são 

objeto de deliberação prévia do júri de seleção nomeado para o 

procedimento concursal em causa, que os envia para publicação em 

Diário da República, e divulgação on-line no portal www.bep.pt. A prova 

de conhecimentos tem caráter eliminatório e classificatório; 

 Entrevista profissional de seleção – visa avaliar de forma objetiva e 

sistemática a experiência profissional e aspetos comportamentais 

evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador e o 

entrevistado, nomeadamente em termos de motivação profissional, 

capacidade de expressão e comunicação, entre outros que caberá definir  

a cada  júri de seleção em particular . 

 Avaliação curricular .  

A promoção e a progressão na carreira estão ligadas com a avaliação de 

desempenho, que permite a atribuição de prémios de desempenho, congelados 

atualmente por imposição das restrições colocadas pela imposição da 

austeridade económica.  

De qualquer modo,  o acesso á categoria de dirigentes intermédios faz-se por 

concurso público interno, normalmente com base em avaliação curricular e em 

entrevista, podendo eventualmente integrar uma prova de conhecimentos 

específicos, se o júri assim o deliberar. 

Na Suécia, o recrutamento e seleção pode ser feita por mais de uma forma. É 

possível seguir a abordagem tradicional, divulgando as posições abertas através 

de informação on-line, a que se seguirá um processo de seleção mais ou menos 

complexo consoante as características do posto, bem como do mercado de 

trabalho. No entanto, são também possíveis as candidaturas espontâneas; por 

outro lado, sendo necessário pode proceder-se a contratação de especialistas 

para determinadas tarefas, ou ainda contratar-se a prestação de um serviço 

através do regime de contratação pública (procurement). Em qualquer dos casos, 

o Public Employmente Act estabelece apenas que a seleção, ou nomeações, 

devem ter em conta critérios de competência e mérito; com as exceções dos 

diplomatas e magistrados, não há em geral concursos públicos obrigatórios . 

Dada a rapidez com que ocorrem mudanças no setor financeiro, o Office of 

National Debt, na Suécia, presta uma atenção significativa á formação. Entre 2009 
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e 2011, e de novo em 2011-12 foi lançado um programa de formação  em 

conjunto com o Banco Central e o Swedish Financial Supervisory Authority, e que 

registou desde logo taxas de candidatura muito elevadas (The Future of Finance). 

O objetivo era, não apenas de contribuir para um upgrading dos conhecimentos 

numa altura em que a crise económica não incentivava á procura individual de 

capacitação adicional, mas também promover a missão do Debt Office e reforçar a 

cooperação institucional. O programa de formação inclui  estudo, desenvolvimento 

pessoal e treino, consistindo num estágio de seis meses em cada uma das 

autoridades financeiras, e a sua exigência é demonstrada também pelo facto de 

que apenas 8  formandos estiveram englobados na formação. Em 2013, o Office 

of National Debt  contratou diretamente dois desses formandos, tendo os restantes 

sido contratados pelas outras organizações.    

 

K-3) Remunerações e benefícios 

As remunerações base dos Analista e Técnico de Finanças e Controle, no Brasil 

para o período entre 2010 e 2015,  são as constantes dos Quadro 77 e 78. De 

acordo com o disposto na legislação, as remunerações base são definidas 

enquanto subsídios, incorporando as indemnizações, gratificações ou outros 

pagamentos adicionais eventualmente devidos de forma suplementar.   

  

         Quadro 77.  Subsídios, Analistas de Finanças e Controle        (R$) 

Classe Padrão Efeitos financeiros a partir de 

1ºjul  2010 1ºjan2013 1ºjan2014 1ºjan2015 

 

Especial 

IV 18.478,45 19.420,85 20.372,47 21.391,10 

III 17.965,08 18.863,33 19.787,64 20.796,81 

II 17. 647,43 18.529,80 19.437,76 20.429,09 

I 17.335,39 18.202,16 19.094,07 20.067,86 

 

C 

III 16.668,64 17.502,07 18.359,67 19.296,02 

II 16.341,81 17.158,90 17.999,69 18.917,67 

I 16.021,38 16.822,45 17.646,75 18.546,73 

 

B 

III 15.707,23 16.492,59 17.300,73 18.183,07 

II 15.103,11 15.858,27 16.635,32 17.483,72 

I 14.806,97 15.547,32 16.309,14 17.140.90 

 

A 

III 14.516,64 15.242,47 15.989,35 16.804,81 

II 14.232,00 14.943,60 15.675,84 16.475,30 

I 12.960,77 13.608,81 14.275,64 15.003,70 

                       Fonte: Lei nº12.775,de 28 de dezembro de 2012, www.planalto.gov.br 
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              Quadro 78 . Subsídios , Técnicos de Finanças e Controle     (R$) 

Classe Padrão Efeitos financeiros a partir de 

1ºjul  2010 1ºjan2013 1ºjan2014 1ºjan2015 

 

Especial 

IV 
8.449,13 8.871,59 9.306,29 

9.780,9
2 

III 
8.060,48 8.463,50 8.878,22 

9.331,0
0 

II 
7.818,11 8.209,02 8.611,26 

9.050,4
3 

I 
7.583,04 7.962,19 8.352,34 

8.778,3
1 

 

C 

III 
7.120,22 7.476,23 7.842,57 

8.242,5
4 

II 
6.906,13 7.251,44 7.606,76 

7.994,7
0 

I 
6.698,48 7.033,40 7.378,04 

7.754,3
2 

 

B 

III 
6.100,54 6.405,57 6.719,44 

7.062,1
3 

II 
5.917,11 6.212,97 6.517,40 

6.849,7
9 

I 
5.739,19 6.026,15 6.321,43 

6.643,8
2 

 

A 

III 5.226,88 5.488,22 5.757,15 
6.050,7

6 

II 5.069,72 5.323,21 5.584,04 
5.868,8

3 

I 4.917,28 5.163,14 5.416,14 
5.692,3

6 

                       Fonte: Lei nº12.775,de 28 de dezembro de 2012, www.planalto.gov.br 

 

Dos benefícios suplementares, importa destacar o relevo atribuído á 

capacitação40, enquanto processo permanente de aprendizagem ao longo da vida; 

desde 2006, que se permite o afastamento dos servidores públicos até 48 meses 

para cumprirem especialização ou titulação, se for interesse do serviço, bem como 

uma licença sabática de até 3 meses de duração, por cada cinco anos de trabalho, 

para a realização de cursos de capacitação profissional. 

 

No caso dos Estados Unidos, existe um quadro remuneratório próprio para esta 

carreira, que assenta em bases já estabelecidas na década de 60; é conhecida 

como a série 1160; as remunerações base atuais, para os diversos níveis e com 

os valores mínimo e máximo, estão apresentadas no Quadro 79.  

Os analistas financeiros  com o conteúdo funcional aqui apresentado, e com a 

experiência profissional requerida, são contratados inicialmente no nível NB-V , 

em particular com um nível salarial entre $75,992.00 to $141,482.00 / por ano. 

 

1.                                          
40 Decreto nº 5.707/2006. 



 356 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  356 

Quadro 79.   Remunerações base, EUA (série financeira) 

Níveis Mínimo Máximo 

I $22,200 $34,300 

II $27,100 $46,100 

III $37,200 $63,300 

IV $46,300 $85,800 

V $64,400 $119,900 

V.2 $70,840 $131,890 

VI $83,200 $154,600 

VI.2 $89,440 $166,195 

VII $107,100 $199,100 

VII.2 $115,100 $214,000 

VIII $136,700 $247,500 

IX $177,500 $259,500 

Fonte: http://www.occ.gov/about/who-we-are/careers/salaries.html 

 

Para além destes valores remuneratórios de base, existe ainda um pagamento 

suplementar associado com a localização da agência , permitindo a 

homogeneização em termos do nível de vida; o Quadro 80 apresenta os valores 

adicionais, percentuais. 

O Office of the Comptroller of the Currency tem sido sistematicamente 

considerado como um dos melhores locais para trabalhar no governo federal. No 

que se refere aos benefícios atribuídos, para além dos constantes da generalidade 

do serviço público federal, oferece benefícios suplementares, alguns suportados 

integralmente pela agência ,outros com a coparticipação dos trabalhadores. 

Assim: 
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 Benefícios médicos : o  Office of the Comptroller of the Currency contribui 

com cerca de 85% do pagamento do prémio do seguro de saúde escolhido 

pelo trabalhador; 

 Benefícios médicos dentários/visão :  assegurados a custo zero; 

 Plano de Poupança/Reforma :  contribuição automatica de 4% do salário 

para o Plano de reforma  OCC 401(k) e contribuição adicional até 1%  

automática se o trabalhador também as fizer; 

 Participação no sistema de reforma, Federal Employees Retirement 

System (FERS), criado em  1986 e efetivo desde 1987,  através do 

desconto mensal de 3,5% do salário desde o início de 2013. Este sistema 

de reforma envolve três planos possíveis, á escolha do servidor público, 

envolvendo embora descontos variáveis:  

 o plano básico ; 

 a componente da Segurança Social ; 

 Thrift Savings Plan. 

Os dois primeiros requerem um pagamento mensal do servidor, deduzido 

automaticamente pelo empregador, que também paga uma parte. O plano 

básico de reforma está diretamente relacionado com a agência 

empregadora, e portanto se o servidor público for trabalhar noutro sítio 

qualquer, levantará a sua parte. O Thrift Savings Plan (TSP) corresponde a 

uma conta aberta pela agência em nome do trabalhador; em cada período 

de pagamento, a agência deposita nessa conta 1% do salário base. O 

trabalhador fará também a sua contribuição para essa conta aberta, sendo 

que a agência contribuirá tanto quanto o servidor, até 5% do salário base. 

Trata-se de um fundo de pensões, pelo que a rentabilidade é variável. 

Tanto a componente da segurança social, quanto a do TSP podem ir com 

o servidor público, se passar para outras funções, públicas ou privadas. O 

sistema de reforma consiste em anuidades pagas ao longo da vida, na 

pós-reforma (http://www.opm.gov/retirement-services/fers-information/ ); 

 Seguro de vida : suportado pelo  OCC’s Group Life Insurance Program  ou 

pelo Programa de Seguros Federal, em qualquer dos casos envolvendo 

um custo para o trabalhador, e podendo ser alargado a todos os membros 

da família;  

 Seguro de Acidentes em viagem – suportado integralmente pelo OCC; 

 Cuidados de Saúde próprios ou com dependentes: colaboração no 
pagamento, ao abrigo de um programa específico (Flexible Spending 
Program) .O Office of the Comptroller of the Currency atribui um subsídio 
anual que os trabalhadores podem escolher depositar no referido 
programa;    

 Em caso de doença prolongada, e após um período de espera de 90 dias, 

os trabalhadores podem receber 60% do salário; 

 13 a 26 dias de férias por ano; 
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  Até 13 dias de ausência por doença; 

 Subsídio de transporte ; 

 Horários de trabalho flexíveis e possibilidade de trabalhar em casa em 

algumas circunstâncias; 

 Subsídio de reinstalação, se forem trabalhar para outra região dos EUA;  

 

 

        Quadro 80.  Remuneração geográfica suplementar 

Atlanta (G),  

Charlotte (NC) 

Blue Ash (OH), Cleveland (OH), 
Columbus (OH), Dublin (OH), 
Independence (OH) 

Jacksonville (FL) 

Overland Park (KS) 

St Louis (MO) 

Syracuse (NY) 

Tampa (FL) 

3% 

Dallas (TX) 

Denver (CO) 

Fort Worth (TX); Houston (TX) 

Milwaukee (WI) 

Minneapolis (MN) 

Phoenix (AZ) 

8% 

Chicago (IL); Downers Grove (IL) 13% 
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Fonte:  http://www.occ.gov/about/who-we-are/careers/salaries.html 

 

No México, conforme ficou já referido no Quadro 64, os servidores públicos estão 

divididos na primeira instância em nove níveis hierárquicos, identificados por uma 

letra, cada um dos quais com três graus ( A, B e C, o mais elevado) e três grupos   

dentro de cada grau (1, 2 e 3, sendo o 3 o mais alto). Por exemplo, no nível O 

correspondente a chefe de departamento, OC3 terá a remuneração mais elevada 

Miami (FL) 

Mount Laurel (NJ) 

Philadelphia (PA) 

Schaumburg (IL) 

Southfield (MI) 

Trevose (PA) 

Wilmington( DE) 

Boston (MA) 

Landover (MD) 

McLean (VA) 

Providence (RI) 

Seattle (WA) 

Washington (DC) 

18% 

Carlsbad (CA);Los Angeles (CA); 
Monterey Park (CA);  Santa Ana 
(CA) 

23% 

Edison (NJ) 

New York (NY) 

San Francisco (CA) 

Stamford (CT) 

33% 
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e OA1 a mais baixa. O recrutamento e seleção para cargos de direção e chefia 

pode fazer-se por concurso público; a promoção nos graus e nos grupos está 

associado com  o mérito do servidor (desempenho) , os conhecimentos e as 

habilidades . 

No que se refere aos cargos de analista financeiro, ou relacionados, as 

remunerações atuais são as constantes do Quadro 81 (ver para maior detalhe os 

Quadros 82 e 83); estão definidas de acordo com o Tabulador de Percepciones 

Ordinarias, do Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 

Dependências y Entidades de la Administración Pública Federal41.  

 

Quadro 81.  Níveis hierárquicos, administração pública federal, México (mensal) 

Grupo/Grau/Nível Posto  Remuneração 

base (bruto) 

Remuneração 

base liquida 

JB1 Chefe da Unidade e 
vigilância de fundos e 
valores 

161.259,71 114.687,74 

LA2 Diretor Geral adjunto de 
fiscalização de fundos 
federais 

98.772,26 

 

71.386,80 

 

MC2 

 

MA1 

 

MA2 

Diretor de fiscalização de 
dependências e entidades 

Diretor de análise 
económico financeiro 

 

Diretor financeiro  

 

 

78.805,42 

47.973,69 

 

56,129,22 

 

57.615,47 

36.393,99 

 

42.102,86 

NA2 

 

NB1 

Subdiretor de fiscalização 
de dependências e órgãos 
desconcentrados 

Subdiretor de Análise do 
Sistema Financeiro de 
Fomento 

28.664,16 

 

28.664,16 

 

 

OA1 

 

Chefe de departamento 

de análise financeira 

17.046,25  

PA1 Analista  14.297,37 11.701,80 

PA3 Analista de Recursos 

Financeiros 

16.128,59 13.366,52 

    

1.                                          
41 http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3158_01-06-2012.pdf 
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Fonte:http:/www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/ssfp/funcion-publica/sueldos-de-los-funcionarios-

federales.html 

 

Para além da remunerações, os cargos indicados têm direito a  benefícios 

complementares se estiverem ao abrigo da lei federal dos trabalhadores ao 

serviços do Estado  : 

 Prestação adicional mensal por cada cinco anos de antiguidade, até 

chegar aos 25 anos: 

 100 pesos – 5 a 10 anos: 

 125 pesos – 10 anos a 15 anos; 

 175 pesos -  15 anos a 20 anos; 

 200 pesos – 20 anos a 25 anos; 

 225 pesos - 25 anos ou mais. 

 20 dias úteis de férias por ano, a utilizar em dois períodos, um dos 

quais durante as férias escolares, e o segundo de preferência no mês 

de dezembro;  

 Subsídio de férias correspondente  a 50% de dez dias de salário por 

cada um dos dois períodos de férias; 

 Subsídio anual (Natal), correspondente a 40 dias de salário, 50% 

pago até ao dia 15 de dezembro e os restantes 50% pagos até 15 de 

janeiro do ano seguinte;  

 Direito a um seguro de vida equivalente a 40 meses de salário 

atribuído a todos os níveis operativos ,postos de enlace e de direção;  

 Seguro de gastos médicos pago aos cargos de direção, 

correspondente a um montante entre  74 e 333 salários mínimos 

mensais; 

 Para todos os cargos entre os níveis K (diretor geral) e G (Secretário 

de Estado), poderá ser atribuído um subsídio destinado a cobrir 

gastos com a depreciação do automóvel pessoal, sempre que não 

tiverem um automóvel de serviço atribuído, correspondente a um 

valor entre 142,00 e 275,00 pesos mensais, a que se acrescenta um 

subsídio adicional entre 5,916 e 11,460 pesos para apoio ao 

combustível. 

Se os servidores públicos estiverem já ao abrigo da Ley Federal do Trabalho : 

 O prémio de antiguidade – 12 dias de salário por cada ano de serviço, se 

se despeçam voluntariamente depois de 15 anos de serviço; 
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 Subsídio de férias que não deve ser menor do que 25% do salário nesse 

período; 

 Subsídio anual (Natal) de montante equivalente a 15 dias de salário, pago 

antes do dia 20 de dezembro.  



 

Quadro 82.  Remunerações mensais, México, Junho 2013 

Grau  Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Grupo Graus Salário Base 
bruto 

Compensação 
garantida bruta 

Salário total Salário 
Base bruto 

Compensação 
garantida bruta 

Salário total Salário 
Base bruto 

Compensação 
garantida bruta 

Salário total 

G A 32,813.14  172,308.91  206,122.08       

H C 

B 

A 

23.667,18 

23.667,18 

23.667,18 

175.924,29 

171.041,16 

166.277,12 

189.691,47 

184.708,33 

189.944,30 

23.667,18 

23.667,18 

23.667,18 

179.820,79 

175.924,29 

171.041,16 

203.487,97 

199.591,47 

184.708,33 

23.667,18 

23.667,18 

23.667,18 

181.107,09 

179.820,79 

175.924,29 

204.724,27 

203.487,97 

199.681,47 

I C 

B 

A 

23.667,18 

23.667,18 

23.667,18 

173.975,80 

170.088,35 

166.277,12 

197.624,88 

193.755,52 

189,944,39 

23.667,18 

23.667,18 

23.667,18 

174,803.30 

173,975.80 

170.088,35 

188.470,48 

187.642,98 

183.755,52 

23.667,18 

23.667,18 

23.667,18 

175.924,30 

174.803,30 

173.975,80 

199,591.47 

183,766.62 

187,642.98 

J 
C 

B 

A 

21.068,63 

17.629,88 

17.629,88 

154.760,00 

143.629,84 

128.913,76 

176.828,63 

161.259,71 

148.643,63 

21.068,63 

17.629,88 

17.629,88 

168.875,67 

158.198,76 

143.624,84 

189.944,30 

175,828.63 

161.259,71 

21.068,63 

17.629,88 

17.629,88 

177.976,80 

174.078,88 

159.817,52 

199.045,43 

191.708,75 

177.447,40 

K 
C 

B 

A 

17.629,88 

17.409,02 

16.762,88 

135.853,47 

118.416,95 

102.907,57 

153.483,34 

135.825,97 

119.670,45 

17.629,88 

17.409,02 

16.762,88 

154.271,47 

136.074,32 

119.063,09 

171.901,34 

153.483,34 

135.825,97 

17.629,88 

17.409,02 

16.762,88 

174.899,63 

156.027,16 

137.399,59 

192.529,51 

173.436,18 

154.162,47 

L 
C 

B 

A 

16.140,73 

15.541,68 

14.964,85 

97.447,37 

83.230,58 

70.924,07 

113.588,10 

98.772,26 

85.888,92 

16.140,73 

15.541,68 

14.964,85 

114.485,59 

98.046,42 

83.807,41 

130.626,32 

113.588,10 

98.772,26 

16.140,73 

15.541,68 

14.964,85 

134.079,54 

115.084,64 

98.623,25 

150.220,27 

130.626,32 

113.588,10 

M 
C 

B 

A 

11.552,21 

9.863,81 

8.157,13 

54.118,97 

46.265,41 

39.816,56 

65.671,18 

56.129,22 

47.973,69 

11.552,21 

9.863,81 

8.157,13 

67.253,21 

55.807,37 

47.972,08 

78.805,42 

65.671,18 

56.129,22 

11.552,21 

9.863,81 

8.157,13 

80.945,12 

68.284,90 

57.514,05 

95.354,56 

78.148,71 

65.671,18 

N 
C 

B 

A 

8.157,13 

7.957,05 

7.666,09 

25.379,94 

20.707,10 

17.588,67 

33.537,07 

26.664,15 

25.254,76 

8.157,13 

7.957,05 

7.666,09 

31.751,97 

25.580,01 

20.998,07 

39.909,11 

33.537,06 

28.664,16 

8.157,13 

7.957,05 

7.666,09 

39.733,80 

31.616,68 

25.154,37 

47.890,93 

39.573,73 

32.820,46 

O 
C 7.385,77 14.767,53 22.153,30 7.385,77 17.868,99 25.254,76 7.385,77 21.406,66 28.790,43 
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B 

A 

7.115,70 

6.855,50 

12.317,02 

10.190,75 

19.432,72 

17.046,25 

7.115,70 

6.855,50 

15.037,60 

12.577,22 

22.153,30 

19.432,72 

7.115,70 

6.855,50 

18.139,06 

15.297,80 

25,254.7 

22.153,30 

Fonte:http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5300906 

 

 

 

 

Quadro 83. Tabulador de salários, postos de Enlace das dependências e entidades, México, Junho 2013 

 

Grau  Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Grupo Graus Salário Base 
bruto 

Compensação 
garantida bruta 

Salário total Salário 
Base bruto 

Compensação 
garantida bruta 

Salário total Salário 
Base bruto 

Compensação 
garantida bruta 

Salário total 

P C 

B 

A 

Q 

6.604,82 

6.363,31 

6.130,63 

5.906,45 

9.523,77 

8.825,84 

8.166,74 

1.945,90 

16.128,59 

15.189,15 

14.297,37 

7.852,35 

6.604,82 

6.363,31 

6.130,63 

5.906,45 

10.514,07 

9.766,28 

9.058,52 

3.002,08 

 

17.118,89 

16.128,59 

15.189,15 

8.908,53 

6.604,82 

6.363,31 

6.130,63 

5.906,45 

10.900,19 

10.755,58 

9.997,96 

4.670,75 

17.505,01 

17.118,89 

16.128,59 

10.577,20 

Fonte: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5300906 



Em Portugal, as remunerações dos técnicos superiores estão apresentadas no 

Quadro 84 . Em Portugal, a remuneração dos trabalhadores que exerçam funções 

ao abrigo de relações jurídicas de emprego público é composta por:  

 Remuneração base;  

 Suplementos remuneratórios;  

 Prémios de desempenho. 

A tabela remuneratória única; o número de níveis remuneratórios e o montante 

pecuniário correspondente a  cada um é fixado em portaria conjunta do Primeiro-

Ministro e do membro do Governo responsável pela área das finanças, sendo a 

alteração do número de níveis remuneratórios é objecto de negociação colectiva. 

Note-se que os valores reportados se referem á tabela acordada entre o governo e 

com os sindicatos em 2009; desde então , os salários nominais não foram 

alterados; no entanto, em virtude da crise e das exigências colocadas pela troika, 

verificou-se um corte efetivo nos salários acima dos 1.500 euros mensais, e que 

varia entre os 3,5% e os 10%. Em 2012 foi ainda suspenso o subsídio de férias, 

ainda que por deliberação do Tribunal Constitucional em 2013 as suspensões dos 

subsídios de férias e de Natal aplicadas apenas aos servidores públicos tenha 

sido considerada inconstitucional por colocar trabalhadores em situações 

desiguais (o sector privado não suspendeu, na generalidade o pagamento dos 

subsídios referidos). 

Por outro lado, o Orçamento de Estado para 2013 e a subsequente decisão do 

Tribunal Constitucional definiram os seguinte quadro para o presente ano: 

  Manutenção dos cortes salariais, entre 3% a 10%, para salários acima dos 

1.500 euros mensais. Entre os 1.500 e os 2.000 euros a redução é de 

3,5%, subindo progressivamente até atingir 10% para remunerações iguais 

ou superiores a 4.165 euros mensais; 

 Pagamento do subsídio de Natal (correspondente a um mês de salário, o 

13º) em duodécimos ; 

 Pagamento do subsídio de férias (correspondente a um mês de salário, o 

14º) em Novembro de 2013, para salários acima dos 1.000 euros; 

 Sobretaxa extraordinária de 4% , e nos rendimentos acima dos 80.000 

euros anuais uma taxa adicional de solidariedade de 2,5%; 

 Acréscimo da carga fiscal devido á redução de oito para cinco escalões; 

 Pagamento das horas extra cai para metade ; 

 Pagamento do trabalho extraordinário em dia de descanso e feriados 

passa a valer mais 25% em vez de 50% como anteriormente;   

 Baixas por doença passam a ser pagas só depois dos três primeiros dias 

de ausência por doença; 

 Idade da reforma aumenta de 63 para 65 anos. 



 

 

 Quadro 84. Remunerações de base, carreira de  Técnico Superior (Tabela Única),Portugal 

 

 

                                                                        (euros) 

Posições remuneratórias 1º 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª   7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 

Níveis remuneratórios 

da tabela única 

 

11 

 

15 

 

19 

 

23 

 

27 

 

31 

 

35 

 

39 

 

42 

 

45 

 

48 

 

51 

 

54 

 

57 

Montante (€) 995,51 1 201,48 1407,45 1 613,42 1 819,38 2 025,35 2 231,32 2 437,29 2 591,76 2 746,24 2 900,72 3 055,19 3 209,67 3 364,14 

Fonte: DGAEP 

 

 

 

 

                             
                           

                           
       



Na Suécia,  não existe um regime de emprego especial para os servidores 

públicos, sujeitos á mesma regulação do trabalho que os trabalhadores do setor 

privado; conforme já referido, o modelo sueco assenta no estabelecimento de 

acordos entre os parceiros sociais, e no respeito pelos acordos negociados. A 

densidade sindical média no setor público é muito elevada (acima dos 80%), e a 

taxa de cobertura dos acordos coletivos ronda os 100% (no setor privado os 

valores correspondentes são 75% e 85%, respetivamente).  

O que isto significa é que na Suécia, para além da legislação do trabalho que trata 

todos os trabalhadores de forma igual, independentemente do setor, público ou 

privado a que pertencem, as condições objetivas de trabalho e de remuneração 

incluindo os benefícios recebidos dependem do conteúdo dos acordos assinados 

ao nível da organização. Com a exceção dos gestores de topo, a  relação 

contratual é sempre definida de forma permanente, ainda que a legislação do 

trabalho seja menos rígida do que a média europeia. 

 Na administração central sueca, 16,3% dos servidores públicos tinham, em 2011, 

contratos a prazo, face a 16% no setor privado. 

Ainda assim, note-se que a flexibilidade negocial está contida dentro dos 

intervalos definidos pelo acordo sindical; a avaliação do nível depende de três 

critérios principais42: 

 O nível de responsabilidade e a dificuldade do trabalho; 

 O desempenho individual, e a contribuição para o cumprimento da 

missão e dos objetivos organizacionais; 

 O custo do trabalho equivalente no mercado de trabalho.  

 

Quadro 85. Distribuição salarial, cargos associados á análise financeira/análise e 
investigação económica e financeira, Suécia (coroas suecas) 

Níveis Código Percentil 10% Mediana Percentil 90% 

2 1622 16.275 24.900 28.950 

3 1632 13.950 26.400 33.800 

4 1642 

 

9.570 

 

33.100 

 

43.800 

5 1651 

1652 

49.000 

10.000 

66.173 

30.840 

83.346 

42.700 

Para o caso dos cargos associados com o conteúdo funcional aqui abordado, o 

Quadro 85 indica os níveis salariais na Suécia. É apresentada a mediana (50% 

1.                                          
42

 https://www.his.se/PageFiles/1008/Benefits%20and%20terms%20of%20employment%20(2).pdf 
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dos indivíduos são pagos com menos e os restantes 50% com mais ); os dois 

percentis 10% e 90% , permitem compreender a distribuição salarial. O percentil 

10% indica que 10% dos trabalhadores têm salários mais baixos e 90% têm 

salários mais altos ; o percentil 90% significa que 90% dos indivíduos no grupo 

são pagos menos e 10%  são pagos acima. 

 Na Suécia , todos os trabalhadores estão abrangidos pelo sistema de 

segurança social, suportado por contribuições do empregador (31,42% do 

salário) e do trabalhador (7% do salário); estão cobertas despesas com saúde, 

pensões de reforma e seguros de vida. 

Os acréscimos salariais estão relacionados como desempenho individual, ou do 

grupo, e são negociados diretamente entre o indivíduo e o seu supervisor, ou o 

responsável pelos recursos humanos . Os parceiros sociais (associações 

sindicais ou empresariais) estabelecem as regras para estes contactos 

negociais, mas não interferem nos resultados. Tanto os acréscimos salariais 

como os benefícios suplementares atribuídos estão assim muito relacionados 

com o orçamento da organização e com as práticas de mercado de trabalho, 

especialmente em profissões que são muito solicitadas e cujos trabalhadores 

importa reter.   Não existem aumentos salariais automáticos, suportados pela 

antiguidade ou senioridade.  

É possível trabalhar em part-time (se tiverem filhos pequenos) ou em horário 

flexível, principalmente no inverno; as horas de trabalho são em 39h e 45m, se 

em tempo completo .Mas um dos pontos de um acordo potencial entre 

empregador e trabalhador, com reflexos na remuneração total,  é o trabalho por 

horário alargado, muitas vezes associado com exigências específicas ou picos 

de trabalho. 

 Férias – têm direito a 28 a 35 dias de férias pagas desde o primeiro ano 

de trabalho por inteiro. Pelo menos 20 dias de férias, correspondente a 

4 semanas, têm de ser usados por ano, podendo as restantes ser 

poupadas para uso posterior, até um limite de 40 dias.  Durante as 

férias, os trabalhadores recebem um montante adicional de 10% do 

salário bruto; 

 Períodos sabáticos ou tempo para cuidar de familiares (parental  leave) –

os trabalhadores têm possibilidade de usar tempo fora do trabalho para 

prosseguir estudos ,ou para tomar conta dos filhos, dependendo de 

acordo com a organização. Embora normalmente não receba qualquer 

salário nestes períodos, pode candidatar-se a um subsídio de 

organizações como a Segurança Social da Suécia; saídas pontuais do 

trabalho para idas ao médico, ou para fazer exames por exemplo, 

podem ocorrer mantendo o salário; 

 Subsídio de nascimento – em caso de nascimento de filhos, o 

trabalhador tem direito a parental leave, até 480 dias. O subsídio é pago 

até 380 dias, e no governo central corresponde a 90% do salário. Ainda 
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na administração central, podem receber um subsídio durante mais 90 

dias, para além dos 380 iniciais, equivalente a 180 coroas suecas/dia; 

 Tratamento de criança doente - podem receber um subsídio equivalente a 

80% do salário, até um tecto de 35.667 coroas suecas. 

 Direito a trabalho em part-time – se os filhos tiverem até 12 anos de idade  

podem optar por reduzir os horários de trabalho até 75%. A 

remuneração será reduzida de forma proporcional. 

 Ausência por doença - nos primeiros  14 dias, o trabalhador recebe 80% 

da remuneração, com exceção do primeiro dia , que não tem qualquer 

compensação (“wainting day”). Nestes primeiros 2 a 14 dias, cabe ao 

empregador pagar a remuneração; se o trabalhador se mantiver doente 

por mais tempo, a compensação será paga parte pela Segurança 

Social, parte pelo empregador. O subsídio vai diminuindo até 2 anos e 

meio de ausência por doença (75% da remuneração), quando cessa. 

 Pensão por reforma – acima dos 65 anos; os trabalhadores da 

administração central têm um sistema de pensão que suplementa o 

sistema de Segurança Social, aplicável á generalidade dos 

trabalhadores suecos, e que resultou de um acordo coletivo. O sistema 

inclui  a  

 pensão de reforma acima dos 65 anos – a pensão individual e a 

suplementar (Käpan) é garantida desde os 23 anos , com base 

nos descontos individuais. O montante a receber depende dos 

anos de desconto, e da quantia que os trabalhador aceitou 

descontar para o sistema de reforma privado (Käpan).; 

 pensão por incapacidade paga se existir uma doença 

incapacitante; 

 pensão de sobrevivência, paga aos familiares do trabalhador 

durante um período máximo de seis anos.    

 Na Swedish National Debt Office , os trabalhadores têm ainda direito a 

um hora de fitness/por semana durante as horas de trabalho, bem como 

acesso a atividades culturais e desportistas. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



Quadro 86.  Identificação do perfil do cargo Analistas de Finanças e Controle no Brasil e equivalentes nos restantes países da 

amostra 

 

Países Cargo Descrição 

sumária 

Descrição 

detalhada 

Pré requisitos de cargo 

 

Competências 

de gestão 

e  

comportamentais 

Recrutamento Contrato 

Promoção 

Salário  

(moeda local) 

Formação 

Académica 

Capacitação 

Brasil Analistas de 
Finanças e 
Controlo 

 

 

 

 

Secretaria 
do Tesouro 
Nacional 

Ministério 
da Fazenda 

 Supervisão, coordenação, 
direção e execução de 

trabalhos especializados 
sobre gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial, 

análise contábil e de 
programas; 

Assessoramento 

especializado em todos os 
níveis funcionais dos 
sistemas de administração 

financeira federal e de 
contabilidade federal; 

Orientação e supervisão de 
auxiliares; 

Análise, pesquisa e perícia 
dos atos e fatos de 
administração 

orçamentária, financeira e 
patrimonial; 

Interpretação da legislação 
económico-fiscal e 

financeira; 

Supervisão, coordenação e 
execução dos trabalhos 

referentes à programação 
financeira anual e plurianual 
da União; 

Modernização e 

informatização da 
administração financeira do 
governo federal. 

Graduação em 
nível superior 

(não exige 
nenhuma 
licenciatura 

especifica – 
basta ser 
licenciado) 

Curso de 
formação inicial 

integra o  
processo   
seletivo do 

concurso público, 
da 
responsabilidade  

da Escola 
Nacional de 
Administração 

Pública ; 

 A carga horária, 
em média, é de 

540 horas-aula, 
com duração de 
pouco mais de 4 

meses. 

 

Podem ainda 
frequentar cursos 

de pós-graduação 
no ENAP e em 
universidades, o 

que potencia 
maiores 
possibilidades de 
promoção, como 

o Mestrado em 
Administração 
com 

especialização 
em Orçamento 
Público (Univ. 

Brasília) ou em 

De acordo  com o 
trabalho de Monteiro 

(2012),pg. 115: 

Liderança 

Cooperação 

Criatividade 

Colaboração 

Orientação para as 

normas 

Visão estratégica 

Comunicação 

Habilidade analítica 

Foco nos resultados 

Motivação 

Concurso público 
com duas etapas: 

provas publicas e 
formação inicial. 

A seleção consiste 

em provas de 
conhecimentos 
gerais e provas de 

conhecimentos 
especializados.  

Os conhecimentos 
gerais referem-se a 

português, raciocínio 
lógico - quantitativo, 
Estatística, Finanças 

Públicas, 
Administração 
Pública. 

Os conhecimentos 
específicos referem-
se ás diversas áreas 

de abertura: 

1.Contabil: Análise 
de demonstrativos 
contábeis;  

Contabilidade de 
Custos e Gerencial;  
Contabilidade Geral 

e Avançada;   
Contabilidade 
Pública. 

2.Desenvolvimento 

Institucional: 
Administração; 

A carreira de 
Planejamento e 

Orçamento Federal 
seguirá o Sistema de 
Desenvolvimento na 

Carreira - SIDEC, 
baseado no acúmulo 
de pontos a serem 

atribuídos ao servidor 
em virtude dos 
seguintes fatores:  

I - resultados obtidos 
em avaliação de 
desempenho 

individual;  

II - frequência e 
aproveitamento em 
atividades de 

capacitação;  

III - titulação;  

IV - ocupação de 
funções de confiança, 

cargos em comissão 
ou designação para 
coordenação de 

equipe ou unidade;  

V - tempo de efetivo 
exercício no cargo;  

VI - produção técnica 

ou acadêmica na área 
específica de 
exercício do servidor;  

VII - exercício em 
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Economia do 

Setor Público, 
entre outros; 

Comunicação; 

Estratégia e 
Planejamento. 

3. Econômico-

financeiro: Economia 
brasileira; Economia 
do setor publico; 

Finanças e 
Administração 
Financeira; 

Macroeconomia; 
Microeconomia. 

4.Governança e 
Gestão em 

Tecnologias da 
Informação: Análise 
de Negócios; Base 

de dados e gestão 
da informação; 
Engenharia de 

software;      
Governança de TI.  

5. Gestão em 

Infraestrutura de 
tecnologia da 
informação: Banco 
de dados; Gestão de 

serviços de TI; Rede 
de computadores; 
Segurança da 

Informação;  
Sistemas de 
computação.  

Em cada uma destas 
áreas haverá lugar a 
provas objetivas  e a 

uma prova 
discursiva, sempre 
eliminatórias. 

unidades de lotação 

prioritárias;  

VIII - participação 
regular como instrutor 

em cursos técnicos 
ofertados no plano 
anual de capacitação 

do órgão. 

 Técnico de 
Finanças e 
Controle 

 

Secretaria 
do Tesouro 

 Supervisionar, coordenar e 
orientar a execução de 
atividades voltadas ao 

Sistema de Controle Interno 
do Poder Executivo; 

Analisar, acompanhar e 
executar, mediante 

supervisão estudos, 
pesquisa e processamento 

     



 372 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  372 

Nacional 

Ministério 
da Fazenda 

 

de dados e informações 

inerentes ás atividades do 
sistema de controle interno; 

Examinar e instruir 

processos de licitação, 
contratos, convénios, 
ajustes, e acordos firmados 

pelos gestores públicos; 

Auxiliar nos trabalhos de 
auditoria contábil e de 
programas.  

Estados 

Unidos 

da 

América 

Financial 

Analysts 

Department 

of the 

Treasury 

 

Office of the 

Comptroller 

of the 

Currency 

 Desenvolver métodos para 
conduzir análise de séries 
temporais e instrumentos 

analíticos para identificar 
tendências e 
desenvolvimentos no setor 

financeiro; 

Desenvolver sistemas de 
monitorização e de emissão 

de avisos para identificar 
riscos potenciais aos bancos 
individualmente ou em 

grupos; 

Gerir bases de dados 

complexos para identificar e 
analisar riscos no setor 
bancário; 

Implementar novas bases de 
dados para resposta a novas 
necessidades analíticas; 

Identificar fontes de bases 
de dados potenciais e 

desenvolver formas e meios 
para integrar e sincronizar a 
informação com as bases de 

dados existentes; 

Analisar dados financeiros 
complexos nos setores 

bancário e financeiro; 

Formar outros na 

abordagem analítica e nas 
técnicas utilizadas; 

Preparar apresentações 

analíticas e relatórios para  a 

 Formação de 
nível 
académico 

superior 

Não existe 
formação inicial 

É requerido um 

ano de estágio 

Constitui fator 
preferencial a 
demonstração de 

pelo menos um ano 
de experiência  em 
funções de 

responsabilidade 
similar no serviço 
público federal ou no 

setor privado; 

Competências 
relacionais fortes; 

Capacidade para 
gerir situações com 

prioridades múltiplas 
e concorrenciais em 
ambientes de 

trabalho em grupo; 

Capacidade para 
interagir com todos 

os níveis de gestão e 
staff; 

Capacidade para 
comunicar oralmente 
e por escrita;  

Criatividade e  
flexibilidade na  
resolução de  

problemas. 

 

Cidadania 
americana; 

Concurso público.  

 Regime preferencial 
dado a candidatos 

que demonstrem 
possuir experiência 
na programação e   

gestão avançada de 
bases de dados e 
rotinas analíticas 

com o software SAS  
e experiência na 
análise de dados 

financeiros ou de 
crédito, usando 
instrumentos de 

análise para 
apresentação de 
relatórios.  

Análise curricular, e 
a resposta on line a 
um conjunto de 

testes com o objetivo 
de verificar os 
conhecimentos e 

competências para 
desempenhar as 
funções, seguida de 

entrevista. 

Avaliação do 

currículo pessoal 
para averiguação de 
inexistência de 

incumprimento de 
pagamento de 

Promoção com base 
no mérito. 

 

Contratação inicial na 

classe NB V- 1160..  

(série de analistas 
financeiros) 
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gestão de topo do 

Department of the Treasury; 

Participar no controle da 

qualidade dos relatórios, 
análises e das bases de 
dados; 

Investigar e desenvolver 
novas aplicações e software 
para aumentar a eficiência  

na obtenção e tratamento 
dos dados; 

Preparar materiais de treino 
e conduzir ações de 
capacitação dos utilizadores 

das bases de dados e das 
análises produzidas. 

 

dívidas, ou consumo 

de drogas, ou 
condenação anterior 
por crime. 

 

 

França  

Direction 
Générale du 
Trésor 

  Licenciatura inicial de 18 
meses, 

remunerado. A 
formação inicial 
consiste em 12 

meses na Escola 
Nacional de 
Finanças 

Públicas, e seis 
meses de estágio. 

 Supoe-se que o 

candidato tenha 
conhecimentos 
em: 

 Técnicas 
orçamentais 

Análise financeira 

Direito público e 

privado 

Conhecimentos 
informáticos 

Saber fazer 
análises 

financeiras 

Saber fazer 

Rigor 

Reação 

Iniciativa 

Autonomia 

Confidencialidade 

Reserva 

Capacidade de 
trabalhar sobre 

stress 

Concurso publico ou 
nomeação  

A nomeação é feita 
através de um comité 

de seleção e diz 
respeito a graduados 
das Grande ècoles. 

O concurso público 
envolve provas 
escritas ,provas de 

língua estrangeira e 
prova de 
conhecimentos 

informáticos, e ainda 
uma entrevista. 

Promoção com base 
na antiguidade 
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projeções 

orçamentais 

Saber avaliar o 

custo de 
oportunidade de 
projetos 

Saber redigir 
documentos 
orçamentais. 

México Analista 
financiero 

 

 

Analisar 
informação 

financeira 

Consultar diferentes fontes 
de informação sobre 

tendências económicas , 
cotizações de bolsa, estados 
financeiros e paridades 

monetárias, entre outras; 

Analisar a informação 

compilada para formular 
prognósticos financeiros e 
outro tipo de informação 

sobre investimentos; 

 Registar os movimentos das 
contas bancárias para 

determinar as 
disponibilidades financeiras; 

Efetuar as transferências 
para os estados dos 
recursos existentes na 
Tesoraria de la Federación; 

Elaborar relatórios e 
informações sobre as 

disponibilidades; 

Avaliar a tendência geral dos 
mercados internacionais que 

possam afectar o mercado 
de valores e do dinheiro; 

Avaliar periodicamente o 
desempenho das carteiras; 

 Realizar outras funções 

afins. 

Licenciatura de 
preferência em 

Economia, 
Administração 
Contabilidade 

ou Ciência 
Política  

 Orientação para 
resultados 

 

Trabalho em equipa. 

Concurso público; 

1 ano de experiência 
profissional em área 
económica; 

provas escritas para 
avaliação de 
conhecimentos , 

seguida de 
entrevista; 

 

 

Portugal Técnico/a 

Superior 

 . Licenciatura da 

área da 
economia ou 

Não tem formação 

inicial obrigatória. 

 

 Preferencialmente 

através de 
recrutamento interno 
(mobilidade de outros 

Contrato de trabalho 

em funções públicas 
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Direção 

Geral do 

Tesouro e 

Finanças 

gestão Os dirigentes 

deverão completar 
um curso de 
formação para 

dirigentes da 
Administração 
Pública, com 

duração entre 120 
e 400 h.  

órgãos ou serviços). 

 

Se não for possível, 

concurso público. 

Exige-se que tenha: 

 nacionalidade 
portuguesa; 

 não inibição do 
exercício de funções 

públicas; 

 Robustez física e 
perfil psicológico 
adequado. 

O concurso público 
tempo base  

avaliação curricular e 
integra um período 
experimental com a 

duração de um ano.  

Suécia Swedish 

National 

Debt Office 

   
   Ver quadro 85 



                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ANALISTAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
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 6.5 ANALISTAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  

L-1) Introdução 

BRASIL 

No Brasil, a carreira de Planejamento e Orçamento foi criada em 198743, refletindo 

a maior complexidade e das funções desempenhadas pelo Estado mas também a 

maior exigência em termos de formativos e em termos de transparência.  A 

profissionalização desta carreira, tal como outras , visava dotar o Estado de 

servidores públicos com qualificações técnicas elevadas, capazes de intervir na 

formulação, avaliação e fiscalização das políticas publicas , nomeadamente na 

elaboração, programação e acompanhamento do Plano Plurianual e dos 

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Empresas 

Estatais. 

Ainda que o melhor exemplo para se analisar o perfil desta carreira seja a 

Subsecretaria do Planejamento, Orçamento e Administração, bem como o 

Departamento de Coordenação e Governança de Empresas44 com atribuições no 

Planejamento e Orçamento Federal, na verdade as atividades são transversais a 

toda a administração federal, existindo já também a nível estadual carreira 

equivalente45. Existem ainda analistas de orçamento e planejamento em órgãos 

sectoriais , como a Advocacia-geral da União, já que estão integrados no Sistema 

de Planejamento Federal46 bem como os diversos ministérios numa perspetiva de 

integração vertical de todos os seus serviços , incluindo casos como as 

universidades. Ao Sistema de Planejamento Federal cabe : 

      formular o planejamento estratégico nacional; 

 formular planos nacionais, sectoriais e regionais de desenvolvimento 

econômico e social; 

 formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos 

anuais; 

 gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal; 

 promover a articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

de modo a garantir a compatibilização de normas e tarefas afins aos 

diversos Sistemas, nos planos federal, estadual, distrital e municipal.     

 

A relevância da carreira  é ainda indiciada pelo facto de muitas funções de 

confiança dos órgãos centrais de Planejamento e Orçamento (diretores, 

coordenadores e assessores, entre outros) bem como cargos de natureza política 

serem muitas vezes integrados por analistas de orçamento e planeamento 47 . 

1.                                          
43 Decreto-lei 2347/87, com alteração de denominação introduzida pela Lei 8.270/91. 
44

 Usam-se aqui as designações constantes do decreto nº 7.675, de 20 de janeiro de 2012  
45

 Vd. por exemplo, o caso de São Paulo, com a aprovação da Lei Complementar 1.034/2008. 
46

 Lei n
o
 10.180, 6 de  fevereiro,  2001. 

47
 http://www.pontodosconcursos.com.br/carreiras/carreiras_6625.pdf 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.675-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.180-2001?OpenDocument
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Em 2012 ,na administração pública federal, existiam 587 servidores com vínculo 

no ativo na carreira de analista de planejamento e orçamento, com um baixo 

índice de feminilidade (26,7%),a mais baixa de todas as carreiras de gestão 

governamental. Quase 68% têm entre 31 e 50 anos (Fig. 62), o que poderá 

justificar a necessidade de uma política de recrutamento sustentada a médio 

prazo. 

 

Figura 62. Servidores Públicos Federais, Analistas de Planejamento e Orçamento, 
estrutura etária (%) 

 

Fonte: MP Boletim Estatístico de Pessoal , jan 2013  

 

 

ESTADOS UNIDOS 

Nos Estados Unidos, a carreira existe sob a designação de “budget specialists”, 48 

e tem aliás merecido atenção especial nomeadamente no que respeita ao 

processo formativo; desempenham funções em todas as fases da administração 

orçamental, quando esse trabalho envolve capacidades e conhecimentos 

especializados em métodos e técnicas orçamentais, de contabilidade pública, e 

estatística, bem como conhecimento da legislação em vigor no que respeita ao 

orçamento.  

O processo de elaboração do orçamento anual federal inicia-se no  Office of 

Management and Budget, que o prepara para apresentar ao Presidente, antes de 

ser enviado ao Congresso;  é ainda sua a competência de o gerir ao longo de todo 

ao ano. Criado em 1921, tem assim uma das tarefas mais complexas, e 

importantes, do governo federal, envolvendo o trabalho de cerca de 500 

1.                                          
48 GS-560 Budget  Analysts. 

10,4 

35,1 

32,2 

19,1 

3,2 

<30  anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos > 60 anos
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colaboradores, parte dos quais são nomeados politicamente e os restantes 

servidores públicos.  A maioria destes últimos são especialistas na preparação do 

orçamento e na sua análise, trabalhando fundamentalmente na Budget Review 

and Concepts Division do Office of Management and Budget ; o seu trabalho 

envolve a identificação de problemas orçamentais e a sua resolução , a 

compilação e análise de informação estatística orçamental, a revisão técnica dos 

dados e a sua interpretação , a revisão das deliberação e relatórios do Congresso, 

a preparação do orçamento incluindo na Casa Civil do Presidente, entre outras 

tarefas análogas.  

As funções desempenhadas no Office of Management and Budget estão 

integradas numa série de funções análogas designadas de forma genérica por 

GS-560 (análise orçamental), que basicamente inclui todas as atividades de 

execução ou supervisão de qualquer uma das fases de preparação e 

acompanhamento do processo orçamental em qualquer das agências 

governamentais , e que exige conhecimentos especializados em métodos e 

técnicas de contabilidade.  No Office of Management and Budget, o analista de 

orçamento é tipicamente alguém com o mestrado em economia,  políticas públicas 

ou administração pública 

 

FRANÇA 

Em França, existem cargos similares na administração pública, tanto a nível 

central quanto territorial, nomeadamente no Ministério da Economia e Finanças, 

na Direction du Budget. O Ministério, vulgarmente conhecido por Bercy,  é 

responsável desde 201249 pela condução da política governamental no que diz 

respeito ás matérias económicas, financeira, consumo e repressão de fraudes, e 

ainda pela promoção do desenvolvimento da economia social. Compete-lhe 

elaborar  e acompanhar o orçamento nacional, o conjunto das contas públicas e a 

estratégia plurianual em matéria orçamental e fiscal.  

O Ministério da Economia e Finanças francês integra 163.713 servidores públicos, 

cerca de 8% do emprego público no Estado, e está organizado  em  22 direções, 

missões e agências, parte das quais sob responsabilidade conjunta com outros 

ministérios. Umas das direções mais importantes do Ministério é a Direction du 

Budget (entre 2007 e 2012 foi um ministério autónomo),  responsável pela 

implementação da política orçamental, e o seu acompanhamento em termos 

globais, mas também pelo acompanhamento de determinados setores 

económicos (educação, saúde, transportes, agricultura, entre outros). 

A designação dos técnicos responsáveis pela elaboração do orçamento, o seu 

acompanhamento e a preparação de relatórios , no geral analistas orçamentais, 

pode contudo ser variável, desde funções com responsabilidade em termos de 

enquadramento e direção : 

 Chargé des tutelles des operateurs – categoria A e A+ (podem ser 

exercidos por servidores com diversos anos de experiência profissional e 

1.                                          
49 Décret n° 2012-768, 24 maio 2012, artigo 1. 
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detentores de uma licenciatura (3 anos) ,ou por servidores com diploma ou 

qualificações específicas);  

 Chargé d’évaluation et de prospective - categoria A e A+ (podem ser 

exercidos por servidores com diversos anos de experiência profissional e 

detentores de uma licenciatura (3 anos) ,ou por servidores com diploma ou 

qualificações específicas);  

 Conseiller budgetaire - categoria A e A+ (podem ser exercidos por 

servidores com diversos anos de experiência profissional e detentores de 

uma licenciatura (3 anos) ,ou por servidores com diploma ou qualificações 

específicas);  

  Controlleur budgetaire externe – categoria A+ (exige diploma ou 

qualificações específicas). 

até  funções de natureza mais operativa : 

 Chargé de la qualité comptable et bancaire de l´état - categorias  A e B 

 Technicien des comptes – categorias A, B ou C. 

 

Analisando as funções, aquelas que se aproximam mais das competências do 

analista de planejamento e orçamento no Brasil são as exercidas pelo conseilleir 

budgetaire , conjugando embora competências com os restantes postos de 

trabalho (Quadro 87).    

 

Quadro 87.   Cargos , Direction du Budget, França  

Cargos Competência 

genérica 

Descrição detalhada 

Chargé des tutelles 
des operateurs 

Assegura a implementação 
das estratégias definidas 
pelos diversos organismos 
do Estado em termos 
orçamentais e do seu 
controlo legal 

Participa na definição das  orientações  
políticas e  estratégicas dos organismos 
sob tutela; 

Participação na elaboração dos contratos 
que organizam as relações entre o Estados 
e os organismos sob tutela; 

Instrução, negociação e atribuição dos 
financiamentos necessários ás orientações 
politicas e estratégicas necessárias á boa 
utilização dos recursos públicos; 

Definir e implementar mecanismos de 
controlo. 

Chargé d’évaluation 
et de prospective 

Coleção e síntese dos 
dados que permitam 
avaliar a eficácia, a 
qualidade e o desempenho 
da ação pública em termos 
orçamentais 

Realização de estudos de impacto 
financeiro das políticas públicas; 

Propostas para planos de médio e curto 
prazo , nomeadamente em termos de 
modelização financeira, e que permitam 
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     Fonte: Répertoire des métiers ministerieles, Ministére de Economie et Finances, 2013 

 

MÉXICO 

De acordo com um estudo da OCDE para o México sobre o processo orçamental 

(2009), desde meados da década de 2000 têm vindo a ocorrer alterações 

significativas no processo orçamental. Em 2006 foi aprovada a Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, seguida em 2007 pela Ley Fiscal 

Integral e pela Ley General de Contabilidad Gubernamental de 2008.  

Este conjunto de legislação,complementado ainda pela nova legislação sobre as 

reformas dos servidores públicos, teve como objetivo a implementação de novos 

procedimentos de programação orçamental e técnicas contabilísticas mais 

eficientes , permitindo ainda um grau de controlo mais elevado. Foi definida uma 

nova fórmula para calcular as receitas do petróleo, institucionalizado um 

calendário claro sobre a aprovação do orçamento federal,  introduzida a 

necessidade de avaliar o impacto orçamental de cada lei e passou  a ser requerido 

que o Estado envie informação económica trabalhada para o Congresso. No que 

melhorar a atuação das políticas públicas;  

Conseiller budgetaire Assegura a adequação 
entre as necessidades 
orçamentais ministeriais e 
as restrições colocadas á 
despesa pública   

Projeções orçamentais plurianuais 
tendenciais e sua atualização ao longo do 
ciclo orçamental; 

Apoio á preparação de todos os 
documentos orçamentais; 

Atualização das previsões orçamentais e 
realização dos movimentos orçamentais; 

Análise da incidência orçamental dos 
textos e dos projetos e redação dos títulos 
da legislação de finanças públicas 

Controlleur 
budgetaire externe 

Participa na execução das 
leis das finanças públicas, 
e na identificação e 
prevenção dos riscos 
financeiros e na análise 
dos fatores explicativos da 
despesa pública. 

Análise da sustentabilidade orçamental; 

Apreciação da qualidade da informação 
financeira em termos de programação, 
previsão de execução, etc.; 

Conhecimento e análise dos circuitos da 
despesas, incluindo análises sectoriais  

Chargé de la qualité 
comptable et bancaire 
de l´état 

Responsável pelo controle 
interno de segundo nível 

Elaboração do plano anual de controle 
interno e do plano de ação contabilístico 

Coordenação dos serviços no quadro do 
objetivo da qualidade das contas publicas  

Technicien des 
comptes 

Realização das tarefas 
materiais de ventilação das 
operações contabilísticas 
nas contas públicas   

Registo e lançamento de todas as 
operações contabilísticas 

Seguir o equilíbrio quotidiano  das contas 
públicas 
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diz respeito ao funcionamento das Secretarias e a todos os organismos públicos 

em geral, passaram a ter de prestar informação sobre a racionalidade das 

estratégias e medidas utilizadas para melhorar os gastos públicos e desenhar 

indicadores de desempenho bem como colocar em prática medidas de 

austeridade, como a restrição na criação de novos postos de trabalho.  

A harmonização das técnicas contabilísticas no três níveis de governo , a 

implementação de novas técnicas informáticas para aumentar o acesso á 

informação, entre outras medidas de carácter contabilístico , aumentando a sua 

exigência, deverão ter sido implementadas  a partir de 2012, o que significa que 

apesar dos recuos e avanços que estes processos muitas vezes têm, as 

exigências colocadas aos cargos em termos de competências comportamentais e 

de  gestão estarão a ser confrontadas com um processo de alteração significativa 

a curto e médio prazo. 

A formulação do orçamento do Estado, no México, tem um nível de centralização 

elevado,  e está  a cargo da Secretaria de Hacienda y Credito Público, que na 

prática funciona como um ministério das finanças; integrava, em 2011, 18.784 

trabalhadores, dos quais 13.646 são de confiança, 3.426 de base e 1.665 

eventuais. A Subsecretaría de Egresos (SSE) é a autoridade orçamental central, 

com responsabilidades alargadas sobre a despesa pública, abrangendo cerca de 

1.700 servidores públicos. A Subsecretaria  de Egresso está organizada em oito 

direções e unidades: 

 Unidade de contabilidade governamental; 

 Unidade de investimentos; 

 Unidade de política e controlo orçamental; 

 Unidade de avaliação de desempenho; 

 Direção geral de vinculação de projetos de melhoria orçamental; 

 Direção geral de programação e orçamentos A; 

 Direção geral de programação e orçamentos B; 

 Direção jurídica. 

 

As duas direções de programação e orçamento têm as funções genéricas 

tradicionalmente atribuídas de elaboração e monitorização do orçamento; 

trabalham aí cerca de 140 servidores públicos. Compete-lhes ainda comunicar 

com os restantes organismos e autorizar  os gastos públicos e dar seguimento á 

execução e monitorização do desempenho orçamental.  
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Figura 63.  Organograma, Secretaria de Hacienda y Credito Público  

 

 

Fonte: Sexto informe de labores, 2012, Secretaria de Hacienda e Credito Público, 

 

Não existe contudo uma carreira autonomizada de analista orçamental, ainda que 

funções sejam desempenhadas por técnicos especializados, nomeadamente na 

unidade de política e controlo orçamental e nas direções gerais de programação e 

orçamentos; é o caso dos analistas de cuenta comprovada. De acordo com o 
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Sistema Nacional de  Classificação de Ocupações, do México, (SINCO), as 

ocupações classificadas no grupo 212  sob a designação genérica de 

“Contadores, auditores, especialistas en finanzas y en economia”, englobam 

funções que ainda que não correspondam a cargos gerenciais: 

 assessoram sobre problemas de contabilidade  e organizam a verificação 

das contas; 

 realizam análises quantitativas sobre programas de investimento; 

 analisam informação financeira; 

 realizam investigações e aplicam  os princípios e a teoria económica na 

procura de soluções para problemas económicos, nomeadamente a 

distribuição de recursos, entre muitos outros. 

 

Quadro 88.  Classificação de ocupações: Contadores, auditores e especialistas em 

finanças e economia, México 

Ocupações Descrição sumária Descrição detalhada Cargos 

2121  

Contabilistas e 
auditores 

Planeiam, administram e 
organizam sistemas 
contabilísticos e 
informação financeira 

Examinar e analisar registos 
diários, estados de conta 
bancarios,inventarios, 
desembolsos, devolução de 
impostos e outros registos 
contabilísticos; 
 
Analisar os registos 
contabilísticos, os movimentos 
de efetivos e valores, facturas, 
etc., para verificar a legalidade 
e o cumprimentos dos 
procedimentos  estabelecidos; 
 
Analisar os resultados de as 
auditorías e fazer  
recomendações pertinentes 
para corrigir as irregularidades  
encontradas; 
 
Formular   informações  
detalhadas sobre as auditorías 
praticadas, atividades 
realizadas, resultados 
obtenidos; 
 
 Realizar outras funções 
semelhantes. 

Analista 
contabilístico 

 

Auditor 

2122 

Analistas em 

Finanças  e 

assessores 

Analisar informação 
financeira 

Consultar diferentes fontes de 
informação sobre tendências 
económicas, cotizações da 
bolsa, estados financeiros, 
relatórios de comércio e 
paridades monetárias, entre 
outros; 

Analisar informação compilada 
para formular prognósticos 

Analista 
financeiro 

 

Assessor e 
consultor 
financeiros 
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financeiros e outro tipo de 
informação de investimentos; 

Formular relatórios sobre 
investimentos financeiros; 

Analisar a tendência geral dos 
mercados internacionais; 

Avaliar periodicamente o 
desempenho das carteiras; 

Analisar os diferentes tipos de 
instrumentos de  investimento 
no mercado; 

Realizar outras funções afins.     

2123 

Economistas, 

consultores e 

investigadores em 

política económica 

Realizam estudos, e 
informações com o fim 
de determinar os 
recursos naturais, força 
de trabalho, e maquinaria 
para produzir os bens 
que a sociedade requer; 
 
Realizam investigações  
sobre fenómenos 
económicos; 
  
Assessoram e aplicam os 
seus conhecimentos na 
definição de políticas 
económicas a partir dos 
estudos sobre os 
problemas sócio 
económicos do país. 

Dirigir investigações e 
desenvolver modelos para 
previsão; 
 
Analisar os factores que 
determinam o crescimento 
económico e assesrorar os 
órgãos do governo; 
 
Recolher, analisar e interpretar 
informação económica; 
 

 

Analista 

 

Investigador em 

economia 

      Fonte:SIMCO, 2012 

 

 

Com a exceção do cargo de analista financeiro, as ocupações classificadas como 

2121 e 2123 podem ser consideradas como desempenhando funções 

equivalentes ás de analista de planejamento e de orçamento. Conforme já referido 

é o caso nomeadamente dos “analistas de cuenta comprobada”, ainda que na 

verdade as funções se aproximem muito mais de contabilistas50, os “especialistas 

técnicos en egresos y contabilidad51” , “analistas especializados en archivo 

contable para los poderes” , “analista especializado en administración publica 

centralizada”52. 

 

 

 

1.                                          
50 http://www.hacienda.gob.mx/servicio_prof_carrera/2013/327/rh_spc_con327_06.pdf 
51

 http://www.hacienda.gob.mx/servicio_prof_carrera/2012/291/rh_spc_con291_04.pdf 
52

 http://www.hacienda.gob.mx/servicio_prof_carrera/2012/278/rh_spc_con278_10.pdf 
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Quadro 89. Carreiras semelhantes a analista de panejamento de orçamento 

Cargos Descrição detalhada Carreira genérica 

Analistas de cuenta 

comprobada 

Coordenar o registo dos 
lançamentos contabilísticos que 
integram a conta comprovada; 

Coordenar as atividades de 
classificação física da 
documentação em conformidade 
com as técnicas e normatividade 
adequadas; 

Elaborar mecanismos para que a 
consulta e prestação de 
informação financeira seja sempre 
prestada de forma oportuna; 

Coordenar a transferência de toda 
a informação financeira, 
contabilística, administrativa  e 
orçamental; 

Elaborar propostas de alteração 
de registos, controlo, devolução, 
classificação e identificação dos 
documentos de resguardo do 
arquivo: 

Desempenhar outras funções 
afins. 

Contabilidade 

Sistemas e Qualidade 

Biblioteconomia 

Engenharia 

Especialistas técnicos 

en egresos y 

contabilidade (FONAC) 

Analisar a distribuição dos 
recursos globais apresentados 
pelas dependências e entidades 
para o pagamento da liquidação 
anual do FONAC; 

Analisar a procedência dos 
pedidos de liquidação mensal , 
cancelamento de cheques de 
liquidação que solicitem as 
dependências e entidades 
relativas ao fideicomisso FONAC; 

Realizar as conciliações bancárias 
necessárias; 

Registar contabilisticamente todos 
os movimentos de lançamento 
,classificação e reclassificação do 
fideicomisso FONAC.  

Administração 

Contabilidade 

Economia  

Matemáticas atuariais 

Analistas 

especializados en 

archivo contable para 

los poderes 

Realizar estudos, investigações e 
análise em matéria de 
normatividade contabilística pra 
elaborar propostas de normas 
aplicáveis aos poderes, órgãos 
autónomos , assim como realizar 
análise de disposições para 
sustentar a normatividade 
contabilística; 

Proporcionar estudos, 
metodologias, e investigações em 
matéria de contabilidade 

Administração 

Contabilidade 

Economia  

Direito 

Finanças 



 387 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  387 

governamental para definir o 
modelo contabilístico para o 
governo federal; 

Proporcionar apoio ao 
desenvolvimento e atualização do 
modelo integral de contabilidade 
governamental , bem como 
material de apoio a todas as 
entidades e dependências 
governamentais.  

Analista especializado 

en administración 

publica centralizada 

Apresentar proposta de índices e 
documentos de suporte ; 

Analisar a informação relativa a 
variações na despesa pública 
programada; 

Realizar propostas de análise da 
despesa pública; 

Consolidar a integração da base 
quantitativa por via financeira; 

Analisar a informação enviada 
pelas instituições financeiras; 

 

 

Economia 

Ciência Política 

Administração Publica 

Contabilidade 

Analista especializado 

em resultados 

orçamentais 

Rever e atualizar os índices e 
guiões para a captação de 
informação correspondente aos 
resultados das finanças públicas; 

Validar a informação estatística 
relativa aos resultados 
orçamentais; 

Analisar as transferências a nível 
consolidado; 

 

Direito 

Contabilidade 

Economia 

Administração 

Finanças 

Fonte: indicadas no texto nas referências 

     

PORTUGAL 

A carreira autonomizada, conforme visto, não existe em todos os países. Em 

Portugal, compete á Direção Geral do Orçamento, integrada no Ministério das 

Finanças, a missão de superintender na elaboração e execução do orçamento do 

Estado, contabilidade do Estado, controlo da legalidade, regularidade e economia 

da administração financeira do Estado. 

A DGO integra 9 serviços centrais53 : 

 Direção dos Serviços do Orçamento; 

 Direção dos Serviços de Conta; 

1.                                          
53

 Despacho n.º 2386/2013, de 05 de janeiro. 
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 Direção dos Serviços de Análise e Finanças Públicas; 

 Direção dos Serviços de Assuntos Comunitários; 

 Direção dos Serviços de Apoio Funcional aos Sistemas Orçamentais, 

 Direção dos Serviços Administrativos; 

 Direção dos Serviços de Tecnologias de Comunicação e Informação; 

 Gabinete de Consultadoria Jurídica e Orçamental: 

 Gabinete de Estudos do Processo Orçamental. 

 

Neste âmbito, tem responsabilidades no desenvolvimento de  instrumentos de 

previsão plurianual e modelos de análise da informação orçamental na perspetiva 

da reavaliação periódica da despesa pública; na preparação e acompanhamento 

do quadro plurianual de programação orçamental; no desenvolvimento de quadros 

conceptuais para a orçamentação por programas e metodologias de avaliação de 

iniciativas de política, entre outras tarefas de monitorização das despesas e 

receitas públicas incluindo o desenvolvimento de quadros analíticos anuais e 

mensais. 

As tarefas são desempenhadas por técnicos superiores – uma designação 

genérica – que na Direção Geral do Orçamento são, na larga maioria dos casos, 

licenciados ou mestres em Economia .  A legislação em vigor permite a criação de 

carreiras especiais, mas apenas nos casos em que os conteúdos funcionais não 

possam ser absorvidos pelos conteúdos funcionais das carreiras gerais.  Por outro 

lado, a lei nº 12-A de 2008 especifica que os conteúdos funcionais devem ser 

indicados de forma abrangente, dispensando pormenorizações relativas ás 

tarefas. 

Em função da titularidade do nível habilitacional, são definidos três graus de 

complexidade funcional: 

 Grau 1 – exige-se apenas a escolaridade obrigatória, acrescida de 

formação profissional adequada; 

 Grau 2 – exige-se o 12º ano de escolaridade; 

 Grau 3 - exige-se licenciatura ou grau académico superior. 

A Direção Geral do Orçamento integra 193 servidores públicos (2012); tal como 

em outros órgãos da administração central portuguesa, a evolução recente tem 

sido no sentido da redução do número de efetivos. Desde 2003,o número de 

efetivos tem reduzido á média anual de 7,2%. A média etária é de 43,7 anos, e 

62% são do sexo feminino.  

Do total de colaboradores, 133 eram técnicos superiores, exercendo funções 

equivalentes ás de analista de orçamento de planejamento. 
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SUÉCIA 

Na Suécia, o Ministério das Finanças tem responsabilidades no controlo dos 

mercados financeiros , na elaboração e acompanhamento do orçamento nacional, 

na definição e controle da política fiscal , bem como pela participação na 

cooperação económica e financeira internacional e pela gestão das 55 empresas 

publicas. É ainda responsável pela aplicação da legislação geral aplicável ás 

autoridades locais que têm , na Suécia, uma longa tradição de autonomia e 

determinação.  

Com cerca de 470 colaboradores, o Ministério das Finanças é um dos maiores 

ministérios na Suécia, ainda que de facto a sua dimensão seja muito menor do 

que órgãos comparáveis nomeadamente em países Europeus (Fig. 64) Uma 

pequena parte , cerca de 5%, são nomeados politicamente; os restantes têm 

relações contratuais estáveis, permanecendo nas suas funções 

independentemente dos resultados eleitorais.  Os servidores públicos do Ministério 

das Finanças, na sua larga maioria economistas , licenciados em direito ou em 

ciência política, têm uma idade média de 43 anos, e apenas uma pequena parte 

exerce apenas funções administrativas (10%). 

 

Figura 64.  Ministério das Finanças, Suécia: responsabilidades dos servidores 

públicos (%) 

 

Fonte: site oficial do Ministério das Finanças (Suécia), http://www.government.se/sb/d/2062/a/20455 

 

O organigrama apresenta  seis departamentos : 

 Budget Department; 

 Economic Affairs Department; 

 Tax and Custom Department; 

 International Department; 

10 

75 

10 

Funções direção Funções executivas Funções administrativas
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 Financial Markets and Institutions Department; 

 Local Government and State Enterprise Department. 

 

Conforme já referido, os ministérios na Suécia integram um número variável de 

agências, a quem compete implementar as decisões do Parlamento e do Governo. 

No caso do Ministério das Finanças , abrange : 

 Enforcement Authority, com competências na coleção e supervisão e 

definição de ações preventivas em  falências e gestão de dívidas; 

 Seis fundos de pensões de reforma, que gerem as contribuições 

individuais com base no rendimento; 

 Gaming Board for Sweden, com responsabilidades no controlo de todas as 

formas de jogo; 

 The Legal, Financial and Administrative Services Agency; 

 National Institute of Economic Research; 

 Statistics Sweden; 

 The Swedish Accounting Standards Board, responsável pelo 

desenvolvimento e promoção dos princípios contabilísticos mais 

avançados; 

 Swedish Custom; 

 Swedish Financial Supervisory Authority; 

 Swedish Fiscal Policy Council; 

 Swedish National Debt Office; 

 Swedish National Financial Management Authority; 

 Swedish Tax Agency.    

 

As agências atuam de forma independente do poder político; embora a gestão de 

topo seja nomeada pelo governo, que aliás acompanha o funcionamento das 

agências, a tomada de decisão segue os princípios da neutralidade e 

independência.  

O exercício de funções equivalentes ás de analistas de planejamento e orçamento 

pode ser encontrado nomeadamente no Budget Department, do Ministério das 

Finanças, ou na Swedish National Financial Management Authority, entre outros. 

No caso da Autoridade Nacional de Gestão Financeira 54, detém  responsabilidade 

central no desenvolvimento e na administração do sistema contabilístico do 

governo central (Hermes), bem como pelo controlo financeiro das agências 

1.                                          
54 Informações retiradas do site oficial http://www.esv.se/sv/2/Om-ESV/,consultado em 
julho 2013 
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governamentais. Compete-lhe ainda produzir e analisar informação sobre as 

finanças públicas, produzir estimativas regulares do orçamento nacional, e 

publicar anualmente quatro previsões orçamentais, tendo como visão o 

desenvolvimento de metodologia que permitam identificar,  com antecedência, 

potenciais riscos. A Autoridade Nacional de Gestão Financeira  

(Ekonomistyrningsverket) fornece consultoria e formação ás agências 

governamentais que precisem de apoio na elaboração e análise dos seus 

orçamentos institucionais. Tem no total cerca de 180 servidores públicos,  a 

maioria dos quais são economistas.  

Em qualquer dos casos , e segundo o sistema de classificação do sistema 

BESTA, utilizado por empregadores e pelas associações sindicais, o Quadro 90 

apresenta a descrição de funções e responsabilidades , consoante os níveis 1 a 6, 

para os cargos na área administrativa e financeira, desempenhados nos 

ministérios e agências ligados á economia. Os níveis 1 a 3 correspondem 

principalmente a funções de natureza técnica-operacional; os restantes envolvem 

significativa exigência analítica, maior independência , níveis de conhecimentos e 

formação académica mais elevada. 

 

Quadro 90.  Funções equiparadas ás do cargo de Analistas orçamentais, Suécia 

Área  Níveis Funções 

 

 

 

 

 

Área administrativa e 

financeira 

 

 

 

Área económica 

 

 

Funções técnicas e / 

ou de direção 

 

 

 

1/2 

Responsabilidade pelos 
lançamentos contabilísticos e 
reconciliação; 

Análises simples do balanço ; 

Gere os pagamentos das 
invoices, reconciliação de 
contas, e outras atividades 
operacionais do mesmo tipo. 

 

 

 

 

3 

Desempenha funções de 
investigação financeira e 
administrativa; 

Analisa, avalia e compila 
dados orçamentais; 

Investiga os desvios 
orçamentais; 

Conduz projeções sobre 
receitas e despesas; 

Realiza cálculos e estima 
rácios despesas/receitas; 

Analisa periodicamente as 
contas e produz 
documentação para a análise 
financeira; 

Providencia aconselhamento 
financeiro, prepara os 
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orçamentos, gere a 
contabilidade e outras 
atividades afins.  

                 

  

              

 

 

 

              4 

Responsável por toda ou parte 
da administração financeira da 
Autoridade, em consulta com 
os auditores; 

Desempenha grande parte das 
funções de análise financeira, 
usando para tal um pequeno 
número de colaboradores; 

Planeia, prepara e conduz as 
análises mais complexas, 
avaliando os resultados; 

Coordena e monitoriza o 
orçamento; 

Analisa e avalia os 
documentos orçamentais; 

Atua no desenvolvimento dos 
procedimentos financeiros;  

Providencia aconselhamento 
financeiro em questões 
complexas.    

    

 

 

 

 

 

 

5 

Planeia, coordena e monitoriza 
atividades relacionadas com o 
planeamento, orçamento, 
contabilidade ; 

Inicia, planeia e implementa 
análises económicas de 
complexidade elevada para 
melhorar o desempenho; 

Coordena e aprova as 
condições orçamentais; 

Desenvolve os procedimentos 
orçamentais e contabilísticos e 
os sistemas correspondentes; 

Avalia e propõe opções de 
financiamento, e analisa e 
controla os fluxos de capital; 

Providencia aconselhamento e 
instruções em assuntos 
relevantes para toda a 
administração financeira e 
económica.  

 

 

Responsável pelo 
planeamento e orçamento, e 
pela organização das 
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6 atividades , incluindo a 
formação de grupos de 
trabalho.  

Fonte: http://www.st.org; sistema BESTA  

   

 

L-2)  Recrutamento 

 

No Brasil, o recrutamento é feito por concurso público, assente em provas de 

conhecimento geral e especializado. Os conhecimentos gerais referem-se a 

português, raciocínio lógico - quantitativo, estatística, finanças públicas, 

administração pública; a prova de conhecimentos especializados refere-se a  

planejamento e orçamento governamental, economia, teoria política, 

contabilidade geral e pública, e tecnologias da informação. Se admitidos, os 

potenciais candidatos deverão fazer ainda um curso de  formação inicial no 

ENAP, que tem como objetivo preparar quadros superiores para a administração 

pública. Desde 1996, ingressaram 524 novos analistas de planejamento e 

orçamento (Fig. 65),com uma idade média de cerca de 34 anos. 

 

 

Figura 65. Ingressos na carreira, analista de planejamento e orçamento, 1996-2012 

 

 

Fonte: MP Boletim Estatístico de Pessoal , jan 2013  

 

Após a realização com sucesso, de todas as diversas etapas do processo de 

recrutamento e seleção, serão colocados de acordo com a lotação inicial existente 
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nos serviços. Assim, poderão ser colocados na Secretaria de Orçamento Federal 

ou na Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos; dois anos depois 

podem solicitar a transferência para outro ministério ou para um serviço 

específico, assumindo funções de confiança muitas vezes 

 

A promoção está adequada ao Sistema de Desenvolvimento na Carreira - 

SIDEC, baseado no acúmulo de pontos a serem atribuídos ao servidor em 

virtude dos seguintes fatores:  

 resultados obtidos em avaliação de desempenho individual;  

 frequência e aproveitamento em atividades de capacitação;  

 titulação;  

 ocupação de funções de confiança, cargos em comissão ou designação 

para  

 coordenação de equipe ou unidade;  

 tempo de efetivo exercício no cargo;  

 produção técnica ou acadêmica na área específica de exercício do 

servidor;  

 exercício em unidades de lotação prioritárias;  

 participação regular como instrutor em cursos técnicos ofertados no plano 

anual ; 

 capacitação do órgão.  

O mínimo de tempo para atingir o topo da carreira são 13 anos. 

 

Nos Estados Unidos , o recrutamento faz-se por concurso público, ainda que 

atualmente não exista nenhum aberto no Office of Management and Budget por 

razões orçamentais; as únicas vagas abertas correspondem a estágios de verão 

(entre meados de maio e de agosto) , oferecidas a estudantes de desempenho 

elevado das melhores universidades e que frequentam pós graduações 

maioritariamente nas áreas de economia e políticas públicas. Existem no entanto, 

neste momento,  110 posições abertas na administração federal correspondentes 

a analistas orçamentais em diversas agência governamentais.   

Os concursos públicos de recrutamento e seleção para posições análogas (GS-

560) noutros organismos públicos envolvem a prestação de provas para avaliar 

competências em contabilidade publica, estatística, mecanismos de financiamento 

e planeamento dos programas federais, capacidade analítica para elaborar 

relatórios e desenvolver estratégias orçamentais e para pensar de forma critica 



 395 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  395 

sobre processos complexos 55. Ainda que as exigências do processo de 

recrutamento e seleção formuladas por cada agência possam ser diferentes , 

posições comparáveis requerem : 

 mestrado em economia políticas públicas, administração pública ; 

 um ano de experiência profissional prévia na resolução de problemas de 

natureza semelhante e na preparação de relatórios suportados por 

métodos e técnicas estatísticas; 

 Provas de avaliação de conhecimentos ou elaboração de uma narrativa 

curricular desenvolvida .  

São ainda colocadas exigências em termos de avaliação pessoal, nomeadamente 

um teste para despistar o uso de drogas, a verificação das condições financeiras 

especialmente no que se refere ao pagamento regular dos débitos financeiros, e 

ausência de condenações criminais.  

Não é exigido nenhum treino formativo especial á entrada, até porque em média 

corresponde a posições de pós-graduação. No entanto, as  competências exigidas 

e o treino requerido variam conforme a fase da carreira, conforme se pode ver no 

Quadro 90. 

  

Quadro 90.  Competência e capacitação exigidas ao longo da carreira (budget 
specialists)  

 

Competências Áreas de 

desenvolvimento 

Recomendações para 

desenvolvimento  

profissional 

Nível inicial 

Conhecimento dos 
princípios e objetivos do 
orçamento do Estado e 
da administração fiscal; 

Conhecimento das 
políticas de gestão e 
funcionais , 
regulamentos e normas 
relacionadas com a 
administração 
orçamental e fiscal; 

Capacidade para 
preparar relatórios de 
análise financeira;  

Gestão financeira 

Gestão de Recursos 
Humanos 

Gestão de sistemas 
(informática) 

Formação inicial requerida 
obtida on-job e cursos 
garantidos pela USDA 
Graduate School, 
nomeadamente em   

Introduction to Federal 
Budgeting; Budget 
Formulation; Federal Budget 
Process 

Civil Rights Training 

Financial Management  

Violence and Ethics Training 

WordPerfect 

1.                                          
55 Dados do concurso público aberto para analistas de orçamento (GS-560) no Department of Labor , Job Announcement Number:MS-

13-ETA-061. 
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Recomendações de 
desenvolvimento: 

Leadership Training 

Shadow a Senior Budget 
Analyst 

Nível Intermédio 

Conhecimento da 
administração 
orçamental e fiscal, 
objetivos, princípios e 
regulamentos; 

Conhecimento do 
sistema contabilístico 
centralizado que 
permita seguir fundos 
individuais ao longo de 
todo o seu percurso; 

Conhecimento dos 
processos de 
contratação, códigos, 
estruturas das contas e 
procedimentos para 
manter, liquidar e 
transferir obrigações e 
outras atividades; 

  

Gestão financeira; 

 

Gestão de recursos 
humanos.  

Contabilidade para não 
contabilistas; workshop de 
análise orçamental; 
Administração de pessoal;  

Conceitos de contabilidade 
de custos a nível federal; 
Procedimentos simplificados 
de aquisição ; Fundos de 
capitais (USDA Graduate 
School) 

Gestão de projetos no  
Office Professional; 
Conceitos de gestão (USDA 
Graduate School) 

Recomendações de 
desenvolvimento  

Treino em resolução de 
conflitos; Liderança 

Certificado em Gestão 

Financeira (USDA 

Certification Program from  

 USDA Graduate School) 

 

Nível avançado 

Conhecimento da 
administração 
orçamental e fiscal, 
objetivos, princípios e 
regulamentos; 

Conhecimento das 
políticas  e regulamentos 
departamentais , 
estatutos federais, e 
outros regulamentos e 
procedimentos 
relacionados com a 
administração 
orçamental e fiscal; 
capacidade para 
interpretar e aplicar 
diretivas a uma 

Gestão administrativa 

Gestão financeira 

Gestão de recursos 
humanos 

Gestão de projetos, nível 

avançado; Análise 

orçamental e contabilidade 

 

Recomendações de 
desenvolvimento  

Treino em resolução de 
conflitos; Liderança 

Certificado em Gestão 
Financeira (USDA 
Certification Program from  

 USDA Graduate School) 
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variedade de situações; 

Conhecimentos 
analíticos para planear, 
desenvolver e avaliar 
procedimentos  para 
assegurar uma 
programação orçamental 
e fiscal efetiva e cuidada, 
de forma a satisfazer os 
princípios de uma boa 
gestão orçamental e 
fiscal.   

 

 

 

Fonte: http://www.afm.ars.usda.gov 

 

Em França, o ingresso na Direction du Budget pode ser feita por concurso 

público, interno ou externo, ou ainda por nomeação. Em qualquer caso, o 

número de efetivos no Ministério da Economia e das Finanças tem vindo a 

decrescer desde 2000 (quase 18% ; vd. Figura 66). Note-se que se trata de um 

Ministério com um número muito elevado de servidores públicos, que na verdade 

resultou da fusão recente de dois (Economia e Finanças). 

 

Figura 66.  Variação no número de efetivos nos ministérios ligados á economia e 
finanças,França,2000-2010  

 

  Fonte: enquêtes annuelles Bilan des recrutements dans la fonction publique de l’État, DGAFP, bureau des 
statistiques, des études et de l'évaluation. 

 

Embora não exista neste momento nenhum concurso público aberto para os 

cargos referidos no Quadro 90, estão definidas as exigências em termos de 

conhecimentos exigíveis, bem como as tendências previsíveis na evolução do 

perfil dos cargos.  
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Quadro 91. Competências, conhecimentos e tendências de evolução de funções 

equivalente ás de analista de planejamento e orçamento em França 

Cargos Conhecimentos Competências 

Comportamentais 

Tendência de 

evolução 

Chargé des 
tutelles des 
operateurs 

Contabilidade geral 

Contabilidade publica 

Conhecimentos 
económicos 

Conhecimentos 
jurídicos 

Conhecimentos 
informáticos 

Saber fazer análises 
financeiras 

Saber redigir relatórios 

Utilizar instrumentos de 
controlo de gestão 

Rigor 

Sentido de iniciativa 

Competências 
relacionais 

Convicção 

Diversificação de 
competências em 
controlo de gestão e 
análise financeira. 

Modificação do modo 
de relação entre o 
Estado e os 
organismos sob tutela 
(contratualização). 

Evolução da gestão 
publica.     

Chargé 
d’évaluation et de 
prospective 

Processos orçamentais 

Ciclos e processos 
contabilísticos 

Instrumentos de 
previsão financeira 

Conhecimento de 
aplicações informáticas 

Princípios de gestão 

Saber elaborar 
diagnósticos 

Saber fazer análises 
financeiras 

Redigir documentos de 
apoio á tomada de 
decisão 

  

Rigor 

Objetividade 

Competências 
relacionais 

Autonomia 

Criatividade  

Reforço das 
competências em 
análise financeira. 

Reforço dos 
conhecimentos 
especializados na 
otimização  da alocação 
dos recursos 
orçamentais. 

Desenvolvimento de 
novas metodologias.  

Conseiller 
budgetaire 

Técnicas orçamentais 

Análise financeira 

Direito público e 
privado 

Conhecimentos 
informáticos 

Saber fazer análises 
financeiras 

Saber fazer projeções 
orçamentais 

Saber avaliar o custo 

Rigor 

Reação 

Iniciativa 

Autonomia 

Confidencialidade 

Reserva 

Capacidade de 
trabalhar sobre stress 
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Fonte: Métiers  ministerieles, Ministére de Economie et Finances, 2013 

 

de oportunidade de 
projetos 

Saber redigir 
documentos 
orçamentais. 

 

Controlleur 
budgetaire externe 

Técnicas orçamentais 

Contabilidade pública 

Cultura jurídica 

Saber fazer análises 
contabilísticas e 
financeiras 

Redigir documentos de 
apoio á tomada de 
decisão 

Gerir e dinamizar 
equipas 

 

Rigor 

Reação 

Iniciativa 

Autonomia 

Objetividade 

Domínio 

Desenvolvimento do 
controlo interno do 
ponto de vista 
contabilístico 

Reforço do controlo de 
gestão e de análise 
financeira 

Chargé de la 
qualité comptable 
et bancaire de 
l´état 

Normas contabilísticas 
do Estado 

Direito orçamental 

Ciclos e processos 
contabilísticos 

Métodos e 
instrumentos de  
avaliação 

Saber pilotar operações 
contabilísticas 

Saber analisar dados 

Sentido de 
organização 

Rigor  

Comunicação 

Fiabilidade 

Reforço do aspeto 
estratégico do controlo 
da qualidade 

Adaptação e formação 
em novos instrumentos 
e metodologias de 
trabalho 

Technicien des 
comptes 

Contabilidade publica 

Ciclos e processos 
contabilísticos 

Modalidades de 
pagamento 

Aplicação dos 
procedimentos 
contabilísticos  

 

Rigor 

Fiabilidade 

Reatividade 

Capacidade para 
trabalhar sob stress  

Reforço das 
competências técnicas 
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Tendo como referência  concursos abertos para outros cargos, no Ministério da 

Economia e Finanças, em França, com exigência e categoria análogas56,verifica-

se que é exigida uma licenciatura; o processo de seleção baseia-se em: 

 três provas escritas : uma redação de uma nota de síntese a partir de um 

dossier de questões económicas e financeiras; o estudo de um caso; 

uma provas escrita sobre questões de direito constitucional e 

administrativo; instituições, direito e política comunitária; direito civil e 

processo civil; direito dos negócios; análise económica; econometria e 

estatística; matemática; gestão contabilística e análise financeira; 

finanças e gestão pública;  

 prova escrita de línguas estrangeiras; 

 prova oral de informática  

 entrevista. 

Depois de ultrapassadas todas as fases, com sucesso, o candidato terá de fazer 

uma formação inicial de 18 meses, remunerado. A formação inicial consiste em 

12 meses na Escola Nacional de Finanças Públicas, e seis meses de estágio       

 

No México, tendo em conta os concursos públicos abertos ao longo de 2013, 

para os cargos apresentados nos Quadros 89 e 92, verifica-se que  passam pela 

realização de provas escritas demonstrando conhecimentos consoante o cargo 

em causa : 

  Normativo legal, procedimentos contabilísticos ,administração de 

projetos e de programas, Excel : analista de cuenta comprobada ; 

 Normativo legal orçamental,  normativo constitucional em matéria 

económica, administrativa e orçamental, procedimentos para o exercício 

e controlo das despesas públicas federais: Especialistas técnicos en 

egresos y contabilidade;   

 Teoria de finanças públicas, quadro jurídico-normativo das finanças 

públicas, quadro legal das contas públicas, sistema integral de 

contabilidade pública : Analista especializado en administración publica 

centralizada e Analistas especializados en archivo contable para los 

poderes. 

São ainda abertos concursos públicos para postos de direção, que envolvem 

provas de conhecimento, exigindo um mínimo de sete anos de experiência 

profissional. 

  

 

1.                                          
56 Vd. o concurso aberto para “inspecteur analyste des finances públiques”,  

http://www.economie.gouv.fr/recrutement/inspecteur-analyste-des-finances-publiques-externe 
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Quadro 92.  Recrutamento e seleção , México 

Cargos Formação académica Competências 

Analistas de cuenta 
comprobada 

Licenciatura (Economia, 
Contabilidade, 
Administração, 
Administração Pública) 

1 ano de experiência em áreas 
de contabilidade, economia e 
administração pública; 

Conhecimentos informáticos 

Trabalho em equipe 

Orientação para resultados 

Especialistas técnicos en 
egresos y contabilidad 

Licenciatura (Economia, 
Contabilidade, 
Administração, 
Administração Pública, 
Matemática) 

1 ano de experiência em áreas 
de contabilidade financeira, 
economia, gestão administrativa, 
análise orçamental; 

Conhecimentos informáticos 

Trabalho em equipe 

Orientação para resultados 

Analistas especializados en 
archivo contable para los 
poderes 

Licenciatura (Economia, 
Contabilidade, 
Administração, Finanças, 
Direito) 

1 ano de experiência em áreas 
de contabilidade financeira, 
direito administrativo,  economia 
finanças públicas, comércio 
interior; 

Conhecimentos informáticos 

Trabalho em equipe 

Orientação para resultados 

Capacidade para trabalhar sob 
stress 

Analista especializado en 
administración publica 
centralizada 

Licenciatura (Economia, 
Ciência Política, 
Administração Pública, 
Contabilidade) 

1 ano de experiência em áreas 
de finanças públicas e política 
económica; 

Conhecimentos informáticos 

Trabalho em equipe 

Orientação para resultados 

 

Analista especializado em 
resultados orçamentais 

Licenciatura (Economia, 
Ciência Política, 
Administração Pública, 
Contabilidade) 

1 ano de experiência em áreas 
de direito, contabilidade, 
administração, finanças, 
economia 

Conhecimentos informáticos 

Trabalho em equipe 

Orientação para resultados 

  Fonte: Portal de Transparência, Secretaria de Hacienda e Credito Público 
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Em Portugal, desde 200857, que todos os órgãos e serviços têm de dispor de um 

mapa de pessoal que especifique o número de postos de trabalho, e as suas 

características, necessários ao desenvolvimento da sua missão, indicando a 

área de formação académica. Face ás necessidades eventuais do mapa de 

pessoal, poderá ocorrer recrutamento que ainda assim se deverá procurar 

primeiro de entre funcionários públicos que detenham já uma relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado com o Estado, ou seja através de 

mobilidade.  Nos últimos anos, no entanto, com as restrições colocadas á 

admissão de novo pessoal (um ingresso por cada duas saídas, relação que 

acabou agora de ser alterada para o rácio 1 para 5), não tem havido qualquer 

concurso para técnico superior neste organismo da administração central.  

Na Suécia, as promoções nomeadamente no governo central  são negociadas 

entre a organização e o trabalhador, consoante as necessidades e as 

capacidades orçamentais de cada agência. 

 

L-3) Remunerações 

As remunerações base aplicável á carreira de analistas de planejamento e 

orçamento para o Brasil estão apresentadas no Quadro 93.  

Quadro 93. Subsídios , carreira de analistas de planejamento e orçamento 

Classe Padrão Efeitos financeiros a partir de 

1ºjul  2010 1ºjan2013 1ºjan2014 1ºjan2015 

 

Especial 

IV 18.478,45 19.420,85 20.372,47 21.391,10 

III 17.965,08 18.863,33 19.787,64 20.796,81 

II 17. 647,43 18.529,80 19.437,76 20.429,09 

I 17.335,39 18.202,16 19.094,07 20.067,86 

 

C 

III 16.668,64 17.502,07 18.359,67 19.296,02 

II 16.341,81 17.158,90 17.999,69 18.917,67 

I 16.021,38 16.822,45 17.646,75 18.546,73 

 

B 

III 15.707,23 16.492,59 17.300,73 18.183,07 

II 15.103,11 15.858,27 16.635,32 17.483,72 

I 14.806,97 15.547,32 16.309,14 17.140.90 

 

A 

III 14.516,64 15.242,47 15.989,35 16.804,81 

II 14.232,00 14.943,60 15.675,84 16.475,30 

I 12.960,77 13.608,81 14.275,64 15.003,70 

Fonte: Lei nº12.775,de 28 de dezembro de 2012, www.planalto.gov.br 

1.                                          
57 Lei nº12-A/2008, de 27 de fevereiro, Diário da República, 1.ª série — N.º 41. 
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Nos Estados Unidos, a posição de “budget specialists “ corresponde á classe  9 do 

General Schedule, podendo contudo o contrato inicial ser feito em qualquer classe 

entre a 9 e 12, dependendo da experiência, e da formação académica do servidor    

(ver quadro 68); por exemplo,  

 Um ano de experiência profissional e demonstração de conhecimentos 

especializados em métodos e técnicas orçamentais , estatística e 

econometria  justificará uma contratação na classe 9; 

 Experiência profissional que demonstre uma base sólida em compreensão 

e avaliação de programas e políticas económicas, bem como em métodos 

orçamentais, económicos, financeiros e econométricos e outras técnicas 

de tomada de decisão, bem como capacidade para explicar a outros e 

proceder a análises complexas, justificará uma contratação na classe 11;  

A experiência profissional pode ser substituída por formação académica 

suplementar: 

 2 anos de formação pós-graduada adicional, nomeadamente ao nível de 

um mestrado numa universidade de prestígio permitirão a contratação na 

classe 9, mesmo que sem experiência prévia; 

 3 anos de formação académica conducente a um doutoramento numa 

universidade acreditada permitirá a contratação ao nível GS-11. 

        

Por outro lado, no Office of Management and Budget, as possibilidades de 

promoção são excelentes e rápidas, e facilmente se pode chegar ao topo da 

carreira (classe 15), variando entre  41.563 dl e 129.517 dl, dependendo do mérito 

no desempenho profissional. 

 

Quadro 94. Variação da remuneração-base para os “budget specialists”, OMB, EUA, 

dl, 2013 

Classe Remuneração na base  

(step 1) 

Remuneração no topo 

(step 10) 

Classe 9 41.563 54.028 

Classe 12 60.274 78.355 

Classe 15 99.628 129.517 

Fonte: GS Schedule; OMB Office (ver quadro 68 para maior detalhe). 

 

Os benefícios atribuídos de forma complementar ao salário base são significativas, 

ainda que na generalidade extensíveis aos outros cargos analisados na 

administração federal americana: 
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 Participação no plano de saúde (Federal Employees Health Benefits), com 

comparticipação do empregador - http://www.opm.gov/healthcare-

insurance/healthcare/, com uma escolha alargada de planos de saúde; 

 Participação nos planos de seguros de  vida, com comparticipação do 

empregador, com uma escolha alargada de planos de seguros de vida - 

http://www.opm.gov/healthcare-insurance/life-insurance/; 

 Participação no sistema de reforma, Federal Employees Retirement 

System (FERS), criado em  1986 e efetivo desde 1987,  através do 

desconto mensal de 3,5% do salário desde o início de 2013. Este sistema 

de reforma envolve três planos possíveis, á escolha do servidor público, 

envolvendo embora descontos variáveis:  

 o plano básico ; 

 a componente da Segurança Social ; 

 Thrift Savings Plan. 

Os dois primeiros requerem um pagamento mensal do servidor, deduzido 

automaticamente pelo empregador, que também paga uma parte. O plano 

básico de reforma está diretamente relacionado com a agência 

empregadora, e portanto se o servidor público for trabalhar noutro sítio 

qualquer, levantará a sua parte. O Thrift Savings Plan (TSP) corresponde a 

uma conta aberta pela agência em nome do trabalhador; em cada período 

de pagamento, a agência deposita nessa conta 1% do salário base. O 

trabalhador fará também a sua contribuição para essa conta aberta, sendo 

que a agência contribuirá tanto quanto o servidor, até 5% do salário base. 

Trata-se de um fundo de pensões, pelo que a rentabilidade é variável. 

Tanto a componente da segurança social, quanto a do TSP podem ir com 

o servidor público, se passar para outras funções, públicas ou privadas. O 

sistema de reforma consiste em anuidades pagas ao longo da vida, na 

pós-reforma (http://www.opm.gov/retirement-services/fers-information/ ); 

 Seguro para cuidados de saúde a longo prazo - 

http://www.usajobs.gov/jobextrainfo.asp#ltci ;    

 13 a 26 dias de férias pagas por ano; 

  Até 13 dias de ausência por doença; 

 Possibilidade de negociar o horário de trabalho atendendo a circunstâncias 

familiares. 

 

Em França, as remunerações associadas a estes cargos58 dependem da  

 classificação  atribuída ao cargo /corpo profissional (A+ , A, B ou C); 

 graduação académica; 

1.                                          
58 Vd. Decret nº 2008-836, 22 de agosto de 2008 e Decret nº2011-1318, de 17 de outubro de 2011 
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 tempo de serviço; 

 tipologia das funções desempenhadas ( de enquadramento e direção – A+ 

e A, ou de natureza mais operativa – B ou C). 

 

O Quadro 95 apresenta as remunerações base para os cargos classificados com 

a categoria A, correspondente ao corpo de “attachés de administration de l’État”.  

Depois de alguns anos como  “attaché”, pode tornar-se chefe de secção ou de 

divisão, e subir por concurso interno a “attaché principal”. O desenvolvimento da 

carreira do servidor faz-se normalmente dentro do mesmo ministério, e a 

mobilidade não é facilitada. 

Será necessário permanecer quatro anos como “attaché principal” para poder 

aceder ao corpo de administradores civis , classificados como categoria A+, e com 

níveis remuneratórios apresentados no Quadro 96. No entanto, este corpo 

(administradores civis) é normalmente ocupado por antigos alunos das Grand 

Ecoles. O número de nomeações que ,em cada ano , é feita para administradores 

civis é definido por deliberação do Primeiro Ministro, e em princípio não deve ser 

inferior a dois terços do número de administradores civis que saiam anualmente 

das Grand Ecoles, devendo a seleção ser feita com base num exame por um 

comité de seleção59. Os “controlleurs budgetaires externes” pertencem 

normalmente ao corpo de administradores civis, ainda que os outros cargos 

classificados como A lhe possam aceder também.. 

No que respeita ao processo de evolução deste corpo, os administradores civis 

podem subir, com base, na antiguidade a administradores gerais. 

 

Quadro 95.  Remunerações , França,  Funções equiparadas a Analistas de Orçamento 
– Categoria A 

Categoria  Escalão Tempo 
necessário 
para passar ao 
escalão 
seguinte 

Índices  Remuneração 
mensal bruta 

Attaché 

principal 

10º  783 3.625,52 € 

 9º 3 anos 746 3.454,20 € 

 8º 2 anos e 6 meses 706 3.268,99 € 

 7º 2 anos e 6 meses 673 3.116,19 € 

 6º 2 anos 626 2.898,56 € 

 5º 2 anos 590 2.731,87 € 

1.                                          
59

 Decreto n°99-945 de 16 novembro de  1999¸ versão  consolidada de 13 fevereiro  de  2012. 
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 4º 2 anos 551 2.551,29 € 

 3º 2 anos 517 2.393,86 € 

 2º 2 anos 483 2.236,43 € 

 1º 1 ano 434 2.009,55 € 

Attaché 12º - 658 3.046,73 € 

 11º 4 anos 626 2.898,56 € 

 10º 3 anos 584 2704,19 

 9º 3 anos 545 2.523,51 € 

 8º 3 anos 524 2.426,27 € 

 7º 3 anos 496 2.296,62 € 

 6º 2 anos e 6 meses 461 2.134,56 € 

 5º 2 anos 431 1.995,66 € 

 4º 2 anos 408 1.889,16 € 

 3º 2 anos 389 1.801,18 € 

 2º 1 ano 376 1.740,99 € 

 1º 1 ano 349 1.690,06 € 

Fonte: http://archives.fonction-publique.gouv.fr/home20111012/article4598a54.html?artsuite=3#sommaire_1 

 

 

Quadro 96.  Remunerações base, corpo de Administradores  civis, França ,  funções 
equiparadas a Analistas de Orçamento –categoria A+ 

Categoria  Escalão Tempo 
necessário 
para passar ao 
escalão 
seguinte 

Índices  Remuneração 
mensal bruta 

Administrateur 

civil 

9º - 783 3.625,52 € 

 8º 2 anos 734 3.398,63 € 

 7º 2 anos 696 3.268,99 € 

 6º 2 anos 658 3.116,19 € 

 5º 1 ano e 6 

meses 

619 2.898,56 € 
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 4º 1 ano 582 2.731,87 € 

 3º 1 ano 546 2.551,29 € 

 2º 1 ano 496 2.393,86 € 

 1º 6 meses 452 2.236,43 € 

Administrateur 

Civil fora da 
classe 

HEBb 3 - 1115 5.162,78 € 

 HEBb 2 1 ano 1086 5.028,50 € 

 HEBb 1 1 ano 1058 4.898,85 € 

 HEB 3 1 ano 1058 4 898,85 € 

 HEB 2 1 ano 1004 4.648,81 € 

 HEB 1 1 ano 963 4 458,97 € 

 HEA 3 1 ano 963 4.458,97 € 

 HEA 2 1 ano 916 4.241,35 € 

 HEA 1 1 ano 881 4.079,29 € 

 5º 3 anos 821 3.801,47€ 

 4º 3 anos 783 3.625,52 € 

 3º 2 anos 734 3.398,63€ 

 2º 2 anos 696 3.222,52 € 

 1º 2 anos 658 3.046,73 € 

Administrateur 

general 

HED 3 - 1270 5.880,47 € 

 HED 2 1 ano 1217 5.635,06 € 

 HED 1 1 ano 1164 5.389,66 € 

 HEC 3 1 ano 1164 5.389,66€ 

 HEC 2 1 ano 1139 5.273,90 € 

 HEC 1 1 ano 1115 5.162,78 € 

 HEBb 3 1 ano 1115 5.162,78 € 

 HEBb 2 1 ano 1086 5.028,50 € 

 HEBb 1 1 ano 1058 4.898,85 € 

 HEB 3 1 ano 1058 4.898,85 € 
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 HEB 2 1 ano 1004 4.648,81€ 

 HEB 1 1 ano 963 4.458,97 € 

 HEA 3 1 ano 963 4.458,97 € 

 HEA 2 1 ano 916 4.241,35 € 

 HEA 1 1 ano 881 4.079,29 € 

 1º 3 anos 821 3.801,47€ 

Fonte: Fonte: http://archives.fonction-publique.gouv.fr/home20111012/article4598a54.html?artsuite=3#sommaire_1 

 

Para além   das remunerações base60 (traitment),  os servidores públicos têm 

direito a um conjunto de benefícios : 

 indemnização de residência – calculada com base na remuneração base 

bruta, a partir de uma taxa variável definida para três regiões, com base 

na localização do local de trabalho: 

 Zona 1 : 3%; 

 Zona 2 : 1% 

 Zona 3: 0% 

Por exemplo,  para os corpos de “attachés” ou “administradores civis” ,na base e 

no topo, as indemnizações de residência serão as indicadas no Quadro 97. 

 

Quadro 97.  Indemnizações de residência, França, Função Pública do Estado 

índices Zona 1 Zona 2 Zona 3 

349 48,48 € 16,16 € 0,00 € 

783 108,76 € 36,25 € 0,00 € 

452 62,78 € 20,93 € 0,00 € 

1270 176,40 € 58,80 € 0,00 € 

Fonte : cálculos próprios : índice * taxa correspondente á zona territorial 

 

 Suplemento familiar : pago em função dos filhos . O valor resulta de duas 

componentes, uma fixa e uma proporcional. O Quadro 98 exemplifica para 

os corpos de “attachés” ou “administradores civis”, na base e no topo o valor 

que pode ser recebido neste suplemento. 

 

1.                                          
60 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 20 e  LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 38  
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         Quadro 98. Suplemento familiar, Função Pública do Estado 

índices 2 filhos 3 filhos 

349 73,04 € 181,55 € 

783 110,26 € 280,82 € 

452 73,45 € 182,66 € 

1270 110,26 € 280,82 € 

           Fonte : cálculos próprios  

 

 Garantia individual do poder de compra61 – desde 2008 é paga uma 

indemnização salarial, tendo em conta a taxa de inflação. Para 2013, é 

considerada uma taxa de inflação de + 6,5%, e valores médios para 2008 

e 2012 respetivamente de 54,6791 €  e 55,5635 €.  Por exemplo, se 

alguém se manteve no índice  349 nesse período, receberá mensalmente 

em 2013 mais 741 euros; no entanto, se tiver subido do índice 349 para o 

índice 389, não terá direito a qualquer indemnização 

 Direito a reforma - A lei sobre a reforma das pensões de 2010 prevê um 

aumento da idade legal de passar à reforma para as gerações que 

nasceram após 1 de julho de 1951. Este adiamento da idade foi 

acelerado pela lei de financiamento da Segurança Social de 2012. A 

idade de ir para a reforma vai passar gradualmente dos 60 para os 62 

anos. Ao mesmo tempo, a idade que permite obter automaticamente a 

taxa plena (idade legal + 5 anos) é aumentada para se fixar aos 67 anos 

para os beneficiários nascidos após 1 de janeiro de 1955. Por exemplo, 

para  um beneficiário nascido em 1952, a fórmula de cálculo da pensão 

será a seguinte: Salário de base x taxa x tempo de carreira contributiva . 

 

No México, as remunerações estão definidas conforme o Manual de Perceciones 

de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administracion 

publica federal 62, publicado em Maio de 2012, e que remete para três níveis: 

 Pessoal operativo, com níveis salariais entre 1 e 11, que podem 

diferenciar-se de acordo com duas zonas económicas; 

 Categorias, que corresponde a entidades e organismos que pelas suas 

características específicas apresentam níveis salariais próprios; 

 Mando y enlace, que compreende os níveis hierárquicos classificados 

entre P e G (vd. Quadro 64),ou seja entre Secretário de Estado e chefe 

de departamento. Conforme já apresentado no Quadro 64, os cargos 

1.                                          
61 Arrêté du 20 mars 2012  
62

 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5251767&fecha=31/05/2012 



 410 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  410 

estão classificados através de indicadores que indicam se se trata de 

direção . 

 

Quadro 99. Remunerações mensais , México (cargos equivalentes ao de analista de 
planejamento e orçamento) 

 
 Remuneração 

bruta 

Remuneração 

líquida 

Secretario de 

Estado 

GA 205,122.06  

Subsecretaria de 

Estado  

HB1 203.487,97 144.133,93 

Oficial Mayor ou 

titular da entidade 

IB001 193.755,53 137.321,22 

Diretor Geral, 

Coordenador 

geral ou titular 

da entidade 

KC003 

KC002 

KC001 

KA002 

192.529,51 

171.905,35 

153.483,35 

135.825,97 

136.576,58 

122.136,86 

109.244,26 

96.976,22 

Diretor Geral 

adjunto ou 

titular da 

entidade 

LC351 

LC003 

LC002 

LA002 

155.292,33 

150.220,27 

130.626,32 

98.772,26 

110.668,78 

107.118,34 

93.402,57 

71.386,80 

Diretor de área MA001 47.973,69 36.393,99 

 EMA002/  EMB001/ 56.129,22 41.921,52 

 EMA003/  EMB002/ 
EMC001 

65.671,18 48.421,50 

 EMB003 78.148,71 57.335,17 

 EMC002 78.805,42 57.615,47 

Assessor EMC003/CMC356 95.354,55 68.896,27 

 CMC368 114.360,63 82.200,452 

 CMC369 116.076,04 83.401,32 

Chefe de 

departamento 

OC348 29.822,85 23.581,53 
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Para além das remunerações de base , os cargos indicados têm direito a  

benefícios complementares se estiverem ao abrigo da lei federal dos 

trabalhadores ao serviços do Estado ( se estiverem já ao abrigo da Ley Federal 

do Trabalho é equiparado, ainda que menos favorável) : 

 Prestação adicional mensal por cada cinco anos de antiguidade, até 

chegar aos 25 anos: 

 100 pesos – 5 a 10 anos: 

 125 pesos – 10 anos a 15 anos; 

 175 pesos -  15 anos a 20 anos; 

 200 pesos – 20 anos a 25 anos; 

 225 pesos - 25 anos ou mais. 

OC346 

OC237 

OC229 

OB119 

OB116 

OA001 

28.790,43 

25.254,76 

22.474,72 

19.432,72 

18.519,77 

17.046.25 

22.791,93 

20.087,85 

17.961,68 

15.634,96 

14.917,01 

13.785,87 

Analista de 

cuenta 

comprobada 

PA3 16.128,59 13.366,52 

Especialistas 
técnicos en 
egresos y 
contabilida 

PA3 16.128,59 13.366,52 

Analista 
especializado 
para los 
poderes 

PB3 17.118,89 14.375,12 

Analista 
especializado 
en 
administración 
publica 
centralizada 

 

PB3 

 

17.118,89 

 

14.375,12 

Analista 
especializado 
em resultados 
orçamentais 

 

PB3 

 

17.118,89 

 

14.375,12 
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 20 dias úteis de férias por ano, a utilizar em dois períodos,um dos quais 

durante as férias escolares, e o segundo de preferência no mês de 

dezembro;  

 Subsídio de férias correspondente  a 50% de dez dias de salário por cada 

um dos dois períodos de férias; 

 Subsídio anual, correspondente a 40 dias de salário, 50% pago até ao dis 

15 de dezembro e os restantes 50% pagos até 15 de janeiro do ano 

seguinte;  

 Direito a um seguro de vida equivalente a 40 meses de salário;  

 Seguro de gastos médicos pago aos cargos de direção, correspondente a 

um montante entre  74 e 333 salários mínimos mensais; 

 Para todos os cargos entre os níveis K (diretor geral) e G (secretário de 

estado), poderá ser atribuído um subsídio destinado a cobrir gastos com 

a depreciação do automóvel pessoal, sempre que não tiverem um 

automóvel de serviço atribuído, correspondente a um valor entre 142,00 e 

275,00 pesos mensais, a que se acrescenta um subsídio adicional entre 

5,916 e 11,460 pesos para apoio ao combustível. 

 

Em Portugal, as remunerações foram atualizadas para todos os servidores 

públicos. De acordo com a nova tabela remuneratória única63, corresponde  a 

cada categoria um número variável de posições remuneratórias , em média entre 

6 a 8. As componentes da remuneração total incluem : 

 remuneração de base; 

 suplementos remuneratórios; 

 prémios por desempenho (ainda que congelados desde 2011). 

A remuneração base integra o pagamento de 14 meses, incluindo o subsídio de 

férias (junho) e o subsídio de Natal, pago em novembro de cada ano. Desde 2010 

que os salários registam um corte temporário , entre 3% a 10% do salário mensal 

imposto pela necessidade de controlar as despesas públicas, discute-se 

atualmente a possibilidade de introduzir um segundo corte temporário nos 

salários. Diz-se que se tratam de cortes temporários, na medida  em que na folha 

de pagamentos aparece discriminado a remuneração base , constante de uma 

portaria publicada em 2008 (vd, Quadro 84) seguida pela redução percentual  que 

recai sobre o intervalo de variação.   

Para além do pagamento dos subsídios de férias e de Natal, os servidores 

públicos recebem ainda um subsídio de refeição correspondente a 4,27 euros por 

dia de trabalho efetivo. 

1.                                          
63 Portaria n.º 1553-C/2008, de 31.12.2008 
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Os servidores públicos têm direito a um subsistema de proteção à saúde que lhes 

permite para além de recorrerem a custos simbólicos aos sistema hospitalar 

publico, gozarem de uma participação significativa do Estado se optarem por 

utilizar o sistema privado de saúde (ADSE). Para tal, descontam mensalmente um 

valor, que atingirá a partir de Setembro de 2013 , 2,5% do seu salário.  

Finalmente têm direito a aposentação, tradicionalmente mais favorável do que a 

dos trabalhadores do setor privado, Podiam reformar-se com 60 anos ou 36 anos 

de serviço, com a pensão por completo, ou seja igual á média salarial recebida 

nos últimos três anos. Dada a insustentabilidade comprovada do sistema de 

segurança social, agravada pelo contexto da crise, as condições têm vindo a ser 

profundamente revistas, no sentido da convergência com o sector privado e da 

diminuição das vantagens asseguradas. 

 A aposentação dos subscritores da CGA verifica-se pelo último cargo pelo 

qual estejam inscritos na Caixa Geral de Aposentações (CGA) na data do 

ato ou facto determinante. 

 A parcela da pensão de aposentação dos subscritores inscritos na CGA 

até 31 de agosto de 1993 relativa ao serviço prestado até 31 de 

dezembro de 2005 calcula-se, em regra, com base na remuneração 

do cargo pelo qual estivessem inscritos na CGA em 2005-12-31. A 

remuneração relevante nessa parcela da pensão é determinada 

consoante a situação em que se encontrava o servidor: 

 Com base na média mensal das remunerações correspondentes aos 

cargos exercidos nos últimos dois anos (2004 e 2005) e na proporção 

do tempo de serviço prestado em cada cargo (certos casos de sucessão 

de cargos nos dois últimos anos); 

 Com base na média mensal das remunerações correspondentes aos 

cargos ou regimes de trabalho exercidos nos últimos três anos (2003 e 

2005) e na proporção do tempo de serviço prestado em cada uma 

dessas situações (caso do pessoal dirigente); 

 Com base na média mensal das remunerações sujeitas a desconto 

de quota auferidas nos últimos três anos (2003 e 2005), com exclusão 

dos subsídios de férias e de Natal ou prestações equivalentes 

(subscritores em regime de contrato individual de trabalho). 

 Ao cálculo da parcela da pensão de aposentação dos subscritores 

inscritos na CGA até 31 de agosto de 1993 relativa ao serviço prestado 

a partir de 1 de janeiro de 2006, bem como das pensões 

dos subscritores inscritos na CGA a partir de 1 de setembro de 1993, 

são aplicáveis as regras em vigor para o regime geral da Segurança 

Social. 

Fórmula de cálculo: (P1 + P2) x FS 

em que: 
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P1 é a primeira parcela da pensão, calculada com base no Estatuto da 

Aposentação e no tempo de serviço que podia ser contado até 2005-12-

31;  

Fórmula de cálculo de P1: (R x T1)/40 

em que: 

R é a remuneração auferida até 2005-12-31 revalorizada, deduzida da 

quota de 11% para a CGA (limitada a 12 IAS, salvo se a pensão, 
calculada como o P2 da Lei n.º 60/2005, de 29 dezembro, com base na 

remuneração mensal média desde 1993, for superior); 

T1 é a expressão em anos do número de meses de serviço (contados 

nos termos do Estatuto da Aposentação) passível de ser considerado 

pela CGA em 2005-12-31, com o limite máximo de 40 anos; 

P2 é a segunda parcela da pensão, determinada por aplicação das 
regras do regime geral de segurança social, à semelhança do que 
sucede relativamente aos subscritores inscritos a partir de 1993-09-01, 
com a especialidade de não haver limite mínimo (30%) de taxa de 
formação da pensão, e corresponde ao tempo de serviço posterior a 
2005-12-31 estritamente necessário para, somado ao da primeira 

parcela, perfazer a carreira completa de 40 anos.  

Fórmula de cálculo de P2: RR x T2 x N 

em que  RR é a remuneração de referência, calculada como : 

 TR /(n x 14) 

em que TR é o total das remunerações anuais revalorizadas mais 

elevadas registadas a partir de 2006-01-01 correspondentes ao tempo 
de serviço necessário para, somado ao contado até 2005-12-31, 

perfazer a carreira completa de 40 anos; 

n é o número de anos civis com registo de remunerações 

T2 é a taxa anual de formação da pensão, entre 2% e 2,3% em função 

do valor do valor da remuneração de referência e do serviço após 2005; 

N é o número de anos civis com densidade contributiva igual ou 

superior a 120 dias com registo de remunerações completados a partir 
de 2006-01-01, para, somados aos anos registados até 2005-12-31, 

perfazerem a carreira completa de 40 anos. 

FS é o valor publicado anualmente pelo Instituto Nacional de Estatística 

denominado de fator de sustentabilidade 

Fórmula de cálculo de FS: EMV 2006 / EMV ano i-1 



 415 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  415 

em que: 

EMV 2006 é a esperança média de vida aos 65 anos verificada em 

2006 

EMV ano i-1 é a esperança média de vida aos 65 anos verificada no 

ano anterior ao de início da pensão 

Na Suécia, até meados da década de 80 o governo central tinha uma estrutura 

rígida e sistemas salariais bem definidos para todos os servidores públicos. 

Conforme tem sido registado para outros países, como em Portugal, um dos 

resultados desse sistema foi a prática de salário mais elevados do que no setor 

privado para ocupações com níveis de especialização e educação mais baixos, 

enquanto os trabalhadores com níveis educacionais mais elevados recebiam em 

geral salários inferiores ao setor privado.  

Em 1985, o governo sueco aprovou o Government Public Policy Bill, colocando o 

ênfase central nos resultados obtidos. O sistema de graus universais foi abolido 

em 1989, substituindo-o por um sistema salarial diferenciado por servidor e 

agência. Por outro lado, a grave crise da década de noventa, na Suécia, levou a 

que cerca de 20% dos servidores públicos tenham sido considerados 

redundantes. 

O sistema salarial no setor publico representa assim uma forma de pagamento 

com base em desempenho, embora não exista nenhum modelo de avaliação de 

desempenho homogeneizado para todas as entidades publicas. Cada 

organização estabelece o seu próprio quadro de avaliação que constitui a base 

para previsão de necessidades futuras e de capacitação. Dada a autonomia que 

cada agência tem, os salários, benefícios complementares e condições de 

trabalho são definidas por cada uma. Existem ainda assim algumas exceções 

nomeadamente os seniors civil servants (o nível de diretores gerais) e os 

professores universitários, cujos salários são revistos por uma comissão 

governamental, embora a base individual seja mantida. Mais de 90% dos 

servidores públicos têm salários individualmente diferenciados. 

De qualquer forma, deve notar-se que isto não invalida a existência de acordos 

coletivos negociados entre os sindicatos e as entidades empregadoras; tais 

acordos são definidos de forma genérica, estabelecendo as regras para as 

negociações salariais individuais. A avaliação do nível depende de três critérios 

principais64: 

 O nível de responsabilidade e a dificuldade do trabalho; 

 O desempenho individual, e a contribuição para o cumprimento da 

missão e dos objetivos organizacionais; 

 O custo do trabalho equivalente no mercado de trabalho  

1.                                          
64 https://www.his.se/PageFiles/1008/Benefits%20and%20terms%20of%20employment%20(2).pdf 
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No caso dos cargos associados com o conteúdo funcional aqui abordado, o 

Quadro 99 indica os níveis salariais na Suécia.  

É apresentada a mediana (50% dos indivíduos são pagos com menos e os 

restantes 50% com mais); os dois percentis 10% e 90% , permitem compreender 

a distribuição salarial. O percentil 10% indica que 10% dos trabalhadores têm 

salários mais baixos e 90% têm salários mais altos ; o percentil 90% significa 

que 90% dos indivíduos no grupo são pagos menos e 10%  são pagos acima. 

 

Quadro 99. Distribuição salarial, cargos associados á análise orçamental, Suécia 
(coroas suecas) 

Níveis Código Percentil 10% Mediana Percentil 90% 

1 4812 17.500 24.050 27.500 

2 4822 19.760 25.200 29.400 

3 4831 

4832 

32.100 

23.700 

37.250 

29.100 

39.050 

34.900 

4 4841 

4842 

25.410 

27.900 

39.400 

35.300 

51.100 

42.951 

5 4851 

4852 

41.400 

36.000 

50.350 

46.000 

65.500 

51.000 

6 4861 51.000 60.600 68.200 

 Fonte: BESTA 

Na Suécia , todos os trabalhadores estão abrangidos pelo sistema de segurança 

social, suportado por contribuições do empregador (31,42% do salário) e do 

trabalhador (7% do salário); estão cobertas despesas com saúde, pensões de 

reforma e seguros de vida. 

Os acréscimos salariais estão relacionados como desempenho individual ou do 

grupo, e são negociados diretamente entre o indivíduo e o seu supervisor, ou o 

responsável pelos recursos humanos. Os parceiros sociais (associações 

sindicais ou empresariais) estabelecem as regras para estes contactos 

negociais, mas não interferem nos resultados. 

Tanto os acréscimos salariais como os benefícios suplementares atribuídos 

estão assim muito relacionados com o orçamento da organização e com as 

práticas de mercado de trabalho, especialmente em profissões que são muito 
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solicitadas e cujos trabalhadores importa reter.   Não existem aumentos salariais 

automáticos, suportados pela antiguidade ou senioridade.  

É possível trabalhar em part-time (se tiverem filhos pequenos) ou em horário 

flexível, principalmente no inverno; as horas de trabalho são 39h e 45m, se em 

tempo completo. Mas um dos pontos de um acordo potencial entre empregador 

e trabalhador, com reflexos na remuneração total,  é o trabalho por horário 

alargado, muitas vezes associado com exigências específicas ou picos de 

trabalho. 

 Férias – têm direito a férias (um mês) pagas desde o primeiro ano de 

trabalho por inteiro. Pelo menos 20 dias de férias, correspondente a 4 

semanas, têm de ser usados por ano, podendo as restantes ser 

poupadas para uso posterior, até um limite de 40 dias.  Durante as 

férias, os trabalhadores recebem um montante adicional de 10% do 

salário bruto; 

 Períodos sabáticos ou tempo para cuidar de familiares (parental  leave) –

os trabalhadores têm possibilidade de usar tempo fora do trabalho para 

prosseguir estudos ,ou para tomar conta dos filhos, dependendo de 

acordo com a organização. Embora normalmente não receba qualquer 

salário nestes períodos, pode candidatar-se a um subsídio de 

organizações como a Segurança Social da Suécia; saídas pontuais do 

trabalho para idas ao médico ou para fazer exames por exemplo, podem 

ocorrer mantendo o salário; 

 Subsídio de nascimento – em caso de nascimento de filhos, o 

trabalhador tem direito a parental leave, até 480 dias. O subsídio é pago 

até 380 dias, e no governo central corresponde a 90% do salário. Ainda 

na administração central, podem receber um subsídio durante mais 90 

dias, para além dos 380 iniciais, equivalente a 180 coroas suecas/dia; 

 Tratamento de criança doente - podem receber um subsídio equivalente a 

80% do salário, até um tecto de 35.667 coroas suecas. 

 Direito a trabalho em part-time – se os filhos tiverem até 12 anos de idade  

podem optar por reduzir os horários de trabalho até 75%. A 

remuneração será reduzida de forma proporcional. 

 Ausência por doença - nos primeiros  14 dias, o trabalhador recebe 80% 

da remuneração, com exceção do primeiro dia , que não tem qualquer 

compensação (“wainting day”). Nestes primeiros 2 a 14 dias, cabe ao 

empregador pagar a remuneração; se o trabalhador se mantiver doente 

por mais tempo, a compensação será paga parte pela Segurança 

Social, parte pelo empregador. O subsídio vai diminuindo até 2 anos e 

meio de ausência por doença (75% da remuneração), quando cessa. 

 Pensão por reforma – acima dos 65 anos; os trabalhadores da 

administração central têm um sistema de pensão que suplementa o 

sistema de Segurança Social, aplicável á generalidade dos 

trabalhadores suecos, e que resultou de um acordo coletivo. O sistema 

inclui  a  
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 pensão de reforma acima dos 65 anos – a pensão individual e a 

suplementar (Käpan) é garantida desde os 23 anos , com base 

nos descontos individuais. O montante a receber depende dos 

anos de desconto, e da quantia que os trabalhador aceitou 

descontar para o sistema de reforma privado (Käpan).; 

 pensão por incapacidade paga se existir uma doença 

incapacitante; 

 pensão de sobrevivência, paga aos familiares do trabalhador 

durante um período máximo de seis anos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 100.  Identificação do perfil do cargo Analistas de Planejamento e Orçamento no Brasil e equivalentes nos restantes 

países da amostra 

 

Países Cargo Descrição 

sumária 

Descrição 

detalhada 

Pré requisitos de cargo 

 

Competências 

de gestão 

e  

comportamentais 

Recrutamento Contrato 

Promoção 

Salário  

(moeda local) 

Formação 

Académica 

Capacitação 

Brasil Analistas de 
Orçamento 
e 
Planeament
o 

 

 

 

 

Subsecretaria de 
Planejamento, 
Orçamento e 

Administração 

 

Departamento 
de Coordenação 
e Governança de 

Empresas 
Estatais 

Fiscalizar o 
cumprimento das 

obrigações 
referentes aos 
tributos  e 

contribuições; 

 

 

Atuar na administração e 
controle do Sistema de 

Planejamento e Orçamento, 
no âmbito do Poder 
Executivo; 

Atuar na elaboração,  

programação e 
acompanhamento do Plano 
Plurianual e dos 

Orçamentos Fiscal, da 
Seguridade Social e de 
Investimento  das 

Empresas Estatais; 

Direção superior da 
administração orçamentaria 

e de planejamento público; 

Assessoramento 
especializado; 

Orientação e supervisão de 

auxiliares; 

Supervisão, coordenação e 
execução de trabalhos 
referentes á elaboração,     

Acompanhamento e revisão 
dos instrumentos legais de 
planejamento e orçamento. 

Graduação em 
nível superior 

(não exigem 
nenhuma 
licenciatura 

especifica – 
basta ser 
licenciado) 

Curso de 
formação inicial 

integra o  
processo   
seletivo do 

concurso público, 
da 
responsabilidade  

da Escola 
Nacional de 
Administração 

Pública ; 

 A carga horária, 
em média, é de 
540 horas-aula, 

com duração de 
pouco mais de 4 
meses. 

 

Podem ainda 
frequentar cursos 
de pós-graduação 

no ENAP e em 
universidades, o 
que potencia 

maiores 
possibilidades de 
promoção, como 

o Mestrado em 
Administração 
com 

especialização 
em Orçamento 
Público (Univ. 

Brasília) ou em 

 O processo seletivo 
do concurso público 

integra um curso de 
formação 
profissional. 

O seleção consiste 

em provas de 
conhecimentos 
gerais e provas de 

conhecimentos 
especializados. 

Os conhecimentos 

gerais referem-se a 
português, raciocínio 
lógico - quantitativo, 

Estatística, Finanças 
Públicas, 
Administração 

Pública. 

Os conhecimentos 
específicos referem-
se a Planejamento e 

Orçamento 
Governamental; 
Economia; Teoria 

Política, 
Contabilidade Geral 
e Pública, 

 Tecnologias da 
Informação.   

 

A carreira de 
Planejamento e 

Orçamento Federal 
seguirá o Sistema de 
Desenvolvimento na 

Carreira - SIDEC, 
baseado no acúmulo 
de pontos a serem 

atribuídos ao servidor 
em virtude dos 
seguintes fatores:  

I - resultados obtidos 

em avaliação de 
desempenho 
individual;  

II - frequência e 
aproveitamento em 
atividades de 

capacitação;  

III - titulação;  

IV - ocupação de 
funções de confiança, 

cargos em comissão 
ou designação para 
coordenação de 

equipe ou unidade;  

V - tempo de efetivo 
exercício no cargo;  

VI - produção técnica 

ou acadêmica na área 
específica de 
exercício do servidor;  

VII - exercício em 
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Economia do 

Setor Público, 
entre outros; 

unidades de lotação 

prioritárias;  

VIII - participação 
regular como instrutor 

em cursos técnicos 
ofertados no plano 
anual de capacitação 

do órgão. 

Estados 

Unidos 

da 

America 

Budget 

specialist 

 

Office of 

Manageme

nt and 

Budget 

Intervir na 
preparação , 

acompanhamento 
e análise  do 
orçamento federal 
para apresentar ao 

Presidente e ao 
Congresso, e cujo 
montante orça os 

2,4 triliões de 
dólares.  

Preparar o orçamento de 
acordo com os objetivos da 

Administração; 

Coordenar o 
desenvolvimento da base de 

dados que suporta o 
orçamento anual e contribuir 
para a preparação de todos 

os materiais técnicos; 

Rever a consistência técnica 
dos documentos e resolver 

todos os problemas 
encontrados; 

Assegurar o cumprimento 
dos prazos na elaboração do 
orçamento, bem como a sua 

qualidade; 

Manter contactos com os 
Appropriations Commitees e 

o Congressional Budget 
Office (CBO); 

Preparar e elaborar toda a 
documentação técnica e 
relatórios para apresentar ao 

Congresso no que se refere 
ao orçamento federal; 

Compilar dados estatísticos 

e trabalhá-los de forma a 
permitir o seu uso pela 
administração do OMB; 

De forma independente, ou 
como parte de grupos de 

trabalho, analisar as 
implicações orçamentais dos 
diversos programas com 

base em software estatístico. 

Mestrado em 
Economia, 

Políticas 
Públicas, 

Administração 

Publica ou 
outros  

Não é requerida 
formação inicial, 

mas são definidas 
áreas de 
desenvolvimento  

Calmo e eficaz 
mesmo em situações 

difíceis ou de  stress; 

Capacidade analítica 
elevada; 

Conhecimentos 
estatísticos 
significativos; 

Criatividade e  
flexibilidade na  

resolução de  
problemas. 

Experiência 

profissional 

  

 

  

Cidadania 
americana; 

Concurso público 
que podem envolver  
provas para avalição 

de conhecimentos 
especializados ,ou 
apenas avaliação 

curricular e 
entrevistas. 

Avaliação do 

currículo pessoal 
para averiguação de 
inexistência de 

incumprimento de 
pagamento de 
dívidas, ou consumo 

de drogas, ou 
condenação anterior 
por crime. 

 

 

Promoção com base 
no mérito. 

 

Contratação inicial nas 
classes entre GS-9 a 
GS-12,dependendo  
da experiência 

profissional e da 
formação académica..  
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França Conseiller 
budgetaire 

 

Direction du 
Budget 

 

 

Assegura a 

adequação entre 
as necessidades 
orçamentais 

ministeriais e as 
restrições 
colocadas á 

despesa pública   

Projeções orçamentais 

plurianuais tendenciais e sua 
atualização ao longo do ciclo 
orçamental; 

Apoio á preparação de todos 
os documentos orçamentais; 

Atualização das previsões 
orçamentais e realização 
dos movimentos 

orçamentais; 

Análise da incidência 

orçamental dos textos e dos 
projetos e redação dos 
títulos da legislação de 

finanças públicas 

Licenciatura inicial de 18 

meses, 
remunerado. A 
formação inicial 

consiste em 12 
meses na Escola 
Nacional de 

Finanças 
Públicas, e seis 
meses de estágio. 

 Supoem-se 
conhecimentos 

em: 

 Técnicas 
orçamentais 

Análise financeira 

Direito público e 

privado 

Conhecimentos 

informáticos 

Saber fazer 
análises 

financeiras 

Saber fazer 

projeções 
orçamentais 

Saber avaliar o 

custo de 
oportunidade de 
projetos 

Saber redigir 
documentos 
orçamentais. 

Rigor 

Reação 

Iniciativa 

Autonomia 

Confidencialidade 

Reserva 

Capacidade de 

trabalhar sobre 
stress 

Concurso publico ou 

nomeação  

A nomeação é feita 

através de um comité 
de seleção e diz 
respeito a graduados 

das Grande ècoles. 

O concurso público 
envolve provas 

escritas ,provas de 
língua estrangeira e 
prova de 

conhecimentos 
informáticos, e ainda 
uma entrevista. 

Promoção com base 

na antiguidade 

 

 

México Analista de 
presupuest
o  

 

Dirección 
General de 
Programaci

Elaborar o 
anteprojeto e 

projeto de 
orçamento 
,processando, 

analisando e 
avaliando a 
informação a fim 

de garantir uma 
boa execução do 

Compila, classifica e analisa 
informação e dados 

necessário para a 
formulação do orçamento; 

Verifica e regista os dados 
do orçamento; 

Analisa as previsões de 

disponibilidade orçamental; 

Elabora quadros estatísticos 

Licenciatura de 
preferência em 

Economia, 
Administração 
ou 

Contabilidade  

Capacidade para 
trabalhar sob 

stress 

Concurso público; 

6 anos de 
experiência 
profissional; 

provas escritas para 
avaliação de 
conhecimentos 

jurídicos, 
administrativos, 

 Ver quadro 99 – 
México 
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ón y 
Presupuest
o 

 

orçamento  referentes ás despesas 

públicas de forma a retirar 
conclusões sobre a sua 
evolução ao longo do ano; 

Analisa os quadros 
demonstrativos das receitas 

e despesas; 

Estabelecer mecanismos de 
validação da informação 

sobre os resultados do 
exercício orçamental; 

Coparticipar na coordenação 
com representantes da 
Secretaria de Hacienda com 

outros organismos na 
execução e 
acompanhamento do 

orçamento; 

Organizar os calendários 
financeiros e supervisionar 

os resultados do exercício 
fiscal em todos os 
programas, dependências e 

entidades públicas; 

processo orçamental  

e análise dos gastos 
públicos ; 

 

Portugal Técnico/a 

Superior 

 

Direção 

Geral do 

Orçamento 

 Analisar propostas de 

orçamento referentes aos 
programas orçamentais; 

Acompanhar e controlar a 
respetiva execução 

orçamental ; 

Colaborar na elaboração da 
Conta Geral do Estado; 

Prestar apoio técnico aos 

coordenadores dos 
programas orçamentais; 

Emitir pareceres técnicos 

sobre processos com 
implicações orçamentais; 

Prestar apoio técnico no 
âmbito dos trabalhos de 

preparação do Orçamento 
do Estado e elaboração de 
contributos para a produção 

de normas legais ; 

Dar instruções em matérias 

Licenciatura da 

área da 
economia ou 
gestão 

Não tem formação 

inicial obrigatória. 

 

Os dirigentes 
deverão completar 
um curso de 

formação para 
dirigentes da 
Administração 

Pública, com 
duração entre 120 
e 400 h.  

 Preferencialmente 

através de 
recrutamento interno 
(mobilidade de outros 

órgãos ou serviços). 

 

Se não for possível, 
concurso público. 

Exige-se que tenha: 

 nacionalidade 
portuguesa; 

 não inibição do 
exercício de funções 

públicas; 

 Robustez física e 
perfil psicológico 

adequado. 

O concurso público 

Contrato de trabalho 

em funções públicas 
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orçamentais; 

Acompanhar a execução 
orçamental e elaboração de 
estimativas para as contas 

das administrações 
públicas; 

Preparar as demonstrações 
financeiras consolidadas do 

Estado; 

Desenvolver  instrumentos 
analíticos para a elaboração 

do quadro plurianual de 
programação orçamental; 

Elaborar estudos e análises 
no âmbito das finanças 

públicas. 

tempo base  

avaliação curricular e 
integra um período 
experimental com a 

duração de um ano. 

 

  

Suécia Swedish 

National 

Financial 

Manageme

nt Authority  

 Responsabilidade 
central no 

desenvolvimento e 
na administração 
do sistema 

contabilístico do 
governo central 
(Hermes), bem 

como pelo controlo 
financeiro das 
agências 

governamentais. 
Compete-lhe ainda 
produzir e analisar 

informação sobre 
as finanças 
públicas, produzir 

estimativas 
regulares do 
orçamento 

nacional, e publicar 
anualmente quatro 
previsões 

orçamentais, tendo 
como visão o 
desenvolvimento 

de metodologia 
que permitam 
identificar,  com 

antecedência, 
potenciais riscos 

Ver quadro 90 – Suécia     Ver Quadro 99 – 
Suécia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITOR FISCAL 
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 6.6. AUDITOR FISCAL 

M-1) Introdução 

 

BRASIL 

O auditor fiscal no Brasil tem as suas atribuições e competências reguladas pela 

Lei nº10.593 de 6/12/2002, alterada pela Lei nº 11.457 de 16/3/2007, e pelo 

Decreto-Lei nº 6.641 de 10/11/2008; integra a carreira de auditoria da Receita 

Federal do Brasil, composta pelos cargos de nível superior de auditor fiscal e 

analista tributário da Receita Federal do Brasil.  

 

Figura 101. Auditoria : peso relativo dos auditores fiscais, analistas tributários e 
auditores fiscais do trabalho (%; dezembro de 2012) 

 

    Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal, janeiro de 2013,vol. 17,nº 201  

 

A Secretaria da Receita Federal, na sequência da fusão com a Receita 

Previdenciária, é um organismo de grande dimensão, subordinado ao Ministério 

da Fazenda, o que se correlaciona como seria de prever com a extensão territorial 

do Brasil (8,5 milhões de km2 ) . 

As unidades centrais estão sediadas em Brasília;  desenvolvem, entre outras, 

outras, funções de direção, assessoramento, planejamento, programação, 

desenvolvimento de programas, definições estratégicas, normatização, definição 

de metas e acompanhamento de desempenho das unidades descentralizadas. A 

coordenação global cabe a um Secretário, coadjuvado por um Secretário adjunto, 

e cinco subsecretarias, conforme se pode ver através do seu organograma 

(Fig.102): 

 Arrecadação; 

52,76 

33,53 

13,71 

Auditor fiscal Analista tributária Auditor Fiscal  Trabalho
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 Tributação; 

  Fiscalização; 

  Aduana; 

  Relações Internacionais e Gestão Corporativa. 

 

Figura 102. Organograma da Receita Federal do Brasil 

 

 

Fonte: www.receita.fazenda.gov.br/SFR/Estrutura/organograma.htm, consultado em agosto de 2013 

 

As unidades que executam os objetivos e finalidades da Receita Federal são as 

unidades descentralizadas, agrupadas em dez regiões fiscais. Cada uma é 

chefiada por um superintendente regional, e compete-lhes arrecadar os impostos, 

informar os contribuintes e ajudá-los a cumprir as suas obrigações fiscais, e 

fiscalizar a arrecadação. No âmbito de cada uma das superintendências regionais 

existem delegacias de receita federal, inspetorias de receita federal e agências de 

receita federal.   No total, são 569 unidades descentralizadas (Figura 103) . 

As unidades centrais estão localizadas em Brasília e não têm funções de 

execução; cabe-lhes dirigir, assessorar, planejar, programar e desenvolver 

programas. São exatamente as unidades descentralizadas que conforme dito 

acima, executam as atividades que constituem a missão da Secretaria Federal.  
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Figura 103. Unidades descentralizadas, Receita Federal, Brasil 

 

Fonte: a partir de informações obtidas no sítio eletrónico da Receita Federal 

 

No contexto a que se acabou de fazer referência, constituem atividades dos 

auditores fiscais65:  

 Constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; 

 Elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo 

administrativo-fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou 

compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de 

benefícios fiscais; 

 Executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na 

legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, 

apreensão de mercadorias, livros, documentos , materiais , equipamentos 

e assemelhados; 

  Examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários 

órgãos, entidades , fundos e demais contribuintes; 

 Proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da 

legislação tributária; 

 Supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte; 

1.                                          
65 Decreto-lei n~º 6.641, de 10 de novembro de 2008 
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 Exercer as demais atividades inerentes à competência da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil.    

 

Já aos analistas tributários compete: 

 Exercer atividades de natureza técnica,  acessórias ou preparatórias ao 

exercício das atribuições privativas dos auditores-fiscais da Receita 

Federal do Brasil; 

 Atuar no exame de matérias e processos administrativos , nos termos da 

lei;   

 Exercer, em caráter geral e concorrente, as demais atividades inerentes às 

competências da Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

Enquanto agentes centrais na administração aduaneira, cerca de um terço do total 

dos analistas aduaneiros atuam na 

 Fiscalização aduaneira; 

 Desembaraço de importação e exportação; 

 Trânsito aduaneiro. 

 

Em qualquer dos cargos, tanto os auditores fiscais quanto os analistas tributários 

poderão ainda exercer funções consideradas inespecíficas, nomeadamente : 

 Lavrar termo de revelia e de perempção; 

 Analisar o desempenho e efetuar a previsão da arrecadação ,bem como os 

pedidos de retificação dos documentos de arrecadação; 

  Executar atividades nas áreas de programação e de execução 

orçamentária e financeira, contabilidade, licitação e contratos, patrimônio, 

recursos humanos e serviços gerais, área de informática inclusive as 

relativas á prospecção, avaliação, internalização e disseminação de novas 

tecnologias e metodologias; 

 Executar procedimentos que garantam a integridade , a segurança e o 

acesso aos dados e às informações da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil;  

 Atuar nas auditorias internas das atividades dos sistemas operacionais da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil;  

 Outras atividades.  

 

Não fica, contudo, muito clara a diferença no conteúdo funcional de cada um dos 

cargos (com a exceção das funções de natureza aduaneira), que parecem em 

grande medida, atuar de forma concorrente. Assume-se que eventualmente 

possam trabalhar em conjunto, sob responsabilidade acrescida do auditor fiscal.  
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Figura 104. Estrutura Etária dos Auditores Fiscais e Analistas Tributários da Receita 
Federal (%; dezembro 2012)  

 

    Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal, janeiro de 2013,vol. 17,nº 201  

 

Os cargos de auditor fiscal e de analista tributário da Secretaria da Receita 

Federal , diferenciam-se em termos de índice de feminilidade e de estrutura etária, 

para além da qualificação em termos de processo educativo formal. Apenas  

28,4% dos auditores fiscais são do sexo feminino, face a 42% nos analistas 

tributários; no que respeita a idade, respetivamente 47% e 32,4% dos auditores e 

dos analistas tinham, em dezembro de 2012, mais de 51 anos (Fig.104).  

A Figura 105 mostra a evolução no número de auditores fiscais , bem como dos 

analistas tributários, desde o início da década de noventa.  

 

 Figura 105.  Evolução do número de Auditores Fiscais e Analistas Tributários, 

Receita Federal Brasil, 1994-2008 
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Fonte: a partir de informações obtidas no sítio eletrónico da Receita Federal,2013 
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No contexto deste estudo foram lançados dois inquéritos, um dos quais dirigido ao 

responsável pelos recursos humanos das organizações em causa, e o segundo 

dirigido a todos os servidores públicos nos cargos a analisar; tiveram uma 

resposta muito positiva neste caso. Conforme já referido, quase 90% dos 

respondentes são ocupantes dos cargos de auditores fiscais e analistas 

tributários, correspondente a 2.979 respostas válidas ; representam 16,1% do 

universo . 

Os Gráfico 16 a 18 caracterizam a amostra. Como se pode verificar, 59,5% dos 

respondentes são auditores fiscais e 40,5% analistas tributários. No caso dos 

auditores, 64,2% dos respondentes foram do sexo masculino (Fig. 16).  

 

Gráfico 16. Caracterização da amostra, por cargo e sexo  
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Fonte: amostra analisada 

 

Gráfico 17. Estrutura estária, por cargo 
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Fonte: amostra analisada 
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Do ponto de vista de acumulação de conhecimentos formais, o nível educacional é 

muito elevado, tanto no caso dos auditores  fiscais quanto dos analistas tributários; 

respetivamente 99,3% e 98,3% no primeiro e no segundo caso, têm formação 

universitária de nível de graduação ou pós-graduação (Gráfico 18). De entre os 

respondentes ao questionário, 34 auditores fiscais e 28 analistas tributários eram 

doutorados. 240 auditores e 113 analistas tributários tinham o mestrado.  

 

Gráfico 18. Nível educacional (%) 

    

Fonte: amostra analisada 

 

 

O desempenho das funções destes cargos verifica-se, tipicamente, em 

organizações de grande dimensão; respetivamente 27% e 22% dos auditores 

fiscais e dos analistas tributários trabalham em unidades com mais de 500 

servidores públicos.  

 

Do ponto de vista da antiguidade, o Gráfico 19 mostra a distribuição para cada um 

dos cargos; respetivamente 34,6% (auditor) e 32% (analista tributário) trabalham 

já por entre 11 a 20 anos .   4% e 3,7% dos respondentes, respetivamente 

auditores fiscais e analistas tributários, trabalham há mais de 30 anos, enquanto 

que 17,6% e 21,2% em cada um dos cargos de auditor fiscal e analista tributário 

estão ainda no início da sua carreira (até 3 anos).  
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Gráfico 19. Antiguidade em funções  

 

Fonte: amostra analisada 

 

O inquérito apresentava um conjunto de questões que pretendia aferir sobre 

alterações ocorridas no local de trabalho e em que medida poderiam ter afetado o 

seu desempenho profissional (Gráficos 20 a 22). Mais de 68% dos analistas 

tributários e 62% dos auditores fiscais consideram que nos últimos três anos não 

se verificaram mudanças no número de horas de trabalho efetivo por semana, 

embora parte significativa tenha indicado um aumento  (36,35% e 28,57% 

respetivamente dos auditores e dos analistas).     

 

Gráfico 20. Mudança no número de horas de trabalho efetivo por semana desde 2009 
(%) 
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  Fonte: amostra analisada 

 

Tais alterações relacionam-se com a introdução de novas metodologias de 

trabalho ou de novas tecnologias, conforme a generalidade dos respondentes 

assinala (Gráfico 21). Indicam ainda passar quase 90% do tempo a trabalhar com 
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o computador ou a usar a internet por motivos profissionais (Gráficos 22 e 23), o 

que ainda que numa perspectiva de usuário, indicia a presença de competências 

técnicas e habilidades (skills), que se deverão reforçar de forma contínua, ao 

longo da vida, por processos de capacitação. 

    

Gráfico 21. Introdução de novas tecnologias ou novos métodos nos últimos 3 anos 

(%) 
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Fonte: amostra analisada 

 

 

 

Gráfico 22. Utilização do 
computador no cargo (%) 
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Fonte: amostra analisada 

 

 

Gráfico 23. Utilização da 
internet por motivos 

profissionais (%) 
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Fonte: amostra analisada 

No entanto, 78% dos analistas tributários e 74% dos auditores fiscais consideram 

não ter ocorrido qualquer reestruturação ou reorganização na sua unidade 

organizacional nos últimos três anos.  
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Já quando lhes foi pedido que assinalassem se, face á situação que teriam em 

2009,o salário se teria  mantido ou não, as respostas dos dois cargos diferencia-

se. Quase  50% dos auditores fiscais indicam que o salário que recebem hoje é 

menor do que então,  enquanto para 39% dos analistas tributários terá aumentado 

(Gráfico 24). 

 

Gráfico 24. Evolução do salário nos últimos três anos (%) 

 

 Fonte: amostra analisada 

 

A intensidade do trabalho pode contribuir negativamente para a qualidade do 

trabalho. Existe de facto alguma ambiguidade relativamente a este indicador  já 

que a inexistência de desafios novos, conforme já referido atrás , se pode traduzir 

em desmotivação do trabalhador se associada a uma baixa intensidade do 

trabalho. No entanto, depende em ultima análise das características individuais de 

cada trabalhador bem como dos requisitos comportamentais do posto de trabalho 

nomeadamente da capacidade para influenciar outros ou para aplicar , e agir em 

conformidade, com  normas, protocolos ou regulamentos, entre outros fatores. A 

literatura especializada tem confirmado que uma intensidade de trabalho 

demasiadamente elevada tende a repercutir-se em stress excessivo, dificultando 

por essa via o desempenho individual (vd.Holman, 2009). 

Como se pode verificar pelo Gráfico 25, cerca de 80% dos analistas e dos 

auditores fiscais afirmam trabalhar 40h por semana, o que corresponde á jornada 

de trabalho legalmente prevista para os servidores da administração pública 

federal direta 66. No entanto, é hoje por vezes mais difícil fazer a distinção entre 

horas de trabalho e horas de não-trabalho, uma vez que a difusão do recurso á 

internet e aos tele móveis, e a generalização da utilização dos computadores, a 

tornou muito difusa.    

 

1.                                          
66 Decreto nº 1.590 de 10 de agosto de 1995. 
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Gráfico 25. Horas de trabalho por semana 

 

Fonte: amostra analisada 

 

Tal como já verificado para o caso dos defensores públicos, o horário de trabalho 

é superior aquele que os servidores gostariam de praticar ; a mediana encontrada 

para estes cargos é a mesma que para os defensores, correspondendo apenas a 

30 h de trabalho (esta resposta é dada por 54,3% dos analistas tributários e por 

44% dos auditores fiscais). 

 

 

Gráfico 26. Número de sábados com tempo de trabalho, por mês (% de respostas) 
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  Fonte: amostra analisada 
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analisar e confirmar.  Quanto ao tempo de trabalho nos domingos , a situação é 

semelhante; 76,2% dos analistas tributários declara nunca o fazer , face a 57,5% 

dos auditores fiscais. No caso destes últimos, 31,4% declara trabalhar um a dois 

domingos por mês.    

  

Gráfico 27. Estabilidade na jornada de trabalho, analistas tributários (% das 

respostas) 
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Fonte: amostra analisada 

 

Gráfico 28. Estabilidade na jornada de trabalho, auditores fiscais (% das respostas) 
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Fonte: amostra analisada 

O exercício destes cargos remete para um ambiente muito estruturado, estável  e 

regular, porventura rotinizado. Os Gráficos 27 e 28 indicam as respostas dadas a 

quatro questões ainda sobre tempos de trabalho – se normalmente se trabalha o 

mesmo número de horas por dia e por semana, se se trabalha normalmente o 
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mesmo número de dias por semana, e ainda se em cada dia de trabalho, se 

começa e acaba á mesma hora. 

No caso dos auditores fiscais, a situação é apenas um pouco menos clara ; 82,4% 

declaram trabalhar o mesmo número de horas por dia, 88,1% o mesmo número de 

horas por semana, 94,6% o mesmo número de dias por semana e 58,4% 

começam e acabam a jornada de trabalho diária sempre ás mesmas horas.  

 

A estruturação das funções desempenhadas é ainda indiciada pela informação 

prestada por todos os ocupantes de ambos os cargos de que o horário de trabalho 

é definido pela unidade organizacional, sem possibilidade de alteração; não existe 

qualquer tipo de flexibilidade. As alterações ao horário de trabalho, imputáveis a 

qualquer tipo de razões, são muito raras .  

O grau de rotinização das atividades desenvolvidas é bastante elevado, 

principalmente no caso dos analistas tributários; em 68,5% dos casos indicam 

desempenhar tarefas repetitivas de curta duração (até 10 m). Isso não significa 

contudo que não apareçam problemas novos, para os quais não existem regras 

previamente estabelecidas, o que se verifica de acordo com 70% das respostas 

para o cargo de auditores fiscais, e 64% no caso dos analistas fiscais (Fig. 30). 

Em mais de 90% das respostas, tanto os auditores fiscais quanto os analistas 

financeiro sublinharam a capacidade que as suas funções têm para permitir  a 

aprendizagem de coisas novas. 

  

  

Gráfico 29. Desempenho de tarefas repetitivas de curta duração (até 10 m); (%)   
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Fonte: amostra analisada 
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Figura 30. Exposição a problemas novos 

 

Fonte: amostra analisada 
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tempo, e apenas 11% reportam níveis elevados (Gráfico 31). No entanto, o nível 

de tensão é elevado ; cerca de 46% dos auditores fiscais afirma estar sempre , ou 

quase sempre, sob tensão, bem 30,7% dos analistas tributários.  

 

Gráfico 31. Exposição a stress (%) 
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Fonte: amostra analisada 
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A tensão referida poderá estar relacionada com um ritmo de trabalho 

relativamente significativo, bem como o cumprimento de prazos relativamente 

apertados, principalmente no caso dos auditores fiscais (Gráficos 32 e 33),embora 

possam definir o plano de trabalho e escolher , embora de forma limitada, os 

respetivos métodos .  

 

Gráfico 32. Auditores Fiscais, ritmo de trabalho e prazos (% de respostas)   

 

Fonte: amostra analisada 

 

Gráfico 33. Analistas tributários, ritmo de trabalho e prazos (% de respostas)   
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                   Fonte: amostra analisada 
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Com a exceção da componente técnica, o grau de autonomia é relativamente 

limitado, principalmente no caso dos analistas tributários (Gráficos 34 e 35).  

 

Gráfico 34. Auditores fiscais 
escolha dos métodos de 
trabalho  

 

 

Gráfico 35.  Analistas 

tributários: escolha dos 
métodos de trabalho 
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A qualidade do ambiente social, conforme já referido, traduz o impacto do meio 

ambiente interno na organização e pode induzir o trabalho em equipa, a 

colaboração e o envolvimento na construção de estratégias organizacionais, mas 

remete também para um apoio construtivo, ainda que crítico, por parte do 

dirigente. Por outro lado, é reconhecida a importância de um bom acolhimento da 

sociedade ás funções desempenhadas pelos detentores do cargo. 

 

No caso da amostra em análise,   o Gráfico  36 mostra as respostas obtidas para o 

cargo de analista tributário. A participação na definição de objetivos não parece 

ser elevada (72% reporta acontecer apenas ocasionalmente, raramente ou 

mesmo nunca); apesar de indicarem que frequentemente trabalham em equipa 

(64%), o nível de interajuda não é muito elevado (47% indica que é ocasional, ou 

raramente acontece). No que se refere ao apoio dos dirigentes e a comentários 

sobre o desempenho, a situação é ambígua. Por um lado, 62% afirma receber 

apoio por parte dos dirigentes, mas para 73% dos analistas não existe feedback 

relativamente ao desempenho . A situação é semelhante no que se refere aos 

auditores fiscais (Gráfico 37). 

 

Gráfico 36. Qualidade do ambiente social, analistas tributários (% das respostas) 
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Fonte: amostra analisada 
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Gráfico 37. Qualidade do ambiente social, auditores fiscais 

23,25

9,11

20,28

6,97

24,17

16,56

29,51

27,03

40,95

20,23

37,60

33,58

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

Trabalho em equipa

Participação na definição
dos objetivos

Comentários construtivos

Comentários sobre o
desempenho

Apoio do dirigente

Interajuda

Nunca

Raramente

Algumas vezes

A maior parte das vezes

Sempre

 

A necessidade de comutar entre a casa e o trabalho envolvendo períodos de 

tempo significativos afeta a qualidade do tempo de trabalho, na medida em que 

limita as escolhas por utilizações alternativas do tempo pós-trabalho, dificultando 

portanto a resposta a solicitações da família e ou do lazer. Neste caso, e embora 

se tenham verificado muitos casos de tempo de comutação muito elevado, 

chegando quase ás duas horas por trajeto, a média não ultrapassa os 60 a 80 m 

por dia. 

O que acabou de se referir, com base na frequência das respostas ao inquérito 

dirigido a servidores públicos federais nos cargos em causa, remete para uma 

tipologia do perfil da função que na literatura especializada (vd. Holman,2009)  se 

aproxima de um perfil funcional  de “active jobs” . 

 Assim, parecem caracterizar-se por uma combinação de complexidade funcional 

e exigência cognitiva num ambiente de suporte social , controle sobre os métodos 

de trabalho, segurança e estabilidade contratual, regularidade nos fluxos de 

trabalho ao longo da semana, poupando os fins de semana, ainda que não exista 

flexibilidade no trabalho como seria de esperar. 

Por outro lado, de acordo com um questionário dirigido aos responsáveis pelos 

recursos humanos ,ou o dirigente, da Secretaria da Receita Federal foi possível 

concluir o seguinte. 

As competências dos auditores fiscais podem ser resumidas pelas seguintes 

palavras:  
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Definir ou colaborar na definição 
de estratégias para o médio ou 
longo prazo  

X 

Gerir  X 

Coordenar X 

Controlar X 

Formular X 

Autorizar X 

Propor X 

Participar X 

Operacionalizar X 

Representar X 

Avaliar X 

Analisar X 

Investigar X 

 

 

Utilizando uma metodologia baseada na literatura teórica especializada, com 

matriz na análise de competências , as indicações  produzidas pela Secretaria da  

Receita Federal, permite identificar  o perfil da função (auditor fiscal) da forma 

como graficamente se resume (Gráfico 38) .  
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Gráfico 38. Auditor Fiscal, competências comportamentais 
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Fonte: resposta ao inquérito dirigido em junho de 2013  

 

As competências comportamentais que, na Secretaria da Receita Federal , se 

consideram como mais relevantes para o desempenho das funções de auditor 

fiscal são : 

 Determinação; 

 Reflexão e concentração; 

 Persistência; 

 Sensibilidade e perspicácia. 

 

Foi ainda solicitado no referido inquérito dirigido aos dirigentes, que fosse 

atribuída uma ponderação á relevância relativa de diversas competências de 

gestão67, bem como aos fatores de conhecimentos formalmente adquiridos em 

processos educacionais e através de capacitação. As respostas estão 

sumariadas no Gráfico 39, contribuindo de novo para uma cabal identificação do 

perfil do cargo de auditor fiscal. Neste âmbito, foi considerado pela Secretaria da 

Receita Federal que as competências de liderança, motivação, orientação 

1.                                          
67 Esta metodologia é utilizada , em Portugal, pela Comissão para o Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, a quem 

aqui se agradece. 
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estratégica e orientação para resultados são fundamentais para o exercício do 

cargo de auditor fiscal, e nessa medida caracterizam e identificam o seu perfil.  

 

Gráfico 39. Auditor fiscal, competências de gestão 
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Fonte: resposta ao inquérito; 3 é relevância máxima, 2 relevância moderada, 1 relevância reduzida. 

 

 

O que acabou de se referir com base que na análise das respostas aos inquéritos, 

quer com base na descrição de funções dos auditores fiscais e dos analistas 

tributários no Brasil, permite identificar de forma sucinta as característica básicas 

do cargo, adaptando para tal uma metodologia largamente utilizada por diversas 

empresas de consultoria em recursos humanos, ainda que com representações 

diferenciadas; é nomeadamente o caso da Mercer Consulting, da  Hay 

Consulting,ou da Thomas International, e que está resumida na Tabela 1.   

 

O cargo de auditor fiscal68  apresenta assim um perfil que se poderia identificar da 

forma apresentada no Gráfico 40, e que atrás se caracterizou como “active jobs”.   

 

 

1.                                          
68 O cargo de auditor fiscal foi o abordado na resposta ao inquerito dirigido á organização. Dado que o perfil do cargo de analista 

tributário não parece afastar-se de forma signficativa do perfil identificado para o de auditor fiscal, será esse o apresentado .  
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Gráfico 40. Factores de identificação do perfil 
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Fonte: elaboração do autor, com base nos resultados dos inquéritos 

 

. 

ESTADOS UNIDOS 

Em 1998, com o Internal Revenue Service (IRS) Reform Act, a poderosa agência 

norte-americana deixou de estar baseada, do ponto de vista organizacional, na 

tradicional abordagem da gestão dos impostos, para passar para uma outra  

baseada nos princípios da Nova Gestão Pública.  O processo de reorganização do 

Internal Revenue Service foi muito profundo, e aproximou-o da forma 

organizacional de uma qualquer empresa do setor privado, com um foco no 

“cliente”
69

. A razão para a reorganização pode ser encontrada em muitas críticas 

que se foram acumulando ao seu desempenho, quer na administração dos 

impostos, quer na aplicação de sanções. 

A alteração registada é facilmente entendida olhando para as diferentes missões, 

antes e depois do Restruturing and Reform Act de 1998. Onde se entendia que:  

“O propósito do Internal Revenue Service é assegurar a coleta da quantia exata 

da receita dos impostos ao custo mínimo; servir o publico através da melhoria 

contínua dos nossos serviços e produtos e desempenhar de uma forma que 

garanta o nível mais elevado de confiança do publico assegurando um 

desempenho íntegro e justo”70  

1.                                          
69 http://www.irs.gov/uac/Today's-IRS-Organization 
70 Tradução livre 
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passou a estar identificado como missão : 

“ garantir aos contribuintes americanos um serviço de qualidade muito elevada , 

ajudando-os a compreender e a cumprir as suas responsabilidades fiscais 

aplicando a lei com integridade e justiça”. 

 

Esta reforma acabou por ter um impacto em termos das auditorias conduzidas, 

conforme o Quadro 101 mostra, e que diminuíram cerca de 52%.  

 

Quadro 101. Atividade de auditoria do Internal Revenue Service (EUA),  1997-2002 

Ano Auditorias Pessoal Técnico 

especializado em 

auditoria 

Servidores a 

tempo completo 

1997 1.728.122 16.657 101.703 

1998 1.362.643 15.760 98.036 

1999 1.228.406 14.991 98.729 

2000 715.915 14.252 97.074 

2001 815.057 13.018 97.707 

2002 826.979 12.388 99.901 

2010 n.d. 13.879 94.346 

2011 n.d. 13.969 91.380 

Fonte: VanDenburgh (2004), pg. 9; dados para 2010 e 2011 de http://www.irs.gov/pub/irs-soi/11databk.pdf; 

consideram-se como pessoal técnico especializado em auditorias os “revenue agents”. Não se encontrou 
informação disponível posterior   

 

O Internal Revenue Service está organizado em quatro divisões principais: 

 Wage and Investments ; 

 Large Business and International; 

 Small Business/self employed; 

 Tax exempted and government entities.  

 

As funções equivalentes ás desempenhadas pelos auditores fiscais, no Brasil,  

correspondem aos do Internal Revenue Service agents. Compete-lhes : 

 Verificar as declarações fiscais, analisando a informação enviada por 

indivíduos e empresas; 

 Verificar inconsistências e solicitar inquéritos; 
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 Monitorizar os rendimentos e gastos de consumidores individuais, de 

empresas e de agências governamentais; 

 Rever documentos financeiros, incluindo o Orçamento de Estado, as 

despesas, receitas, investimentos e projeções de receitas; 

 Quando examinam as agências governamentais, os auditores verificam 

como foi gasto o dinheiro público e a concordância com os objetivos 

propostos .  

 

Existe ainda um cargo diretamente relacionado, os Large and Mid-Size Business 

(LB&I) Revenue Agents. São, no entanto, já profissionais seniores, a quem 

corresponde a remuneração quase no topo (GS-13).  Compete-lhes: 

 Analisar e monitorizar o exame fiscal ás grandes empresas americanas  e 

a outras entidades complexas; 

 Trabalhar em equipas com especialistas em fusões, aquisições, juristas, 

especialistas em negócios internacionais, etc. 

Estes agentes, no fundo atuando como auditores fiscais (recorrendo á expressão 

utilizada para o cargo no Brasil) especializados, podem desenvolver as suas 

competências em áreas diferentes, desde  

 Produtos e transações financeiras; 

 Negócios internacionais; 

 Trabalho; 

 Sistemas contabilísticos computorizados complexos. 

 

Na sequência do Restructuring and Reform Act foi criado o Treasury Inspector 

General for Tax Administration, que integra o Office Audit. A sua missão é 

providenciar serviços de auditoria independente e profissional que garanta 

serviços de inspeção e de avaliação que promova a integridade, a eficiência e a 

economia no sistema americano de administração fiscal .Nesse âmbito, audita o 

funcionamento dos programas e das operações do Internal Revenue Service.   

Nessa agência, cabe aos auditores, considerados como altamente 

especializados : 

 Conduzir auditores de gestão e financeiras de complexidade elevada para 

avaliar a eficiência, eficácia e cumprimento dos programas, regulamentos 

e outros; 

 Conduzir pesquisa válida e relevante para analisar informação interna e 

externa para avaliar factores de risco e identificar áreas de risco elevado; 

 Avaliar sistemas complexos, controle e informação, e providenciar 

evidência suficiente, competente e válida para suportar auditorias em 

situações de integridade; 
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 Identificar e utilizar técnicas altamente complexas de auditoria para obter 

os objetivos de auditoria; 

 Implementar ou antecipar de forma proactiva formas alternativas para 

cumprir as obrigações  em caso de acontecimentos inesperados, ações 

não planeadas  ou contingências; 

 Conduzir encontros e conferências com auditados a todos os níveis, 

incluindo a gestão executiva.  

 

Com funções desse tipo, embora com responsabilidades diferentes encontram-se 

os cargos como Audit ou Program Analyst (auditor senior), mas na verdade as 

funções desempenhadas por estes cargos correspondem a um nível de 

responsabilidade e de exigência em termos de competências superior ao inferido 

pela descrição de funções legalmente definida para os auditores fiscais no Brasil, 

e confirmada através do inquérito lançado e já analisado. De qualquer forma, 

junta-se informação relativa a estes cargos para melhor aferir do mesmo . 

 

Como referido, a Secretaria da Receita Federal, no Brasil tem competências nos 

serviços de administração, fiscalização e controle aduaneiro, atuando os auditores 

também nesse contexto.  Nos Estados Unidos, essa competência cabe a uma 

outra agência, o U.S. Department of Homeland Security que, entre outras funções, 

assegura a proteção das alfândegas e das fronteiras, fazendo aplicar a legislação 

que respeita ao comércio exterior.  

Embora se encontrem diversas posições com funções comparáveis ás 

desempenhadas pelos analistas tributários (Quadro 102), com características e 

níveis de responsabilidades que são diversas, o cargo de Custom and Border 

Officer executa algumas das funções cometidas aos analistas tributários nas 

duanas; no entanto, embora não pertença a nenhuma força policial , usa uma 

farda no exercício do seu cargo e tem treino em armas. O conteúdo funcional dos  

immigrant and custom enforcement corresponde contudo a um nível de 

senioridade que aparenta ser bastante mais elevado (Quadro 102).   

A auditoria é conduzida no âmbito dos Regulatory Audit Field and Branch Offices , 

responsáveis pela auditoria aos maiores importadores e outras entidades 

envolvidas no comércio exterior. Existem 10 Offices nos EUA – em Atlanta, 

Boston, Charlotte, Chicago, Houston, Long Beach, Miami, New York, Philadelphia 

e San Francisco.  
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Quadro 102.  Fiscalização e auditoria aduaneira nos Estados Unidos 

Organização Cargos Descrição 

sucinta 

Funções 

U.S. Department of 
Homeland Security 

 

 

Office of the Chief 
Financial Officer 

Office of Financial 
Management  

Office of Assurance 
and Compliance 

 

Immigrant and customs 
enforcement  

Analista, nível senior 

Trabalho 
administrativo de 
natureza fiscal, 
gestão financeira, 
contabilidade, ou 
orçamental 

Servir de ligação com as 
equipas de auditoria 
externas   

Coordenar e monitorizar 
todos os pedido dos 
auditores externos  

Avaliar métodos para 
corrigir problemas 
encontrados 

Aplicar os 
conhecimentos 
profissionais de 
contabilidade e auditoria 
para elaborar relatórios 
de auditoria e identificar 
todas as questões e 
problemas de natureza 
financeira 

U.S. Department of 
Homeland Security 

 

Customs and Border 
Protection Officer 

Fiscalização 
aduaneira 

Transito aduaneiro  

Fazer aplicar as leis e 
regulamentos 
aduaneiros 

Facilitar o fluxo do 
comércio legítimo 

Determinar a 
admissibilidade da 
entrada nos EUA 

Impedir a entrada de 
drogas e a entrada ilegal 
de indivíduos   

                               Fonte: U.S. Department of Homeland Security 

 

.  

 

 FRANÇA 

A Direction générale  des finances publiques  foi criada em 2008, em resultado da 

fusão das antigas direções gerais de impostos e da direção geral de contabilidade; 

a sua abrangência é atualmente muito significativa, com uma grande variedade de 

atribuições no que se refere á fiscalidade e á gestão pública. A nova direção geral 

englobava, no final de 2012, 115.411 servidores públicos, dos quais 61,4% 

mulheres. O trabalho é desenvolvido em todo o território francês, em 2.961 centros 

de finanças públicas71. Anualmente, fazem mais de 1,5 milhões de controles 

fiscais. 

1.                                          
71 DGFiP, Repport d’activités 2012, http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/Rapport/rapport_activite_2012.pdf 
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Especificamente em matéria fiscal compete-lhe: 

 Conceber e elaborar os textos legislativos relativos á fiscalidade , assim 

como as instruções gerais interpretativas necessárias á sua aplicação: 

 Conceber e elaborar os textos legislativos e regulamentares relativos ás 

receitas públicas, cadastro fundiário, e outras missões correspondentes; 

 Assegurar a coleta e controle dos impostos, direitos, cotizações e taxas 

de toda a natureza; 

 Representar o Ministério de Economia e Finanças nas organizações 

internacionais em matéria fiscal; 

 Outras funções relacionadas. 

Tem ainda funções no domínio da gestão pública :  

 Controla a produção e a qualidade das contas do Estado e a sua 

valorização; 

 Elabora as regras e os procedimentos relativos ao controle e ao 

pagamento das despesas públicas, à gestão financeira e contabilística dos 

estabelecimento públicos nacionais assim como nos estabelecimentos 

públicos locais ; 

 Elabora as regras e procedimentos relativos á gestão financeira e 

contabilística das coletividades locais;   

 Elabora as regras e procedimentos em matéria de aquisição, gestão e 

cessão de bens patrimoniais  de todas as naturezas; 

 Elabora, em ligação com a Direção geral do Tesouro e da Política 

Económica, as regras e procedimentos relativos á gestão da dívida 

pública, à execução das operações de tesouraria do Estado, assim como a 

realização das operações de coleta de poupança em favor do Estado.  

 

 

O processo de fusão foi complexo, e traduziu-se na necessária convergência entre 

os diversos cargos existentes até então. As funções equivalentes á 

desempenhadas pelos cargos de auditor fiscal e analista tributário na Secretaria 

da Receita Federal  têm, em França, a designação de  Inspecteur des Impôts. 

Os inspetores dos impostos são servidores públicos de categoria A, que têm com 

competência a responsabilidade de, com uma equipa de suporte: 

 Verificar, monitorizar e analisar os dossiês fiscais de empresas industriais 

e comerciais, bem como profissionais liberais. O papel dos inspetores no 

contato direto com as empresas é fundamental para a gestão dos 

impostos  ; 
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 Atuar na inspeção especializada em fiscalidade imobiliária, 

nomeadamente na verificação e monitorização dos impostos imobiliários e 

da transmissão do património; 

 Verificar, monitorizar e analisar os dossiês fiscais de contribuintes 

individuais; 

 Participar em brigadas de verificação e controle  do comércio exterior : 

 Outras funções relacionadas.   

 

Finalmente, as competências dos analistas tributários , no Brasil, e que têm a ver 

com o controle do comércio externo, encontra algum paralelo nos agentes e nos 

inspetores da duana; os conteúdos funcionais aproximam-se muito dos já 

descritos para o caso dos Estados Unidos .  

As competências são da Direction générale des douanes et droits 

indirects (DGDDI), uma administração fiscal dependente do Ministério da 

Economia e das Finanças.  Os serviços abrangem cerca de 17.063 agentes no 

ativo.  Compete-lhe  

 a verificação e monitorização dos direitos e taxas de entrada no território 

francês;  

 a luta contra tráficos ilícitos;  

 o controle dos impostos indiretos; 

 o controle da movimentação das mercadorias. 

Compete-lhe ainda, em colaboração com outros serviços: 

 lutar contra as contrafações; 

 proteger o património cultural; 

 defesa do ambiente; 

 .controle da política agrícola comum; 

 Controle das pessoas nas fronteira. 

A reorganização das alfândegas , ou duanas, em França permitiu a alteração das 

metodologias de trabalho; quase 37% de todos os níveis funcionais estão hoje 

confundidos, isto é cumprem basicamente as mesmas atividades.  

No que respeita  ao Contrôleur de la DGDDI, cargo que apresenta dois ramos 

(vigilância interna e vigilância externa, e operações comerciais), em qualquer dos 

casos, têm a categoria B, desde que tenham o bacharelato (3 anos de formação 

académica universitária,que corresponde atualmente na União Europeia á 

generalidade das licenciaturas); o ramo da vigilância abrange 47% dos efetivos, 

enquanto os restantes 53% trabalham no controle e verificação das operações do 

comércio internacional. 
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Aos primeiros compete-lhes controlar os viajantes e as suas bagagens, mas 

também todas as mercadorias em movimento e os meios de transporte com 

fronteiras exteriores a França e á União Europeia.  Procede ainda á aplicação dos 

impostos e as taxas, e ao controlo de todas as regras e formalidades impostas 

pela legislação. Enquanto chefe de equipa, enquadra tanto os servidores públicos 

sob sua responsabilidade como a organização do serviço. Tal como acontece nos 

EUA, ainda que não pertençam a nenhuma força policial ou de segurança, estes 

agentes usam fardamento e possuem licença de porte de arma. 

Quanto aos agentes do ramo de operações comerciais trabalham normalmente 

sem qualquer fardamento e controlam todas as entradas e saídas de produtos e 

serviços dentro ou fora da União Europeia.  Têm dois tipos de atividades: 

 A parte administrativa – serão alocados a diferentes funções que podem 

ir desde o secretariado á gestão de recursos humanos, serviço de 

formação profissional, etc.; 

 A duana e o desembaraço alfandegário – as tarefas exatas a 

desempenhar resultarão das competências individuais e a sua 

correspondência com um dado nível em que estão colocados, mas 

depende sempre de controlo documental ou físico das transações. 

Podem ainda elaborar informações estatísticas sobre os números do 

comércio externo, ou controlar nas empresas regularidade das 

operações alfandegárias.   

A um nível bastante mais senior, estão os Inspecteur des Douanes, com categoria 

A, e a quem compete chefiar a monitorização e acompanhamento das alfândegas  

diretamente por agentes pertencentes ás categorias B e C.  

 

MÉXICO 

No  México confiava-se na veracidade das declarações fiscais até meados do 

século XX. 

Em 1940, a legislação veio estabelecer o direito da administração de verificar as 

declarações dos contribuintes e da contabilidade das empresas. A partir de 1952, 

as entidades de caráter público passaram a ter a obrigação de informar a Fazenda 

Pública sobre os  dados relativos aos seus servidores. As sucessivas leis 

tributárias de 1957, 1964 e 1978 implementaram técnicas de comparação 

interempresarial e reforçaram a inspeção dos contribuintes individuais, bem como 

dos organismos. A legislação referida acabou por gerar uma série de efeitos em 

escada, nomeadamente o aprofundamento e alargamento do normativo  

contabilístico empresarial, bem como de um conjunto de normas e regulamentos a 

serem aplicados pela administração tributária na sua atividade de inspeção.  

Em 1989 e em 1995, a legislação sobre atividade comercial e relativamente aos 

impostos sobre as sociedades assume a diferenças entre contabilidade e 

fiscalidade, mas sublinha também a importância de auditar as contas anuais e 

reforça a capacidade da administração tributária de interpretar as normas 

contabilísticas para efeitos fiscais. O papel dos auditores fiscais na determinação 



 454 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  454 

das responsabilidades fiscais dos contribuintes torna-se importante no que 

respeita á Hacienda Pública.  

A administração e fiscalização tributária compete ao Servício de Administración 

Tributária (SAT), que é um órgão desconcentrado72 criado em 1997 como 

entidade semi-autónoma da Secretaria de Hacienda y Credito Público 

(anteriormente estava integrado como um serviço dependente da Subsecretaria 

de Ingresos da Secretaria de Hacienda. É  dirigido por uma Junta de Gobierno,que 

integra o titular da Secretaria de Hacienda y Credito Publico, mas o responsável 

máximo pelo SAT (Jefe del Servicio de Administración Tributária) é nomeado pelo 

Presidente da República, sujeito a ratificação do Senado da República.  

O objetivo da reforma foi aumentar a produtividade e melhorar os serviços 

prestados aos contribuintes, flexibilizar a política de recursos humanos, aumentar 

o grau de eficiência na prestação dos serviços e diminuir o grau de politização 

numa perspectiva claramente influenciada pelo modelo da “Nova Gestão Pública”. 

Apesar de tudo, Velasco (2008) argumenta que o objetivo pretendido de eficiência 

e autonomia não foi completamente conseguido, e os funcionários públicos aí 

empregues continuaram a ter os mesmos direitos e obrigações.  

O Servicio de Administracion Tributária é um serviço com uma dimensão 

significativa; em 2006, empregava um em cada vinte funcionários públicos no 

México, o seu orçamento representava 1,6% do orçamento global do governo 

federal (Velasco, 2008) e administrava cerca de 55% das receitas federais. 

 

Figura 106. Organograma do Servício de Administración Tributária (SAT) 

 

Fonte:sat.gob.mx 

 

1.                                          
72 Ley del Servicio de Administración Tributaria, ultima reforma publicada em Diario Oficial de 9 de abril de 2012, 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/93.pdf. 
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A organização do SAT é complexa, e o seu funcionamento está regido por uma 

série de leis e regulamentos que estabelecem os direitos e deveres dos 

contribuintes, as infrações e os delitos fiscais, e os procedimentos administrativos.  

 

 

Engloba dez unidades administrativas designadas por “administrações gerais” 

(Fig. 106) definidas em função do ciclo tributário73 : comércio externo, serviço aos 

contribuintes, fiscalização, coleta de impostos e grandes contribuintes, 

administração jurídica, auditoria fiscal federal, recursos e serviços, comunicações 

e tecnologias de informação e planeamento e avaliação. Como forma de combater 

a corrupção, um problema reputado como grave, procurou-se reforçar a 

centralização do SAT, sendo que a decisão ultima está reservada para a 

administração do topo. Velasco (2008) fala mesmo de um “círculo vicioso 

burocrático”, citando Leroy (2002) 

Uma das consequências da centralização foi a concentração dos seus 

trabalhadores na Ciudad do Mexico, onde  trabalham cerca de metade dos  

15.000 servidores públicos do SAT. Em 2007, os servidores públicos na Auditoria 

Fiscal Federal (AGAFF) eram 7.455 a que acresciam 1.359 trabalhando na  

fiscalização dos grandes contribuintes, identificando irregularidades ou omissões 

de impostos (AGGC) (Figura 107). 

 

Figura 107. Número de servidores públicos no Servicio de Administracion 

Tributária, Mexico,2007 
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Fonte: SAT, 2008; Velasco, 2008,pg.23; AGR: coleta de impostos; AGAFF auditoria fiscal federal; AGA:serviços 

aduaneiros; AGRS:Recursos e serviços;AGSC: serviços aos contribuintes;AGJ: apoio jurídico; AGGC:grandes 

contribuintes; AGCTI:Comunicações e tecnologia de informação;AGE:Avaliação; AGP: Planeamento. 

1.                                          
73 O ciclo tributário integra serviços ao contribuinte, fiscalização e cobrança (Velasco,2008,pg.18)  
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Apesar das designações, a competência de  fiscalização é transversal . De acordo 

com o Regulamento Interno do Servicio de Administración Tributária (SAT) , de 

2007 (arts.,º 17,18 e 19)  compete á Administración General de Auditoria Fiscal 

Federal (AGAFF): 

 requerer aos contribuintes toda a documentação que prove a capacidade 

fiscal dos mesmos;  

 proceder a inspeções, vigilância, visitas domiciliárias, e outros atos 

considerados necessários para comprovar o cumprimento das disposições 

fiscais, incluindo as que resultem da entrada ou saída de mercadorias do 

território mexicano em todos os meios de transporte;   

 solicitar dos contribuintes informações ou documentos para programar e 

planear  atos de fiscalização;  verificar a aplicação correta da lei aduaneira 

e da classificação das mercadorias para efeitos tarifários; 

 determinar os impostos e seus acessórios de caráter federal;  

 conduzir estudos económicos sobre o impacto da evasão fiscal e propor 

estratégias para a evitar , desenhar os parâmetros da fiscalização para os 

diferentes tipos de contribuintes, entre outras atividades. 

 

No entanto, essas competências referem-se em exclusivo aos contribuintes 

classificados como pequenos ou médios. No que se refere aos grandes 

contribuintes, a competência de fiscalizar  pertence á Administración Generale de 

Grandes Contribuyentes (AGGC), e no que respeita ao comércio exterior, compete 

á Administración Generale de Aduanas (AGA).  

Para o caso do México é relevante notar estas particularidades, uma vez que na 

estrutura fiscal o peso relativo do petróleo é muito elevado. O México tem uma 

taxa de “esforço fiscal”74 muito baixa (11%) , muito inferior á média dos países da 

OCDE  que é 15% mais elevada. Esta característica tem sido interpretada como o 

resultado de evasão fiscal e de uma política fiscal deliberada no sentido de manter 

uma taxa baixa e constante (Borton, 2013) , mas também da dependência face ás 

receitas do petróleo, que representam mais de um terço do orçamento federal. 

Entre 1999 e 2009, só a Pemex ( a empresa publica petrolífera mexicana, a quinta 

maior empresa petrolífera em termos mundiais) contribuiu com 40% das receitas 

públicas totais  (Borton e Suárez-Mier, 2013,pg.7).  A importância da 

Administración de Grandes Contribuyentes é portanto muito grande. 

No que respeita aos pequenos e médios contribuintes, em 2003-2004, passaram 

de apenas cerca de 7 milhões para 23 milhões, devido á criação de infraestruturas 

no SAT que permitiram a incorporação maciça de assalariados nas bases de 

dados fiscais (Velasco, 2008, pg.32). A fiscalização tornou-se a partir daí muito 

mais importante, e passou a ser mais eficiente através da utilização de técnicas de 

1.                                          
74 O “esforço fiscal” é medido pelo rácio entre as receitas fiscais e o Produto Interno Bruto (PIB) de um dado país. 
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“administração de riscos”, focando assim a auditoria fiscal nos contribuintes com 

maior probabilidade de incumprimento.  

Os servidores públicos que trabalham no SAT (Servicio de Administración 

Tributária) estão agrupados em três categorias75 ; as duas primeiras são 

servidores de confiança , portanto postos de trabalho com chefias : 

 Funcionários Fiscais de Carreira – conjunto de servidores abrangidos 

pelo Serviço Fiscal de Carreira; 

 Funcionários Fiscais de Livre Designação – conjunto de especialistas e 

técnicos que trabalham no SAT sem pertencerem ao Serviço Fiscal de 

Carreira; 

 Servidores públicos de base – conjunto de pessoas que prestam 

funções de apoio ás funções de direção, especialistas ou técnicos. Podem 

vir a ter acesso ao Serviço Fiscal de Carreira se cumprirem os requisitos 

em matéria de formação profissional e capacitação técnica, bem como o 

perfil do posto de trabalho.   

   

 Desde a lei que criou o SAT, em 1995, que estava previsto um Serviço Fiscal de 

Carreira (SFC), com a missão de permitir a constituição de um conjunto de 

profissionais qualificados, profissionais e especializados; no entanto, o estatuto 

legal correspondente á criação da carreira só veio a ser publicado em 2003, tendo 

sido republicado com alterações no ano seguinte; em 2008, ainda não estava 

implementado de facto, apesar de em 2000, cerca de 6.000 servidores públicos 

terem prestado provas de conhecimentos para ingressar  no SFC (Velasco, 

2008,pg.24) . A versão consultada e referida no que se segue é de 2010, 

publicada em Diário Oficial a 7 de Maio de 2010. 

De acordo com o Estatuto del Servicio Fiscal de  Carrera (2010), não é claro que o 

ingresso seja através de concurso externo ou interno. De qualquer forma, está 

estabelecida a necessidade do desenvolvimento e aprofundamento de 

conhecimentos e que venha a permitir um código claro de conduta para os 

servidores públicos, e a promoção de esquemas de remuneração, promoção e 

incentivos baseados no mérito e no desempenho profissional. 

No México o “funcionário fiscal de carreira”76 tem de respeitar uma série de 

exigências : 

 Ocupar um lugar de confiança77 nos níveis de administrador, 

subadministrador, chefe de departamento , ou enlace ; 

 Ter uma antiguidade mínima de cinco anos no Servício de Administracion 

Tributária , na Secretaria de Hacienda y Credito Público ou nos seus 

1.                                          
75 Artigo 16º da Ley del Servicio de Administración Tributária, ultima versão publicada a 9 de abril de 2012 (DOF). 
76 Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera, DOF 07/05/2010 . 
77

 Funcionários contratados para desempenhar funções de direção  (directores gerais,diretores de área, adjuntos,subdiretores e chefes 

de departamento), de inspecção, vigilância ou fiscalização, maejo de fundos ou valores, auditoria, controle de aquisições,investigação 
científica, assessoria ou consultoria nos níveis superiores da administração pública federal, agentes do ministério publico federal e das 
polícias.   
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órgãos desconcentrados, exercendo funções relacionadas com a 

administração tributária, o comércio exterior, a administração de recursos e 

serviços ou tecnologias de informação; 

 Obter um resultado na avaliação de desempenho de normal ou superior; 

 Ficar aprovado na avaliação de conhecimentos técnicos.  

 

Neste contexto, o auditor  pode ser, ou não, um servidor integrado na carreira 

fiscal. De uma forma genérica, trata-se de um cargo a quem compete 78 : 

 Planear, organizar e administrar sistemas de informação para assegurar a 

precisão e o cumprimento das normas legais e procedimentos 

contabilísticos e fiscais de pessoas físicas, empresas e instituições 

públicas e privadas; 

Detalhando, as suas funções são: 

 Examinar e analisar  os registos fiscais;   

 Verificar se os registos estão corretos bem como os movimentos de  
efetivos e valores, facturas, etc., legais e de acordo com os 
procedimentos estabelecidos ;  

 Fazer as recomendações necessárias com base nas auditorias 
conduzidas, de forma a corrigir as irregularidades encontradas, 

 Formular informações sobre as auditorias praticadas;  

 Calcular e formular declarações tributárias ; 

 Realizar outras funções afins. 
 

De acordo com o Catalogo General de Puestos del Gobierno Federal (2002), 

existem os seguintes postos de trabalho, classificados como profissionais, no 

Governo Federal, a generalidade dos quais são de confiança ou de enlace: 

 Funcionários Fiscais de carreira: Coordenador sectorial de auditoria e 

fiscalização; supervisor geral de auditoria ; auditor geral; auditor adjunto; 

auditor executivo; auditor coordenador; auditor encarregado. 

 Pessoal de enlace: auditor jr. 

 Pessoal de base: auditor fiscal; ajudante de auditor fiscal; supervisor de 

auditor fiscal. 

 

A responsabilidade associada com a investigação fiscal baseada na gestão do 

risco  leva a que se considere como equiparado ao cargo de auditor fiscal com as 

funções desempenhadas no Brasil e nos restantes países em análise , o conjunto 

de postos de trabalho com as competências exercidas pelos funcionários fiscais 

de carreira. Na verdade, embora a designação de “auditor fiscal” ou “ajudante de 

1.                                          
78 Sistema Nacional de Clasificación de ocupaciones 2011, SINCO,  Instituto Nacional de Estadística y Geografia, Mexico, 2012  
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auditor fiscal” trata-se do exercício de funções fundamentalmente de apoio e 

suporte. 

. 

 

No que respeita á aplicação de procedimentos aduaneiros , a Administração Geral 

de Aduanas (AGA) faz parte do Servicio de Administración Tributária79 (SAT;Fig. 

105) é o organismo descentralizado encarregado  de fiscalizar, acompanhar e 

controlar a entrada e saída de mercadorias do México. Em geral, a importação de 

bens exige a participação de um agente ou despachante aduaneiro; os agentes 

são responsáveis pelo 

 pagamento de impostos de importação; 

 verificação da verdade das declarações efetuadas pelos importadores. 

A diferença entre agentes e despachantes é que estes últimos só podem 

desenfaldegar mercadorias num dado posto, e em nome de uma dada pessoa. 

Para importações com um valor até 3.000 dl. não é necessário utilizar um 

despachante ou agente80.  

A gestão aduaneira é efetuada através de um sistema informatizado (Sistema 

Automatizado Aduanero Integral) que permite tanto a elaboração como a 

validação eletrônica das declarações efetuadas no âmbito das trocas com o 

exterior, bem como a circulação de informação com os 49 postos aduaneiros que 

existem no México e as restantes agências governamentais, bem como com 

bancos etc. Em média, e de acordo com um estudo efetuado pelo Banco Mundial 

para o México, o tempo médio para conseguir obter uma autorização para 

importar são cerca de 12 dias81 .  

 

 

PORTUGAL 

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) é um organismo do Ministério das 

Finanças.  Foi criado em 1 de janeiro de 201282, e resultou da fusão de três 

direções gerais: a Direção-geral dos Impostos, a Direção-geral de Informática e 

Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros, e a Direção-geral das Alfândegas e 

Impostos Especiais sobre o Consumo. Procurava-se dessa forma renovar a 

missão e objectivos da administração tributária e aduaneira, assegurando-se 

uma maior coordenação na execução das políticas fiscais definidas pelo 

Governo, reforçar o combate à fraude e evasão fiscais e garantir uma mais 

1.                                          
79 O que diverge pelo menos dos Estado Unidos e da França,onde os dois serviços estão separados. 
80 Trade Policy Review–Mexico, Report by Secretariat, Genebra,pg.32-22,2008, World Trade Organization, 

http://www.wto.org/English/tratop_e/tp295_e.htm, consultado em agosto de 2013. 

 
81

“Doing business 2011-Mexico”, World Bank, Washington, 2010, pg. 57, http://doingbusiness.org/reports 
   
82 Decreto-Lei nº 118/2011, de 15 de dezembro (Portugal). 
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eficiente utilização dos recursos existentes, num quadro de preservação das 

competências especializadas das Direções-Gerais ora integradas. 

Com a criação da AT simplifica-se a estrutura organizativa da administração 

tributária e aduaneira, promovendo-se uma maior eficácia operacional e um 

relacionamento mais próximo e integrado com os contribuintes e operadores 

económicos. Trata-se contudo de um organismo de significativa dimensão em 

Portugal, envolvendo 11.695 servidores públicos, dos quais 60% desempenham 

funções na gestão e inspeção tributária (Figura 108). 

 

Figura 108. Recursos Humanos, Autoridade Tributária e Aduaneira, setembro 2012 
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Fonte: Autoridade Tributária e Aduaneira, www.info.portaldasfinanças.gov.pt 

 

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem por competências a administração 

dos impostos, dos direitos aduaneiros e dos demais tributos em Portugal, bem 

como a exercer o controlo da fronteira externa da União Europeia e do território 

aduaneiro nacional. As suas funções são: 

 Assegurar a liquidação e cobrança de impostos sobre o rendimento, sobre 

o património, o consumo, os direitos aduaneiros e demais tributos que lhe 

compete administrar, bem como  arrecadar e cobrar outras receitas do 

Estado e pessoas coletivas de direito público; 

 Exercer a ação de inspeção tributária e aduaneira, garantir a aplicação das 

normas a que se encontram sujeitas as mercadorias introduzidas no 

território da União Europeia e efetuar os controlos relativos à entrada, 

saída e circulação das mercadorias no território nacional, prevenindo, 
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investigando e combatendo a fraude e evasão fiscais e aduaneiras e os 

tráficos ilícitos, no âmbito das suas atribuições; 

 Exercer a ação de justiça tributária e assegurar a representação da 

Fazenda Pública junto dos órgãos judiciais; 

 Assegurar a negociação técnica e executar os acordos  e convenções 

internacionais em matéria tributária e aduaneira, cooperar com organismos 

europeus e internacionais e outras administrações tributárias e aduaneiras, 

e participar nos trabalhos de organismos europeus e internacionais 

especializados no seu domínio de atividade; 

 Promover a correta aplicação da legislação e das decisões administrativas 

relacionadas com as suas atribuições e propor as medidas de carácter 

normativo, técnico e organizacional que se revelem adequadas; 

 Desenvolver e gerir as infraestruturas, equipamentos e tecnologias de 

informação necessários à prossecução das suas atribuições e à prestação 

de apoio, esclarecimento e serviços de qualidade aos contribuintes; 

 Realizar e promover a investigação técnica e científica no domínio 

tributário e aduaneiro, tendo em vista o aperfeiçoamento das medidas 

legais e administrativas, a qualificação permanente dos recursos humanos, 

bem como o necessário apoio ao Governo na definição da política fiscal e 

aduaneira; 

 Informar os contribuintes e os operadores económicos sobre as 

respectivas obrigações fiscais e aduaneiras e apoiá-los no cumprimento 

das mesmas; 

 Assegurar o licenciamento do comércio externo dos produtos tipificados 

em legislação especial e gerir os regimes restritivos do respectivo comércio 

externo. 

 

Trata-se de um serviço da administração direta do Estado dotado de autonomia 

administrativa. Dispõe de unidades orgânicas desconcentradas de âmbito 

regional, designadas por direções de finanças e alfândegas, e de âmbito local, 

designadas por serviços de finanças, delegações e postos aduaneiros. Para além 

do diretor geral, inclui 12 subdiretores gerais, 42 serviços centrais , 21 direções de 

finanças e 15 alfândegas (serviços desconcentrados de âmbito regional), e 343 

serviços de finanças, 16 delegações aduaneiras e 11 postos aduaneiros ( 

serviços desconcentrados de âmbito local). 

  

Embora a reestruturação das carreiras da administração publica , que criou em 

Portugal apenas uma carreira, transversal, de técnico superior, a especificidade 

das competências de liquidação, cobrança e fiscalização de  impostos manteve-

se . Desta forma, foi reconhecido aos servidores públicos do quadro da Direção-

geral de Impostos, e posteriormente na Autoridade Tributária, um estatuto próprio, 
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nomeadamente com pessoal especializado, concursos próprios e um estatuto 

remuneratório específico83.  

De acordo com a legislação de 1999, foi criado um grupo de administração 

tributária, com a constituição apresentada no Quadro 103. 

 

Quadro 103  Constituição do grupo de administração tributária (GAT), Portugal 

Grau Gestão tributária Inspeção tributária Nível 

7 

7 

 

6 

5 

 

4 

3 

Gestor tributário 

Técnico de administração tributária 
assessor principal 

Técnico de administração tributária 
assessor  

Técnico de administração tributária 
principal 

Técnico de administração tributária 

Estagiário 

 

Inspetor tributário assessor 
principal 

Inspetor tributário assessor  
...               

 Inspetor tributário principal 

 

Inspetor tributário 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

2 Técnico de administração tributária 
adjunto 

 

 3 

2 

1 Estagiário  1 

Fonte: Decreto-lei nº 557/99, de 17 de dezembro, anexo III 

 

 A inspeção tributária desempenha as funções equivalentes ás de auditor fiscal no 

Brasil.  De acordo com Arens et al.(2002), poder-se-ia representar da forma 

apresentada na Figura 109 o posicionamento  conceptual do cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                                          
83

 Decreto-lei nº 557/99, de 17 de dezembro,publicado na I série do Diário da República 
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Figura 109. Posicionamento da  Inspeção Tributária 

 

Fonte: Arens et al.(2002), cit. por Bastos (2004),pg.2 

Neste sentido, a auditoria fiscal tem como objetivo o exame á situação fiscal da 

empresa no sentido de se verificar, e confirmar, o cumprimento das obrigações 

tributárias e se procedeu aos respetivos pagamentos fiscais (Bastos, 2004, pg. 4), 

normalmente desempenhada por um auditor financeiro, ou auditor de contas,  da 

própria empresa. Já se a auditoria fiscal em causa couber á Fazenda, á 

administração fiscal federal ou nacional, então trata-se de um processo de 

auditoria independente, caracterizando-se como inspeção ou fiscalização tributária 

(ou fiscal). 

Ao inspetor tributário compete84:  

 garantir a minimização dos aspetos económicos do risco fiscal; 

 verificar a regularidade fiscal dos contribuintes e o cumprimento das 

obrigações tributárias; 

 confirmar os elementos declarados perante a administração fiscal; 

  identificar comportamentos de risco; 

 propor correções á matéria coletável, consubstanciadas em liquidações 

adicionais de impostos; 

 inventariar e avaliar bens móveis e imóveis para controle das obrigações 

tributárias. 

 

 

 

 

1.                                          
84 Bastos, 2004, pg. 5; Decreto-lei 413/98, de 31 de dezembro (define o Regime Complementar do Procedimento de Inspeção 

Tributária).   
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Figura 110.Percurso da Inspeção Tributária 

 

 Fonte: adaptado de Bastos,2004,pg.5 

 

No que diz respeito ás alfândegas, o trabalho aduaneiro é também desempenhado, 

em Portugal, por carreiras especiais, que integram as carreiras apresentadas no 

Quadro 104, com os respetivas conteúdos funcionais. 

 

   Quadro 104. Carreiras aduaneiras, Portugal 

 Grupo de pessoal Conteúdos funcionais 

Técnicos 

superiores 

aduaneiros 

Pessoal técnico 

superior 

Efetuar estudos de caráter económico, jurídico e 

outros de natureza técnico-aduaneira e fiscal; 

Instruir os processos por crimes e contra-

ordenações; 

Proceder a auditorias, inspeções, exames e 

peritagens; 

Efetuar as reverificações e verificações necessárias; 

Superintender e proceder á conferência final dos 

bilhetes de despacho e documentos afins; 

Superintender e coordenar os núcleos funcionais 

destinados a conferir maior eficácia ao controle 

fiscal e a desalfandegamento das mercadorias  

Técnico 

verificador 

aduaneiro 

Pessoal técnico Proceder a fiscalizações; 

Efetuar as verificações para as quais for nomeado; 

Orientar diretamente a execução dos serviços de 

conferência de carga e descarga e de revisão de 

pessoal, de bagagem e de meios de transporte. 
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Carreiras aduaneiras 

Secretário 

aduaneiro 

Pessoal técnico-

profissional 

Funções executivas de natureza técnica-

administrativa  (expediente, arquivo, organização de 

processos técnicos, fiscais e administrativos 

aduaneiros. 

Verificador 

auxiliar 

aduaneiro 

Pessoal técnico-

profissional 

Funções executivas de natureza técnica-

administrativa (fiscalização e verificação das 

mercadorias). 

Técnico 

superior 

aduaneiro de 

laboratório 

Pessoal técnico 

superior 

Funções consultivas e de investigação, estudo e 

adaptação de métodos e processos técnico-

científicos na área do laboratório 

Analista 

aduaneiro de 

laboratório 

Pessoal técnico Funções de estudo e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnico-laboratorial 

Analista 

aduaneiro 

auxiliar de 

laboratório 

Pessoal técnico-

profissional 

Funções executivas de natureza técnica-laboratorial 

Fonte: Portaria nº 531-A/93, de 20 de maio, DR nº 117/93, série-B, 1º suplemento 

 

Analisados os conteúdos funcionais, parece inegável a existência de  

correspondência entre o cargo de analista tributário no Brasil e técnico superior 

aduaneiro em Portugal. 

 

 

SUÉCIA 

Na Suécia, compete á Swedish Tax Agency (Skatterverket), formada em 2004, em 

resultado da fusão da Swedish National Tax Board (Riksskatteverket) and e as dez 

autoridades tributárias regionais (skattemyndigheter) que existiam ao tempo,  a 

responsabilidade pela administração fiscal e pela verificação do cumprimento das 

regras fiscais ao nível dos indivíduos e das empresas. Com 10.800 trabalhadores, 

66% dos quais do sexo feminino, tem  cerca de 100 gabinetes em todo o país, 

bem como gabinetes especiais como, por exemplo, para grandes contribuintes.  

Tem a seu cargo não apenas a administração fiscal direta, assegurando a 

cobrança e liquidação dos impostos, nomeadamente os impostos sobre a renda, 

sobre o valor acrescentado e sobre os lucros, mas também as contribuições para 

a segurança social pagáveis pelos empregadores.  

Os dois grandes grupos de trabalhadores na Autoridade Tributária sueca (Swedish 

Tax Agency) são economistas e juristas, com funções específicas na investigação 
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e análise de casos complexos em áreas como o imposto de renda, contribuições 

para o sistema de segurança social, e imposto sobre o valor acrescentado.   Os 

especialistas em auditoria tributária são economistas especializados e com 

experiência significativa. As suas competências são investigar, analisar e tomar 

decisões  em processos tributários que envolvem indivíduos, empresas e 

acionistas.  

As unidades de fraude fiscal , que integram economistas especializados na 

detecção de fraudes fiscais e contabilidade falsa, atuam não apenas na 

investigação, mas também na elaboração de estudos que permitam compreender 

explicar e prever os fenómenos de atividade criminal fiscal, colaborando na 

definição de operações fiscais de controlo85. Nesse sentido, a Swedish Tax 

Agency trabalha em estreita cooperação com a Swedish Enforcement Agency , 

assim como com outras agências no sentido de controlar o crime económico.  

Com base no sistema BESTA que classifica funções desempenhadas na 

administração central sueca , por grupos de conteúdo funcional e complexidade 

podem considerar-se seis níveis no grupo de “auditores e trabalho de auditoria” 

(Quadro 105).  

 

 

Quadro 105. Auditores e trabalho de auditoria, Suécia, administração central  

Nível de complexidade Descrição de funções 

1 Examinar a documentação e proceder a reconciliações; 

Gerir as declarações entregues e que não exigem investigação 
posterior; 

Preparar informações sucintas para o público em geral e para 
as empresas. 

2 Analisar os materiais, avaliar os resultados, e proceder aos 
ajustamentos necessários; 

Conduzir auditorias de pequena dimensão e responsabilidade; 

Decidir, em casos fiscais mais simples, onde a informação seja 
fundamentalmente adquirida através de contatos pessoais ou 
literatura; 

Participar na obtenção de material de investigação. 

3 Coordenar e participar em auditorias e elaborar relatórios das 
inspeções conduzidas; 

Preparar propostas para permitir maior eficiência nas auditorias 
conduzidas; 

Estudar todos os assuntos de natureza fiscal e preparar 
informação fiscal para as empresas e indivíduos; 

Proceder a inspeções e investigações. 

1.                                          
85 Relatório de atividades, 2012, http://www.skatteverket.se/download/18.133ff59513d6f9ee2eb1d1d/1364892936033/16521.pdf 

(tradução livre do autor). 
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4 Planear, dirigir e coordenar o trabalho de auditoria; 

Escrever relatórios das inspeções fiscais; 

Investigar questões fiscais de complexidade elevada; 

Envolver-se na auditoria fiscal a grandes empresas; 

5 Planear, liderar, coordenar, monitorizar e assegurar a qualidade 
da auditoria e das atividades relacionadas; 

Preparar o plano de auditoria, e elaborar o respetivo relatório e 
propostas de alteração; 

Iniciar, planear e dirigir projetos de auditoria de complexidade 
elevada; 

Investigar assuntos fiscais particularmente complexos; 

Conduzir auditorias fiscais independentes de grandes 
empresas, ou auditorias em colaboração com a polícia e a 
investigação judicial. 

6 Planear, liderar e coordenar as atividades de follow-up das 
auditorias conduzidas; 

Enquanto auditor senior, liderar projetos complexos e ser 
responsável pelos relatórios produzidos; 

Desenvolver linhas de evolução e regulamentos para a 
auditoria fiscal; 

Planear e assegurar a qualidade das auditorias a nível nacional. 

Fonte: http://www.st.org, BESTA 

 

No que respeita ao controle de pessoas e bens nas fronteiras suecas, a 

responsabilidade pertence a uma agência designada de Tullverkert, com as 

competências próprias de qualquer agência aduaneira no espaço económico 

europeu. De uma forma sucinta, cabe-lhe gerir o fluxo de bens , de forma eficiente, 

assegurando a neutralidade competitiva no comércio exterior e contribuindo para 

uma sociedade mais segura86 . 

A importância da agência é dada pela constatação de que a Suécia exporta cerca 

de dois terços da sua produção industrial, e conta com cerca de 2.100 

trabalhadores, o que no contexto da administração central sueca é muito 

significativo. Tem um mandato do Parlamento e do governo sueco para aplicar 

taxas aduaneiras e impostos .Do ponto de vista organizacional, está dividido em 

duas grandes áreas : 

 aplicação da lei – previne e impede o tráfico de bens ilegais ; 

 gestão do comércio exterior – simplifica o transporte legal dos bens .  

Em qualquer das áreas é desenvolvido trabalho no sentido de aumentar o fluxo de 

informações , bem como realizar cursos de formação dirigidos a empresas.  

1.                                          
86 Informação obtida no site oficial, www.tullverket.se, consultado em agosto de 2013. 
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As funções equiparáveis aos do analista tributário na aduana, no Brasil,  são 

desempenhadas por auditores aduaneiros . Na Suécia, as suas  competências 

são: 

 analisar as declarações de importação e exportação das empresas 

suecas, verificando a exatidão das informações e o cumprimento das leis 

e regulamentos que se aplicam aos produtos em questão; 

 investigar as empresas, se for o caso, com base em documentação 

produzida , ou através de contatos diretos;   

 conduzir auditorias de qualidade a empresas certificadas; 

 participar em grupos de trabalho com outras agências governamentais, 

como a Swedish Tax Agency, ou com organismos internacionais no 

contexto de investigações e auditorias de natureza aduaneira, ou em 

investigações criminais. 

  

 

M-2) Recrutamento e seleção 

No Brasil, o  recrutamento é feito por concurso público , com base em provas, 

tanto para analistas tributários quanto para auditores fiscais. Compreende três 

fases: provas, um programa de formação profissional nas áreas envolvidas, e 

desde 2006, o programa de capacitação profissional. 

O concurso para auditor fiscal 87faz-se com base na áreas de especialização 

(Aduana; Política e Administração Tributária ; Auditoria e Tributação e 

Julgamento).  

As provas efetuadas são eliminatórias e classificatórias, e incluem uma prova de 

conhecimentos gerais para todos, sobre Português; Inglês ou espanhol; raciocínio; 

Direito; Administração Geral e Pública . Os candidatos devem de seguida fazer 

duas provas de conhecimentos especificas, das quais a primeira pretende avaliar 

conhecimentos em Direito Constitucional, Administrativo, Tributário e Auditoria, e a 

segunda em Contabilidade, Legislação tributária, Comércio Internacional e 

Legislação Aduaneira  . Finalmente , haverá lugar a uma prova discursiva sobre 

um dos temas referidos. 

O concurso para analista tributário88 tem as mesmas características . O ingresso 

faz-se com base em área de especialização. A prova de conhecimentos gerais 

versas sobre Português; Inglês ou Espanhol; Raciocínio; Direito Constitucional; 

Administração Geral. As provas de conhecimentos específicos , duas também, 

avaliam conhecimentos nas áreas de Direito, Contabilidade Geral, Direito 

Tributária e Aduaneira, bem como em Informática, Legislação tributária, 

Contabilidade Geral. Finalmente, haverá lugar á redação de uma dissertação 

sobre um dos temas referidos. 

1.                                          
87

 Edital ESAF nº 24 , de 06 de julho de  2012, http://www.vestcon.com.br/ft/conc/12155.pdf. 
88

 Edital ESAF nº 23 , de 06 de julho de  2012, http://www.esaf.fazenda.gov.br/concursos_publicos/em-andamento-1/analista-tributario-
da-receita-federal-do-brasil 
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Nos Estados Unidos, o processo de recrutamento e seleção é feito por concurso 

publico externo, mas aberto a potenciais candidatos internos que possam estar 

interessados em passar de uma classe para outra. A progressão horizontal 

depende do tempo e do desempenho, a promoção vertical depende de concurso. 

O Quadro 106 resume as exigências do processo de recrutamento e seleção para 

cada um dos cargos considerados. 

 

Quadro 106.  Recrutamento e seleção , EUA 

Organização Cargos Recrutamento Capacitação 

Internal revenue 
Service (IRS) 

Internal Revenue 
Agent 

Concurso externo. 

Cidadania americana; 

Licenciatura em 
contabilidade/auditoria, 
que inclua 30 horas 
semestrais em 
contabilidade/auditoria; 

Estar certificado como 
Contabilista Público 
(CPA), obtido através 
de exame escrito;  

Fases: 

1ª avaliação curricular 
(eliminatória) 

2ª Assessment 
Questionaire, para 
avaliar competências 
comportamentais  

3º os melhores 
qualificados serão 
chamados para uma 
entrevista 

 

Internal revenue 
Service (IRS) 

Large and Mid-Size 
Business (LB&I) 
Revenue Agent  

Concurso externo. 

Cidadania americana; 

Licenciatura em 
contabilidade/auditoria, 
que inclua 30 horas 
semestrais em 
contabilidade/auditoria; 

Estar certificado como 
Contabilista Público 
(CPA), obtido através 
de exame escrito.  

Fases: 

1ª avaliação curricular 
(eliminatória) 

2ª Assessment 
Questionaire, para 

Formação em: 

 Direito fiscal; 

Análise jurídica de 
“casos”; 

Informática; 

Técnicas de 
auditoria. 
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avaliar competências 
comportamentais  

3º os melhores 
qualificados serão 
chamados para uma 
entrevista 

 

Office of the Inspector 
General for Tax 
Administration 

Auditor Concurso interno 
(servidores públicos)  

Acesso ao GS 511-
grau 13 

Licenciatura em 
contabilidade e /ou 
auditoria ou num grau 
relacionado com 
administração publica, 
administração de 
empresas ou finanças 
desde que tenham um 
semestre de 24h em 
contabilidade 

1 ano de experiência 
profissional 
especializada ao nível 
GS -12 

Fases: 

1ª avaliação curricular 
(eliminatória) 

2ª Assessment 
Questionaire, para 
avaliar competências 
comportamentais  

As promoções em 
termos de graus 
fazem-se por 
concurso  

Office of the Inspector 
General for Tax 
Administration 

Program Analyst 
(Senior Audit 
Evaluator) 

Pelo menos 1 ano de 
experiência 
profissional com 
responsabilidade e 
dificuldade ao nível do 
GS-12 no serviço 
federal , no setor 
publico ou no setor 
privado; 

A seleção passa pela 
análise curricular e 
respostas on line a 
questões de natureza 
comportamental. Deve 
juntar-se cópia da 
ultima avaliação de 
desempenho. 

 

U.S. Department of 
Homeland Security 

 

Office of the Chief 
Financial Officer 

Immigrant and customs 
enforcement  

Cidadania americana 

Capacidade para 
passar em testes de 
droga e uma 
investigação sobre a 
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Office of Financial 
Management 

Office of Assurance 
and Compliance 

história pessoal 

Licenciatura em 
contabilidade e /ou 
auditoria ou num grau 
relacionado com 
administração publica, 
administração de 
empresas ou finanças 
desde que tenham um 
semestre de 24h em 
contabilidade 

Experiência 
profissional ao nível 
GS-510 -12 

Concurso interno e 
externo 

Fases: 

1ª avaliação curricular 
(eliminatória) 

2ª Assessment 
Questionaire, para 
avaliar competências 
comportamentais  

3º os melhores 
qualificados serão 
chamados para uma 
entrevista 

  

U.S. Department of 
Homeland Security 

 

Customs and Border 

Protection Officer 

Concurso externo. 

Cidadania americana; 

Menos de 37 anos de 
idade; 

Investigação de 
background pessoal; 

Exame escrito (CBP 

entrance examination) 
baseado em 3 secções: 
capacidades em 

raciocínio, escrita e 
experiência e 
conhecimentos em CBP. 

Formação inicial 
obrigatória 

Fonte: https://www.usajobs.gov 

 

Em França, a carreira de inspetor de impostos evolui , essencialmente com base 

na antiguidade: 

 Inspecteur d’ impôts; 

 Inspecteur divisionnaire classe normal e hors de classe ; 

 Inspecteur principal. 
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O ingresso na carreira faz-se por concurso público interno ou externo , e é muito 

competitivo, garantindo a categoria A.  

Os candidatos têm de ter o grau de licenciatura (designado de bacharelato, com 3 

anos), e sujeitar-se a um conjunto de provas com exigência elevada. O processo 

de concurso divide-se em duas fases: 

 Numa primeira fase, a admissibilidade é garantida pela aprovação em 

duas provas escritas . A primeira traduz-se na elaboração de uma nota de 

síntese, com base num dossier com um número máximo de 25 páginas, 

sobre questões económicas e financeiras. A segunda prova escrita 

consiste em respostas dadas a um tema, de entre uma lista, escolhido pelo 

próprio candidato no momento da inscrição. Os temas incluem direito 

(direito administrativo e constitucional, direito civil e processo civil, direito 

dos negócios), instituições e política europeia, economia (análise 

económica, finanças e gestão pública), matemática e estatística 

(matemática; econometria e estatística), gestão contabilística e financeira. 

 Se admitido, então deverá apresentar-se a duas entrevistas e a uma outra 

prova escrita. As entrevistas destinam-se a avaliar a motivação individual e 

competências comportamentais, e a confirmar os conhecimentos teóricos 

e técnicos. Finalmente, deverá elaborar uma tradução de um documento 

numa língua estrangeira, sem recorrer ao dicionário, em alemão, espanhol, 

inglês ou italiano. 

Depois de  ter ultrapassado com sucesso todas as etapas, o ingresso passa por 

um período de formação inicial, obrigatório e já remunerado, com a duração de 18 

meses. Os primeiros doze meses são na Escola Nacional de Finanças Públicas, e 

os seis meses restantes correspondem a um estágio, já no local onde ficarão a 

trabalhar. 

Os inspetores podem ainda ser nomeados por escolha, de entre os servidores da 

Direção-geral de Finanças Públicas com categoria B89, desde que tenham quinze 

anos de serviço público, dos quais oito anos na categoria B, e que façam parte de 

uma lista de aptidão em termos de desempenho profissional, acordada com a 

comissão paritária da Direção- geral (constituída por representantes da direção de 

topo e dos servidores).  

Finalmente, uma terceira via de ingresso no cargo de inspectores de finanças 

públicas resulta de um exame profissional,organizado por especialidades , aberto 

a servidores situados no 3º grau da categoria B, no 6º escalão do 2º grau, ou no 7º 

escalão do 1º grau. Existe no entanto um limite para este tipo de ingresso, definido 

anualmente pelo Ministro da Economia e Finanças, que normalmente não pode 

ultrapassar os 5% dos efetivos totais em cada.na posição.     

A promoção ao longo da carreira, até inspetor principal, baseia-se essencialmente 

em antiguidade, mas passa também por um tipo de concurso; o acesso a inspetor 

principal , que é o topo da carreira, acede-se através de um concurso profissional 

aberto aos inspetores que tenham atingido o 5º escalão e contem pelo menos com 

1.                                          
89 Décret n° 2010-986 du 26 août 2010 
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cinco anos na categoria A. As nomeações são feitas da forma como está 

exemplificado no Quadro 107. 

 

Quadro 107 . Promoção, Inspetores de Finanças Públicas, França     

Inspetor de Finanças 

Publicas 

Inspetor principal de Finanças Públicas 

5º escalão 1º escalão com a antiguidade do escalão adquirida 

6º escalão 2º escalão sem antiguidade 

7º escalão 2º escalão com dois terços da antiguidade adquirida 

8º escalão 3º escalão com dois terços da antiguidade adquirida 

9º escalão 4º escalão com cinco sextos da antiguidade adquirida 

10º escalão 5º escalão com cinco sextos da antiguidade adquirida 

11º escalão 6º escalão sem antiguidade 

12º escalão 6º escalão com antiguidade adquirida 

Fonte: Décret n° 2010-986 du 26 août 2010,  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022747697 

Por sua vez, os  

 inspecteurs divisionnaire hors class são escolhidos de entre os inspecteurs 

divisionnaire de classe normal que tenham atingido pelo menos o 3º 

escalão e contem quatro anos de serviço efetivo no grau;  

 inspecteurs divisionnaires de classe normal são escolhidos de entre os 

inspetores de finanças públicas que tenham atingido pelo menos o 9º 

escalão e tenham pelo menos sete anos de exercício efetivo na posição. 

Note-se que os escalões são os seguintes: 

 inspecteur principal : 9 escalões; 

 inspecteur divisionnaire hors class: 3 escalões; 

 inspecteur divisionnaire classe normal: 4 escalões; 

 Inspecteur de finances publiques: 12 escalões ,mais um escalão de 

estagiário. 

 É ainda possível aos inspetores, através de concurso interno e avaliação de 

desempenho, acederem a uma posição de categoria A+ (administradores de 

finanças, que podem considerar-se como correspondendo no Brasil a 

especialistas em gestão pública, equiparados de uma forma geral ao “senior civil 

service” , ou direção de topo da administração pública central.  

No que respeita ás duanas, o ingresso atualmente é por concurso público, com 

algumas posições reservadas a pessoas com deficiência ou antigos militares.  
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No caso dos Contrôleurs de la DGDDI, os candidatos devem ser possuidores de 

espírito de iniciativa e ter uma grande disponibilidade para o serviço no caso do 

ramo de vigilância, para além de apresentarem boas condições físicas.  O 

concurso, em qualquer dos ramos,  evolui em duas partes; em primeiro lugar, 

devem ultrapassar uma  

 fase de pré - admissibilidade que consiste na realização de uma prova 

escrita, de respostas em escolha múltipla destinadas a verificarem os 

conhecimentos em  francês, matemáticas, conhecimentos gerais e 

raciocínio lógico. 

Na fase seguinte, de admissibilidade, terão de prestar duas provas escritas, mais 

uma terceira que é facultativa: 

 fase de admissibilidade: 

 prova escrita nº 1 :resumo de  um texto com temas de natureza 

económicas e sociais contemporâneas, e respostas a questões 

levantadas pelo texto; 

 prova escrita nº 2 : sob um tema á escolha do candidato na altura 

da candidatura de entre : resolução de problemas de matemática; 

resolução de exercícios de contabilidade privada; composição sobre 

questões de economia; ou de direito; ou de geografia económica; ou 

de conhecimentos técnicos de navegação marítima; 

 prova escrita nº 3, facultativa – traduzir um texto , sem dicionário 

(exceto para o árabe e para o chinês) de um texto numa destas  

línguas estrangeiras: alemão, inglês, árabe, espanhol, chinês, italiano 

ou russo. 

Uma vez admitidos (as provas são eliminatórias), os candidatos devem ainda 

prestar uma prova oral destinada á apreciar as motivações individuais, e uma 

outra prova oral destinada a avaliar os conhecimentos numa língua estrangeira. 

Finalmente, haverá ainda lugar a uma prova de capacidade física. 

Os candidatos selecionados ingressam como estagiários durante um ano. Nesse 

primeiro ano, devem ainda cumprir um programa de formação. Os seis meses 

iniciais do programa de estágio são passados na Escola Nacional das Alfândegas 

em Rouen (ENBD). 

O grau de Contrôleur de segunda classe tem treze escalões; o acesso de um 

escalão a outro faz-se com base em antiguidade. Podem aceder a graus 

superiores na carreira – contrôleur de primeira classe, contrôleur principal -  

através de concurso,ou por escolha obedecendo determinadas regras, conforme 

já referido.  Se pertencerem á categoria A podem subir ao posto de inspetor, que 

permite por sua vez o acesso aos cargos de direção superior. 

 

No caso do México, não ficou claro que o Servicio Fiscal de Carrera tenha sido 

efetivamente implementado , e se tal aconteceu, quais as suas virtualidades. De 

acordo com a legislação, todos os novos servidores públicos no SAT passam por 
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um processo de recrutamento e seleção baseado em três fases (Velasco, 

2008,pg. 39): 

 Análise curricular do perfil escolar e profissional; 

 Provas psicométricas sobre inteligência, personalidade e valores; 

 Entrevista técnica; 

 Prova para avaliar a capacidade para organizar e dirigir grupos de 

trabalho – para cargos de direção. 

No que diz respeito em particular aos auditores fiscais90, no Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), é ainda exigido que: 

 Esteja certificado como contabilista público; 

 Tenha experiência em matéria de impostos; 

 Não tenha problema de horários; 

 Seja proactivo. 

 

Ainda que os salários no setor público, a nível federal, sejam relativamente 

elevados, e a promoção esteja legalmente associada com a avaliação de 

desempenho, na verdade nunca se desenvolveu um sistema que o 

operacionalizasse de facto (Velasco, 2008) . 

No que respeita aos agentes alfandegários , em 2012 a  Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público decidiu renovar as 175 alfândegas do país, criando condições para 

que jovens com uma preparação técnica superior e com competências 

comportamentais reforçadas em termos de ética e orientação para o serviço 

público ingressassem como agentes aduaneiros91.  

De acordo com a convocatória mais recente, o ingresso faz-se através de um 

processo de seleção para o Programa Formativo em Comércio Exterior92, que dá 

depois a possibilidade de ficar a trabalhar  no Servício de Administración 

Tributária. Assim, os requisitos são: 

 Nacionalidade mexicana de nascimento  

 Idade entre os 25 e os 35 anos, com grau universitário nas áreas de  

comércio exterior, economia e administração  ou afins e com 

disponibilidade para residir em qualquer ponto do país; 

 Boa saúde física e mental, altura mínima de 1,55m e 1,65, 

respetivamente para mulheres e homens, não ter sobrepeso nem 

1.                                          
90 Ofertas de emprego em auditoria fiscal , para o SAT, divulgadas na internet, www.opcionempleo.com.mx, consultadas em julho de 

2013. 
91

 www.lja.mx/2012/08/pretende-shcp-tener-mayor-eficiencia-y-honestidad-con-renovacion-de-personal/ 
92

 Convocatória, Diretorio de Centro de Recursos Y Servicios del SAT. 
www.sat.gob.mx/pconvocatoria/documentos/Convocatoria_OCEs.pdf. 
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tatuagens, e ter capacidade e disponibilidade para aprender a manejar 

armas de fogo. 

 

O processo de seleção dos candidatos inclui : 

 Avaliação psicométrica; 

 Avaliação técnica; 

 Entrevista; 

 Avaliação de confiabilidade; 

 Avaliação médica. 

No caso de ser aceite, deverá então frequentar o Programa Formativo en Materia 

de Comercio Exterior, com uma duração de dez semanas. O Programa é 

oferecido pelo Centro de Formação Tributária e de Comércio Exterior, e envolve 

temas  relacionados com questões jurídicas, procedimentos aduaneiros, valores, 

treinamento físico, uso e manejo de armas, e técnicas de segurança .   

No que respeita á promoção ao longo da carreira, designada por 

Desenvolvimento Profissional 93 cabe a cada servidor público de carreira definir o 

seu plano, que pode ser : 

 Vertical : para funções mais complexas e de maior responsabilidade, no 

mesmo cargo; 

 Horizontal : para outros cargos onde se cumpram condições de 

equivalência de competências , ou de perfis. 

Em qualquer dos casos, dependerá sempre da avaliação do desempenho, do 

cumprimentos de exigências específicas associadas aos cargos ou dos resultados 

de exames de certificação , capacitação ou outros estudos que tenha efetuado. 

Deverão ainda obter aprovação nas provas de seleção dos comités de 

recrutamento .    

 

Em Portugal , o ingresso dá-se na carreira de inspeção tributária para o nível 1 do 

grau 4 do grupo de administração tributária (GAT). O recrutamento e a seleção 

recente94 tem sido de concurso público interno á administração pública, e exige 

licenciatura conforme a área funcional: 

 Economia, gestão, contabilidade, ou auditoria (inspeção tributária); 

 Informática; 

 Informação estatística. 

1.                                          
93 De acordo com o capítulo quarto  da Ley del Servicio Profisional de Carrera em la Administración Publica Federal , publicada em 

Diario Oficial de la Federación, 9 de janeiro de 2206   
94 Aviso nº 15564/2012, publicado em Diário da República, 2ª série, nº 255, de 21 de novembro de 2012; foram abertos 1.000 postos 

de trabalho, dos quais 900 na categoria de inspetor tributário, 80 lugares em informática e 20 em informação estatística.  
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Constituiu exigência que o candidato detenha já uma relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado com a administração pública. O método de 

seleção tem consistido numa prova única de conhecimentos específicos. Nas 

áreas de economia e gestão, os candidatos devem demonstrar conhecimentos em 

contabilidade, finanças empresariais , gestão financeira, análise de investimentos, 

mercados financeiros e direito fiscal. Nas restantes áreas o objetivo é revelar 

conhecimentos respetivamente  em tecnologias da informação e comunicação e 

bases de dados, e em estatística e econometria.   

O recrutamento para técnico superior aduaneiro faz-se por concurso público que 

integra provas de conhecimento teóricos e práticos, avaliação curricular e, 

entrevista , seguido de um curso de formação profissional95. No entanto, dadas  as 

restrições colocadas em termos de recrutamento de servidores públicos, tem-se 

verificado o recrutamento exclusivamente com base em mobilidade interna na 

administração pública central, constituindo-se os métodos de seleção por análise 

curricular e entrevista profissional96.   

No caso dos inspetores tributários, a promoção depende da existência de vaga , e 

pressupõe um concurso; já a progressão em cada uma das categorias faz-se por 

mudança de escalão com base na antiguidade, exigindo uma permanência média 

de pelo menos 4 anos; é automática e oficiosa, não dependendo de requerimento 

do interessado.   

A progressão na carreira aduaneira faz-se com base em antiguidade, constituindo 

requisito uma classificação de desempenho não inferior a bom. O acesso fica 

ainda condicionado à permanência de pelo menos 3 anos na categoria inferior, e á 

aprovação de cursos de formação adequados. 

 Atualmente, contudo, todas as progressões estão congeladas. 

   

Na Suécia, os concursos são públicos. Após a divulgação do concurso e o 

encerramento do mesmo, são analisadas todas as candidaturas com base na 

avaliação curricular, especificamente experiência profissional e educação . Os 

melhores candidatos são chamados para uma entrevista pessoal com o 

responsável pelo processo de recrutamento  um consultor em recursos humanos, 

sendo possível se assim for entendido, efetuar testes de conhecimentos. 

Finalmente, entra-se em contato com todas as referências fornecidas para 

investigar a fundo o candidato. 

A Swedish Tax Agency considera ainda como fundamentais algumas 

características de natureza comportamental97, nomeadamente : 

 Orientação para resultados; 

 Orientação para o serviço público; 

1.                                          
95

 Decreto-Lei nº 252/82, de 28 de junho. 
96www.Info.portaldasfinanças.gov.pt/, agosto de 2013. 
97 Informação retirada do site www.skateverket.se em julho de 2013 
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 Capacidade para trabalhar em equipa; 

 Confiabilidade; 

 Abertura á aquisição de novos conhecimentos e habilidades. 

No que respeita aos economistas especialistas em auditoria, é ainda exigido que 

que tenham pelo menos cinco anos de experiência profissional, três dos quais 

com prática de auditoria. 

No que se refere ao controle aduaneiro, da responsabilidade da agência Tullvekert 

(Customs Agency)  , o processo de recrutamento e seleção é feito através de 

concurso público. 

Tomando como referência um concurso divulgado atualmente no site da Agência 

Tullvekert 98, bem como as informações complementares disponibilizadas no 

mesmo, verifica-se que os requisitos para um auditor aduaneiro são: 

 Grau académico de nível superior em economia, direito, ou ciências 

sociais; 

 Carta de condução. 

Os potenciais interessados  podem dirigir candidaturas espontâneas, que serão 

remetidas para os serviços de recursos humanos para serem apreciadas; são 

guardadas numa base de dados durante dois anos. Em alternativa, podem 

inscrever-se manifestando o interesse e enviando os dados curriculares quando 

um serviço manifesta publicamente a sua disponibilidade para empregar uma ou 

mais pessoas.  

São estabelecidos para cada caso em concreto requisitos de natureza 

comportamental. Por exemplo, para o concurso neste momento aberto para 

juristas, são pedidas pessoas capazes de trabalhar de forma independente, 

priorizando de forma adequada o trabalho a desenvolver, ser um bom 

comunicador, com competências orais e escritas na transmissão dos 

conhecimentos, com facilidade para trabalhar em grupo      

 

M-3) Remunerações 

Os Quadros 108 e 109 informam sobre os subsídios recebidos, a título de 

remunerações pelos auditores fiscais e pelos analistas tributários da Receita 

Federal do Brasil. 

 

 

 

 

1.                                          
98 Trata-se da manifestação de interesse na contratação de trabalhadores com licenciatura em direito; 

http://www.tullverket.se/1048181/ledigtjobb.4.7af701d312daddfc54480001121.html?id=1048181 , consultado em agosto 2013.  
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Quadro 108. Subsídios,  Auditoria Fiscal  da Receita Federal do Brasil  

Categoria Classe Efeitos financeiros a partir de 

1º jul 2010 1ºjan 2013 1º jan 

2014 

1º jan 

2015 

Especial IV 19.451,00 20.423,55 21.403,88 22.516,88 

III 18.910,61 19.856,14 20.809,23 21.891,31 

II 18.576,24 19.505,05 20.441,29 21.504,24 

I 18.247,78 19.160,17 20.079,85 21.124,01 

B IV 17.545,94 18.423,24 19.307,55 20.311,54 

III 17.201,90 18.062,00 18.928,97 19.913,28 

II 16.864,61 17.707,84 18.557,82 19.522,82 

I 16.533,93 17.360,63 18.193,94 19.140,02 

A V 15.898,01 16.692,91 17.494,17 18.403,87 

IV 15.586,28 16.365,60 17.151,15 18.043,01 

III 15.280,67 16.365,60 17.151,15 18.043,01 

II 14.981,05 15.730,10 16.485,15 17.342,37 

I 13.600,00 14.280,00 14.965,44 15.743,64 

 

Quadro 109.  Subsídios, Carreiras de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil  

Categoria Classe Efeitos financeiros a partir de 

1º jul 2010 1ºjan 2013 1º jan 

2014 

1º jan 

2015 

Especial IV 11.595,00 12.174,75 12.759,14 13.422,61 

III 11.181,37 11.740,44 12.303,98 12.943,79 

II 10.962,13 11.510,24 12.062,73 12.689,99 

I 10.747,19 11.284,55 11.826,20 12.441,17 

B IV 10.333,83 10.850,52 11.371,35 11.962,66 

III 9.936,38 10.433,20 10.933,99 11.502,56 

II 9.554,21 10.031,92 10.513,45 11.060,15 

I 9.186,74 9.646,08 10.109,09 10.634,76 

A V 8.833,40 9.275,07 9.720,28 10.225,73 
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IV      8.660,20 9.093,21 9.529,68 10.025,23 

III       8.490,39 8.914,91 9.342,83 9.828,65 

II      8.323,91 8.740,11 9.159,63 9.635,94 

I 7.996,07 8.395,88 8.798,88 9.256,42 

 

    

Nos Estados Unidos, o cargo de Internal Revenue Agent , no Internal Revenue 

Service, está abrangido pela série GS-512 (Quadro 110), mantendo atualmente 

uma tabela especial (GS-0442) para algumas localizações particulares dada a sua 

localização remota ou dificuldades significativas no recrutamento.  

O ingresso pode ocorrer nos graus GS-5, GS-7 ou GS-9, dependendo da 

educação e da experiência profissional (Quadro 109).Com base no desempenho, 

é possível a progressão até ao grau GS-11; a escolha daqueles que progredirão é 

feita anualmente. Quando se passa para um novo grau, o ingresso é sempre no 

primeiro nível (step 1); a promoção dentro de cada grau, entre níveis sucessivos, 

depende da avaliação de desempenho, enquanto incentivo para inspirar melhores  

servidores públicos.  Para atingir o GS-12 , é necessário um concurso. 

Quanto ao cargo de Immigrant and Custom Enforcement, são remunerados por 

uma tabela designada por GS-510 – série de Contabilidade (Quadro 109). Esta 

tabela exige um grau de licenciatura em contabilidade e /ou auditoria ou num grau 

relacionado com administração publica, administração de empresas ou finanças 

desde que tenham um semestre de 24h em contabilidade/auditoria, ou em 

alternativa , 4 anos de experiência profissional em contabilidade ou ainda uma 

combinação dos dois requisitos, desde que com uma certificação como 

contabilista  profissional.   

 

As séries apresentadas no Quadro 110, que descreve as exigências feitas para 

cada um dos graus em termos de educação e experiência profissional 

especializada, são casos especiais da tabela remuneratória para a administração 

pública federal, General Schedule (GS).  

 

Quadro 110. Séries e requisitos,   EUA  

Série Educação Experiência 

especializada 

Grau 

GS-1895 

 

Custom 
and 
Border 

Licenciatura 

 

Licenciatura com resultados 
elevados 

 

3 anos ou 1 ano equivalente a 
GS-4 

 

1 ano equivalente a GS-5 

 

GS-5             
. 

 

GS-7             
. 
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Protectio
n Series 

Mestrado ou pós-graduação de dois 
anos 

Doutoramento 

1 ano equivalente a GS-7 

 

1 ano equivalente a GS-9 

 

1 ano equivalente a GS-11 ou 
mais elevado 

GS-9 

 

GS-11 

 

 

GS-12 ou 
acima 

GS - 510 

Contabilidade 

Licenciatura em 
contabilidade/auditoria 

 

Mestrado ou pós-graduação 

 

Doutoramento 

 

 

1 ano equivalente a GS-5 

 

1 ano equivalente a GS-7            
. 

 

1 ano equivalente a GS-7 

 

1 ano equivalente a GS-11 ou 
mais elevado 

 

GS-7 

 

GS-9             
. 

 

GS-11 

 

GS-12 ou 
acima 

GS-511 

Auditoria 

Licenciatura 

 

Mestrado ou pós-graduação 

 

Doutoramento 

 

 

1 ano equivalente a GS-5 

 

1 ano equivalente a GS-7            
. 

 

1 ano equivalente a GS-7 

 

1 ano equivalente a GS-11 ou 
mais elevado 

 

GS-7 

 

GS-9             
. 

 

GS-11 

 

GS -12 ou 
acima 

GS -512 

Internal 

Revenue 

Service 

Agents 

Licenciatura em 
contabilidade/auditoria, que inclua 30 
horas semestrais em 
contabilidade/auditoria 

 

Licenciatura em 
contabilidade/auditoria, que inclua 30 
horas semestrais em 
contabilidade/auditoria, obtida com 
nota final mínima de B (7,5 na escala 
de 1-10); 

1 ano de pós graduação em 
contabilidade/auditoria, economia, 
finanças, direito, informática, 
administração , métodos estatísticos 
ou quantitativos 

 

Mestrado em contabilidade/auditoria, 
economia, finanças, direito, 

Certificação como Contabilista 
Público, obtido em exame 
escrito 

 

 

 

 

 

1 ano equivalente a GS-5            

 

 

 

 

 

GS-5 

 

 

 

 

 

 

GS-7              
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informática, administração , métodos 
estatísticos ou quantitativos 

1 ano equivalente a GS-7 

 

 

GS-9 

 

 

Fonte: U.S. Office of Personnel Management; GS indica “General Schedule”. 

 

A série GS-512 é única para o Internal Revenue Service, e abrange os auditores 

fiscais (Internal revenue agents); cobre todas as posições que, na agência, exigem 

conhecimentos especializados em teorias, conceitos e princípios da contabilidade, 

e ainda um conhecimento profundo das legislação fiscal, regulamentos e assuntos 

relacionados. Do ponto de vista remuneratório, a informação sobre os salários foi 

já apresentada no Quadro 68; o Quadro 111 apresenta apenas um resumo , 

incluindo a informação relativa á tabela especial em vigor para esta agência nas 

localizações referidas.  

 

  Quadro 111. Remunerações anuais, EUA (dl) 

 Nível de remuneração Suplemento anual 
** 

Internal Revenue Agent 

Internal Revenue Service 

GS-0512-5 a GS-0512-9 

 $ 27.431--$ 35.657  (GS-5) 

$ 33.979 - $ 44.176  (GS-7) 

      $ 41.563-$ 54.028 (GS-9) 

GS-0512-5  a  GS-0512-7* 

$ 32.915-$ 41.141  (GS-5) 

$ 36.691-$ 45.862  (GS-6) 

$ 39.644-$ 45.309 (GS-7) 

 

$914 

$1.133 

$1.385 

 

 

Large and Mid-Size 

Business (LB&I) Revenue 

Agent  

Internal Revenue Service 

GS-0511-13 

$81,823.00 -$125,926.00 

 

Auditor 

Office of the Inspector 

General for Tax 

Administration 

GS-0511-13 

$81.823,00-$125.926 

 

Program Analyst (Senior 
Audit Evaluator) 

Office of the Inspector General 
for Tax Administration 

GS-0343-13 

$81.823,00 to $125.926,00 
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Immigrant and Customs 

Enforcement, 

U.S. Department of Homeland 
Security  

GS-0510 -13 

$89.033.00 - $115.742.00 

 

    Fonte:http://jobs.irs.gov/midcareer/internal-revenue-agentgs.html; 
http://archive.opm.gov/oca/12tables/index.asp.  * tabela especial para as localizações Allegany,Talbot, 

Wicomico, todos no estado de Maryland (MD); Dauphin, Lackawanna,  Lancaster, 
Luzerne,Lycoming,Northampton,Northumberland, Schuykill, todas no estado da Pensilvania (PA). ** suplemento 
anual que pode ser dado como bónus em cada grau, consoante decisão do dirigente.    

  

Deve notar-se que um número reduzido dos internal revenue agents estará  

classificado no grau GS-5; as indicações relativas ao salário médio do agente do 

IRS em funções equivalentes aos de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil 

andará pelos 48.000 dólares anuais, tendo em conta não apenas a remuneração 

base mas também os bonus recebidos a título de compensação pelo trabalho 

adicional.  

 De facto, os agentes do IRS recebem um adicional de 25% sobre o salário de 

base (“availability pay”) , que compensa pela disponibilidade para trabalho 

adicional durante a semana, em média 10 horas de trabalho adicional, e que 

correspondem ainda a um adicional equivalente pago pelo governo federal a todos 

os servidores públicos envolvidos em atividades que requeiram funções de 

investigação ou de aplicação da lei.  

Têm ainda direito a receber acréscimo pelo trabalho desenvolvido 

 Á noite : prémio de 10%; 

 Ao domingo:prémio de 25%; 

 Em férias: prémio de 100%  

Para além disso, alguns servidores públicos recebem ainda um adicional em 

função da localidade, que pode chegar a 33% , como por exemplo nos casos de 

New York ou Washington, e que ajusta as diferenças nos custos de vida regionais 

(vd. Quadro 80). 

Para além destes suplementos, têm ainda direito aos benefícios complementares 

extensivos a todos os servidores públicos: 

 Participação no plano de saúde (Federal Employees Health Benefits), com 

comparticipação do empregador - http://www.opm.gov/healthcare-

insurance/healthcare/, com uma escolha alargada de planos de saúde, 

incluindo planos de cuidados dentários e de visão . O Internal Revenue 

Service paga dois terços (2/3) do prémio do seguro de saúde escolhido. 

 Participação nos planos de seguros de  vida, com comparticipação do 

empregador, com uma escolha alargada de planos de seguros de vida - 

http://www.opm.gov/healthcare-insurance/life-insurance/; 

 Participação no sistema de reforma, Federal Employees Retirement 

System (FERS),  através do desconto mensal de 3,5% do salário desde o 
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início de 2013. Este sistema de reforma envolve três planos possíveis, á 

escolha do servidor público, envolvendo embora descontos variáveis:  

 o plano básico ; 

 a componente da Segurança Social ; 

 Thrift Savings Plan. 

Os dois primeiros requerem um pagamento mensal do servidor, deduzido 

automaticamente pelo empregador, que também paga uma parte. O plano 

básico de reforma está diretamente relacionado com a agência 

empregadora, e portanto se o servidor público for trabalhar noutro sítio 

qualquer, levantará a sua parte. O Thrift Savings Plan (TSP) corresponde a 

uma conta aberta pela agência em nome do trabalhador; em cada período 

de pagamento, a agência deposita nessa conta 1% do salário base. O 

trabalhador fará também a sua contribuição para essa conta aberta, sendo 

que a agência contribuirá tanto quanto o servidor, até 5% do salário base. 

Trata-se de um fundo de pensões, pelo que a rentabilidade é variável. 

Tanto a componente da segurança social, quanto a do TSP podem ir com 

o servidor público, se passar para outras funções, públicas ou privadas. O 

sistema de reforma consiste em anuidades pagas ao longo da vida, na 

pós-reforma (http://www.opm.gov/retirement-services/fers-information/ ); 

 Seguro para cuidados de saúde a longo prazo - 

http://www.usajobs.gov/jobextrainfo.asp#ltci ;    

 13 a 26 dias de férias pagas por ano; 

  Até 13 dias de ausência por doença; 

 Possibilidade de negociar o horário de trabalho :  

 Podem adaptar o horário de trabalho ás suas conveniências pessoais; 

 É possível trabalhar em casa ou noutro local, através da internet; 

 Têm direito a subsídio de transporte, não sujeito a imposto; 

 Podem utilizar centros de fitness, sem qualquer custo; 

 Podem participar em bancos de horas, trabalhando mais num dado 

momento e menos mais tarde; 

 Em dez das localizações da agência, estão disponíveis infantários . 

 

Os agentes são ainda incentivados a definir o seu próprio plano de formação com 

vista ao desenvolvimento da sua  carreira (“Career Learning Plan” ). Nesse 

contexto, a agência coloca á disposição dos servidores interessados recursos e 

ofertas formativas internas, on–the-job , ou á distância (mais de 2.000 cursos 

oferecidos desta forma).   

 Estão ainda organizados cursos com outras organizações e instituições de 

ensino; para permitir a progressão académica, é disponibilizado apoio financeiro 
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ao abrigo de um programa especial (“Tuition   assistance program”), podendo 

ainda aceder a uma base bibliográfica on-line muito alargada e disponível 24h; o 

programa académico contudo deve ser frequentado no tempo livre do agente (“on 

our dime and your time”). O sistema de retribuição (GS) está elaborado de forma a 

premiar, isto é , a permitir a progressão em cada grau , e a candidatura a outros 

graus, com base na experiência e na formação académica. O acesso ao grau 9 é 

dado pelo grau de mestrado. 

 

 

Em França as remunerações são dadas conforme índices associados com a 

antiguidade . O Quadro 112 apresenta as remunerações para os inspetores de 

finanças, responsáveis  pela auditoria tributária em França.  A remuneração de 

ingresso pós-formação corresponde apenas ao auferido no primeiro ano de 

trabalho.  

 

Quadro 112.  Remunerações, Inspetores de Finanças Públicas, França 

                                                        Inspetores 

Escalão Duração média Índice Remuneração(€) 

Em formação  321 1.486,32 € 

1ºescalão 1 ano 349 1.615,97 € 

2ºescalão 1 ano 376 1.740,99 € 

3ºescalão   2 anos 389 1.801,19 € 

4ºescalão 2 anos 408 1.889,16 € 

5ºescalão 2 anos 431 1.995,16 € 

6ºescalão 2 anos e seis meses 461 2.134,56 € 

7ºescalão 3 anos 496 2.296,62 € 

8ºescalão 3 anos 524 2.426,27 € 

9ºescalão 3 anos 545 2.523, 51 € 

10ºescalão 3 anos 584 2.704,09 € 

11ºescalão 4 anos 626 2.898,56 €, 

12ºescalão Escalão final 658 3.046,73 € 

Inspecteur Divisionnaire Classe Normal 

1ºescalão 3 anos 642 2.972,65 € 

2ºescalão 3 anos 673 3.116,79 € 
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3ºescalão 3 anos 706 3.268,99 € 

4ºescalão Escalão final 734 3.398,63 € 

Inspecteur Divisionnaire Hors classe  

1ºescalão 1 ano e seis meses 706 3.268,99 € 

2ºescalão 2 anos e seis meses 746 3.454,20 € 

3ºescalão Escalão final 798 3.694,97 € 

Inspecteur principal 

1ºescalão 2 anos 459 2125,30 € 

2ºescalão 2 anos 507  

3ºescalão 2 anos 551 2.551,29 € 

4ºescalão 2 anos e seis meses 585 2.708,72 € 

5ºescalão 2 anos e seis meses 626 2.898,56 €, 

6ºescalão 3 anos 673 3.116,79 € 

7ºescalão 3 anos 706 3.268,99 € 

8ºescalão 3 anos 746 3.454,20 € 

9ºescalão Escalão final 783 3.625,52 € 

Fonte: http://archives.fonction-publique.gouv.fr/home20111012/article4598a54.html?artsuite=3#sommaire_1 

 

O Quadro 113 apresenta as remunerações mensais recebidas pelos “contrôleurs 

des douanes et droits indirects” , na carreira aduaneira, ramo das operações 

comerciais.  Conforme se viu, são equiparadas ás exercidas pelos analistas 

tributários da Receita Federal do Brasil, no contexto aduaneiro.   

No final do ano de estágio, e sob reserva que satisfaçam os diversos controles dos 

conhecimentos adquiridos durante esse período, os controladores estagiários 

adquirem a titularidade e são afetados ao respetivo serviço enquanto controlador 

das alfandegas e dos impostos indiretos de segundo grau. 

 

Quadro 113.  Remunerações mensais, Contrôleurs des douanes et droits indirects  

Escalão Duração média Índice Remuneração (€) 

Terceiro grau 

1ºescalão 1 ano 365 1.690,06 € 

2ºescalão 2 anos 380 1.759,51 € 
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3ºescalão 2 anos 395 1.828,97 € 

4ºescalão 2 anos 410 1.898,42 € 

5ºescalão 2 anos 428 1.981,76 € 

6ºescalão 2 anos 449 2.079,00 € 

7ºescalão 3 anos 471 2.180,87 € 

8ºescalão 3 anos 494 2.287,32 € 

9ºescalão 3 anos 519 2.403,12 € 

10ºescalão 3 anos 540 2.500,36 € 

11ºescalão - 562 2.602,22 € 

Segundo grau 

1ºescalão 1 ano 327 1.514,11 € 

2ºescalão 2 anos 332 1.537,26 € 

3ºescalão 2 anos 340 1.574,30 € 

4ºescalão 2 anos 348 1.611,34 € 

5ºescalão 3 anos 361 1.671,54 € 

6ºescalão 3 anos 375 1.736,36 € 

7ºescalão 3 anos 390 1.805,81 € 

8ºescalão 3 anos 405 1.875,27 € 

9ºescalão 3 anos 425 1.967,87 € 

10ºescalão 3 anos 445 2.166,98 € 

11ºescalão 4 anos 468 2.273,47 € 

12ºescalão 4 anos 349 2.273,47 € 

13ºescalão - 515 2.384,60 € 

Primeiro grau 

1ºescalão 1 ano 314 3.268,99 € 

2ºescalão 2 anos 316 3.454,20 € 

3ºescalão 2 anos 325 3.694,97 € 

4ºescalão 2 anos 334 2125,30 € 

5ºescalão 2 anos 345 1.597,45 € 

6ºescalão 2 anos 358 1.657,64 € 
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7ºescalão 3 anos 371 1.717,84 € 

8ºescalão 3 anos 384 1.778,03 € 

9ºescalão 3 anos 400 1.852,12 € 

10ºescalão 3 anos 420 1.944,72 € 

11ºescalão 4 anos 443 2.051,22 € 

12ººescalão 4 anos 466 2.157,72 € 

13º escalão - 486 2.250,32 € 

Fonte: http://www.emploitheque.org/grille-indiciaire-etat---Dispositions-statutaires-communes-de-la-categorie-B-52 

 

Conforme já referido de forma detalhada, em França,  os servidores públicos têm 

direito a um conjunto de benefícios : 

 indemnização de residência – calculada com base na remuneração base 

bruta, a partir de uma taxa variável definida para três regiões (ver Quadro 

97); 

  Suplemento familiar : pago em função dos filhos . O valor resulta de duas       

componentes, uma fixa e uma proporcional (ver Quadro 98);  

 Garantia individual do poder de compra99 – desde 2008 é paga uma 

indemnização salarial, tendo em conta a taxa de inflação; 

 Direito a reforma -  de acordo com a  lei sobre a reforma das pensões de 

2010 , e com a lei de financiamento da Segurança Social de 2012, a 

idade de ir para a reforma vai passar gradualmente dos 60 para os 62 

anos. Ao mesmo tempo, a idade que permite obter automaticamente a 

taxa plena (idade legal + 5 anos) é aumentada para se fixar aos 67 anos 

para os beneficiários nascidos após 1 de janeiro de 1955. 

 

No México, e conforme já referido atrás de forma detalhada , as remunerações 

estão definidas conforme o Manual de Perceciones de los servidores públicos de 

las dependencias y entidades de la administracion publica federal . O Quadro 

114 apresenta as remunerações mensais para os cargos equivalentes aos de 

auditor fiscal (funcionários fiscais de carreira) ; a informação aqui apresentada, 

correspondente a postos de trabalho efetivamente ocupados no SAT, deve ser 

enquadrada nos grupos e  níveis remuneratórios apresentados de forma 

detalhada nos Quadros 82 e 83. Os Quadros 116 e 117 apresentam de forma 

resumida a mesma informação tendo em conta os cargos assumidos no SAT 

(Servicio de Administracion Fiscal). 

1.                                          
99 Arrêté du 20 mars 2012  
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No entanto, deve notar-se que as remunerações totais pagas têm duas 

componentes : 

 Salário base – definido de acordo com o Tabulador de Sueldos , por 

grau (A,B, C) e nível (1,2 e 3);. 

 Compensação garantida – atribuída com base nos valores inscritos no 

Tabulador de Sueldos, mas que é determinada de forma discricionária. 

Define-se como o “montante adicional ao salário que se outorga 

discricionariamente em termos de montante e duração a um 

trabalhador tendo em conta as responsabilidades ou trabalhos 

extraordinários relacionados com o cargo ou por serviços especiais 

que desempenhe”.100    

Os Quadros 114 e 115 exemplificam essas diferenças para cargos de chefia e 

enlace envolvidos diretamente com as atividades de fiscalização e investigação 

fiscal e aduaneira, respetivamente. Os cargos têm , no SAT, a designação de 

“administrador” ou “subadministrador”, correspondendo aos grupos 

remuneratórios L, M e N.  

Note-se que todos os postos de trabalho referenciados, com a exceção daqueles 

que têm como código PA/PB/PC são postos de confiança, envolvendo portanto 

posições de chefia, média ou superior, o que não se verifica com os postos de 

trabalho identificados como “auditor fiscal” no Quadro114. Neste caso, também 

não há lugar ao pagamento de “compensação garantida”.     

 

Quadro 114. Remunerações mensais, México para cargos equiparados ao de auditor 
fiscal da Receita Federal do Brasil; pesos) 

Nome 
do posto 

Código Salário 

base 

Compensação 

garantida 

Salário 

bruto 

Salário 
líquido 

Titular da 

área  

L  16.140,73    134.079,54 
150.220,27 107.118,34 

 

 

 

AA102 

AA110 

AA111 

AA115 

15.541,68 

15.541,68 

15.541,68 

15.541,68 

84.761,38 

99.838,31 

101.369,11 

107.492,32 

100.303,06 

115.379,99 

116.910,79 

123.034,90 

73.891,24 

84.379,99 

85.516,65 

89.802,90 

1.                                          
100 Artº 15º da Ley do Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; vd ainda Clasificador por Objeto del 

Gasto para la Administración Pública Federal, publicado no Diário Oficial de la Federacion, 13 de outubro de 2000,rubrica 

“1509.Compensación garantizada”.  
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Administrador  

e/ou 

 

Subadministrador 

 

  (L, M, N) 

AB105 

AB109 

AB115 

AB118 

AB119 

AB120 

AC101 

AC102 

AC103 

AC105 

AC108 

AC109 

AC110 

AC112 

AC113 

AC116 

AC119 

AC120 

AD109 

AD108 

AD117 

14.409,43 

14.409,43 

14.964,85 

14.964,85 

14.964,85 

14.964,85 

11.552,21 

11.552,21 

11.552,21 

11.552,21 

11.552,21 

11.552,21 

11.552,21 

14.409,43 

14.409,43 

14.409,43 

14.409,43 

14.409,43 

9.863,81 

9.863,81 

9.863,81 

 

76.751,91 

82.579,85 

91.321,50 

95.692,37 

97.149,33 

98.623,25 

54.118,97 

55.534,49 

56.950,01 

59.781,05 

64.027,60 

65.443,12 

66.858,64 

66.832,42 

68.247,98 

73.351,76 

79.598,31 

80.945,13 

47.888,71 

57.140,35 

46.732,26 

91.716,76 

97.544,60 

106.286,35 

110.657,22 

112.114,18 

113.588,10 

65.671,18 

67.086,70 

68.502,22 

71.333,26 

75.579,81 

76.995,33 

78.410,85 

81.241,89 

82.657,41 

89.761,19 

94.007,74 

95.354,56 

57.752,52 

57.140,35 

46.732,26 

67.880,83 

71.960,32 

78.079,55 

81.139,16 

82.159,03 

83.190,77 

49.648,93 

50.639,79 

51.630,66 

53.612,38 

56.584,97 

57.575,83 

58.566,70 

60.548,42 

61.539,29 

66.511,93 

69.484,52 

70.427,29 

44.105,87 

67.004,16 

43.296,35 

Chefe de 
departamento 

  O-AB/C  

 

7.385,77         

 

 

Vd.quadro  115      

 

 

Vd.quadro115      

 

 

 

Auditor 
OC2 7.385,77 17.868,99 25.254,76  

Auditor  
OB1 7.115,70 12.317,02 19.432,72  

Auditor 
PA1 

6.130,63 

 

8.166,74 14.297,37  
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PA2 

PA3 

6.130,63 

6.130,63 

9.058,52 

9.997,96 

15.189,15 

16.128,59 

 

Encarregado 

de controle de 

auditorias 

PA2 
6.130,63 

 

9.058,52 15.189,15  

Analista de 
ingresos 
coordinados

101
 

PB3 6.363,31 10.755,58 
17.118,89 

 

 

Auditor 
fiscal 

21810 
 

 
7.020,00 

 

Auditor 
fiscal A 

211818 
 

 
7.615,00 

 

Fonte: http://portaltransparencia.gob.mx/pot/remuneracion; convocatórias de concursos Secrataria de 

Hacienda y Credito Publico 

 

Quadro 115. Investigação e operação aduaneira 

Nome do 
posto 

Código Salário 

base 

Compensação 

garantida 

Salário 

bruto 

Salário 
líquido 

 

 

Administrador  

Subadministrador 

Supervisor  

  (L, M, N) 

AA101 

AA102 

AB110 

AB115 

AB120 

AC101 

AC103 

AC105 

AC106 

AC108 

AC111 

AC112 

15.541,68 

15.541,68 

14.964,85 

14.409,43 

14.964,85 

14.964,85 

11.552,21 

11.552,21 

11.552,21 

11.552,21 

14.409,43 

14.409,43 

83.230,58 

84.761,38 

84.036,71 

76.751,91 

98.623,25 

54.118,97 

56.950,01 

59.781,05 

61.196,57 

64.027,60 

65.416,94 

66.832,42 

98.772,26 

100.303,06 

99.001,56 

91.716,76 

113.588,10 

65.671,18 

68.502,22 

71.333,26 

72.748,78 

75.579,81 

79.826,37 

81.241,89 

73.891,24 

73.891,24 

72.980,19 

67.880,83 

83.190,77 

49.648,93 

51.630,66 

53.612,38 

54.603,25 

56.584,97 

59.557,56 

60.548,42 

1.                                          
101 http://www.hacienda.gob.mx/servicio_prof_carrera/2012/243/rh_spc_con243_01.pdf 
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AC117 

AC120 

AD112 

AD117 

14.409,43 

14.409,43 

9.863,81 

9.863,81 

 

76.767,27 

80.945,13 

51.358,07 

46.732,26 

91.176,70 

95.354,56 

61.221,88 

46.732,26 

67.502,79 

70.427,29 

46.534,42 

43.296,35 

Fonte: http://portaltransparencia.gob.mx/pot/remuneracion; convocatorias de concursos Secrataria de 

Hacienda y Credito Publico  

 

Para além das remunerações de base , os cargos indicados têm direito a  

benefícios complementares se estiverem ao abrigo da lei federal dos 

trabalhadores ao serviços do Estado ( se estiverem já ao abrigo da Ley Federal 

do Trabalho é equiparado, ainda que menos favorável) : 

 Prestação adicional mensal por cada cinco anos de antiguidade, até 

chegar aos 25 anos: 

 100 pesos – 5 a 10 anos: 

 125 pesos – 10 anos a 15 anos; 

 175 pesos -  15 anos a 20 anos; 

 200 pesos – 20 anos a 25 anos; 

 225 pesos - 25 anos ou mais. 

 20 dias úteis de férias por ano, a utilizar em dois períodos de 10 dias 

cada, um dos quais durante as férias escolares, e o segundo de 

preferência no mês de dezembro;  

 Subsídio de férias correspondente  a 50% de dez dias de salário por cada 

um dos dois períodos de férias; 

 Subsídio anual, correspondente a 40 dias de salário, 50% pago até ao dia 

15 de dezembro e os restantes 50% pagos até 15 de janeiro do ano 

seguinte;  

 Direito a um seguro de vida equivalente a 40 meses de salário;  

 Seguro de gastos médicos pago aos cargos de direção, correspondente a 

um montante equivalente a 185 salários mínimos mensais; 

 Estímulo de fim de ano (bónus)  equivalente a 40 dias de compensação 

garantida (para cargos de chefia); 

 Ajudas para despesa   - 77 pesos mensais. 
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 Os postos de administrador, e os hierarquicamente inferiores, não têm 

direito a assistência legal, automóvel de serviço, telemóvel ou despesas 

de alimentação. 

 

Em Portugal, as remunerações dos cargos de inspeção tributária  estão indicadas , 

para toda  a carreira e afins, no Quadro 118. 

Os servidores públicos em causa têm ainda direito a : 

 O pessoal da carreira aduaneira recebe um suplemento pela 

disponibilidade permanente obrigatória e pelo risco e insalubridade 

próprios das funções, fixado em 25 % do valor do 1.º escalão da categoria 

e nível mais baixos daquela carreira correspondente ao 1.º  escalão do 3.º 

nível da categoria de inspetor-adjunto. Com a percepção daquele 

suplemento, não é devida qualquer outra compensação remuneratória por 

trabalho extraordinário ou prestado em feriados, dias de descanso semanal 

e complementar; 

 O trabalho prestado em regime de prevenção confere direito a um  

suplemento, cujo montante mensal não pode ultrapassar 1/3 da 

remuneração base; 

 



Quadro 116. Tabulador de salários, Servicio de Administracion Tributária,  México, 2013 (cargos de chefia)  

 

Quadro 117. Tabulador de salários, postos de Enlace , Servicio de Administracion Tributária, México, Junho 2013 

Grau  Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Grupo Graus Salário Base 

bruto 

Compensação 

garantida bruta 

Salário total Salário 

Base bruto 

Compensação 

garantida bruta 

Salário total Salário 

Base bruto 

Compensação 

garantida bruta 

Salário total 

P C 

B 

A 

Q 

6.604,82 

6.363,31 

6.130,63 

5.906,45 

9.523,77 

8.825,84 

8.166,74 

1.945,90 

16.128,59 

15.189,15 

14.297,37 

7.852,35 

6.604,82 

6.363,31 

6.130,63 

5.906,45 

10.514,07 

9.766,28 

9.058,52 

3.002,08 

 

17.118,89 

16.128,59 

15.189,15 

8.908,53 

6.604,82 

6.363,31 

6.130,63 

5.906,45 

10.900,19 

10.755,58 

9.997,96 

4.670,75 

17.505,01 

17.118,89 

16.128,59 

10.577,20 

Fonte:http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5300906

Grau  Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Grupo Graus Salário Base 
bruto 

Compensação 
garantida bruta 

Salário total Salário 
Base bruto 

Compensação 
garantida bruta 

Salário total Salário 
Base bruto 

Compensação 
garantida bruta 

Salário total 

    L 

Titular 

da área  

C 

B 

A 

16.140,73 

15.541,68 

14.964,85 

97.447,37 

83.230,58 

70.924,07 

113.588,10 

98.772,26 

85.888,92 

16.140,73 

15.541,68 

14.964,85 

114.485,59 

98.046,42 

83.807,41 

130.626,32 

113.588,10 

98.772,26 

16.140,73 

15.541,68 

14.964,85 

134.079,54 

115.084,64 

98.623,25 

150.220,27 

130.626,32 

113.588,10 

M 
C 

B 

A 

11.552,21 

9.863,81 

8.157,13 

54.118,97 

46.265,41 

39.816,56 

65.671,18 

56.129,22 

47.973,69 

11.552,21 

9.863,81 

8.157,13 

67.253,21 

55.807,37 

47.972,08 

78.805,42 

65.671,18 

56.129,22 

11.552,21 

9.863,81 

8.157,13 

80.945,12 

68.284,90 

57.514,05 

95.354,56 

78.148,71 

65.671,18 

N 
C 

B 

A 

8.157,13 

7.957,05 

7.666,09 

25.379,94 

20.707,10 

17.588,67 

33.537,07 

26.664,15 

25.254,76 

8.157,13 

7.957,05 

7.666,09 

31.751,97 

25.580,01 

20.998,07 

39.909,11 

33.537,06 

28.664,16 

8.157,13 

7.957,05 

7.666,09 

39.733,80 

31.616,68 

25.154,37 

47.890,93 

39.573,73 

32.820,46 

O 
C 

B 

A 

7.385,77 

7.115,70 

6.855,50 

14.767,53 

12.317,02 

10.190,75 

22.153,30 

19.432,72 

17.046,25 

7.385,77 

7.115,70 

6.855,50 

17.868,99 

15.037,60 

12.577,22 

25.254,76 

22.153,30 

19.432,72 

7.385,77 

7.115,70 

6.855,50 

21.406,66 

18.139,06 

15.297,80 

28.790,43 

25,254.7 

22.153,30 



 Suplemento da função inspetiva : 22,5% da respetiva remuneração de 

base102.  

 Subsídio de residência; 

 Abono para falhas – 86,29 €/mês; 

 Subsídio especial para os funcionários das Regiões Autónomas (Madeira e 

Açores); 

 Subsídio de refeição -  4,27 € por dia  útil;  

 Subsídio por trabalho extraordinário e trabalho em dias de descanso 

semanal ou feriado:  

 12,5 % da remuneração na primeira hora;  

 18,75 % da remuneração nas horas ou frações subsequentes ; 

 O trabalho extraordinário prestado em dia de descanso semanal, 

obrigatório ou complementar, e em dia feriado confere o direito a um 

acréscimo de 25 % da remuneração por cada hora de trabalho 

efetuado. 

Como todos os servidores públicos têm ainda direito: 

 Subsídio por morte e/ou reembolso por despesas de funeral – subsídio por 

morte é igual a três vezes o salário mensal á data do falecimento; 

reembolso por despesas de funeral:419,22 €. 

 Segurança social : a entidade patronal paga 18,60% do salário mensal, e o 

trabalhador 23,75%.  

 Contribuição para a ADSE (subsistema de saúde para os servidores 

públicos): o servidor e a entidade patronal descontam, cada um , 2,5% do 

salário mensal;  

 Faltas por doença: há lugar a perda total de remuneração  sempre que o 

trabalhador faltar por motivo de  doença, nos primeiros 3 dias; sempre que 

haja uma sucessão de faltas por doença com duração superior a três dias 

haverá perda da remuneração base diária nos 3 primeiros dias de 

incapacidade temporária e 10% da remuneração base diária nos 27 dias 

restantes até ao máximo de 30 dias de incapacidade temporária; o 

trabalhador passa a receber a remuneração base por inteiro quando o 

período de ausência se prolonga sem interrupção para além dos 30 dias, a 

partir do 31º dia; nos casos em que as faltas por doença ultrapassem 30 

dias seguidos ou interpolados no mesmo ano civil, descontam antiguidade 

para efeitos de carreira. 

 faltas por assistência a outros familiares não enquadradas na assistência a  

filhos - tem os mesmos efeitos das faltas por doença do próprio; 

1.                                          
102 Artigo 12º do D.L. 112/2001, de 06/04 
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Sobre os valores inscritos nos Quadros 118 e 119  recaem desde 2010 reduções 

remuneratórias consideradas como temporárias : 

 3,5 % sobre o valor total das remunerações superiores a € 1.500 e 

inferiores a € 2.000;  

 3,5% sobre o valor de € 2.000 acrescido de 16 % sobre o valor da 

remuneração total que exceda os € 2.000, perfazendo uma taxa global que 

varia entre 3,5 % e 10 %, no caso das remunerações iguais ou superiores 

a € 2.000 até € 4.165. 

 10 % Sobre o valor total das remunerações superiores a € 4.165. 

 

Estão proibidos quaisquer atos que consubstanciem valorizações remuneratórias 

dos titulares dos cargos bem como, valorizações e outros acréscimos 

remuneratórios. Para além disso, em 2013 houve ainda lugar a uma sobre taxa 

fiscal de 3%, com retenção no salário mensal.  

 

 

Quadro 118. Remunerações , Inspetor tributário. Portugal 

Cargo Índice Remuneração 

Chefia tributária 

Chefe de Finanças de nível 

I/Tesoureiro de Finanças de 

nível I 

680 

715 

750 

770 

810 

2.334,30 € 

2.454,45 € 

2.574,60 € 

2.643,26 € 

2.780,57 € 

Chefe de Finanças de nível 

II/Tesoureiro de Finanças de 

nível II 

610 

640 

680 

710 

755 

2.094,01 € 

2.196,99 € 

2.334,30 € 

2.437,29 € 

2.591,76 € 

Adjunto de Chefe de Finanças 

de nível I/Adjunto de tesoureiro 

de Finanças de nível I 

610 

640 

680 

710 

755 

2.094,01 € 

2.196,99 € 

2.334,30 € 

2.437,29 € 

2.591,76 € 

Adjunto de Chefe de Finanças 

de nível II/Adjunto de 

tesoureiro de Finanças de 

nível II 

550 

585 

630 

1.888,04 € 

2.008,19 € 

2.162,66 € 
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675 

710 

2.317,14 € 

2.437,29 € 

Administração (GAT) 

Gestor Tributário 840 

860 

880 

900 

2.883,55 € 

2.952,21 € 

3.020,86 € 

3.089,52 € 

 

Gestão Tributária /Inspeção Tributária 

Téc. Adm. Tributária Assessor  

Princ. / Inspector Tributário  

Assessor Principal 

840 

860 

880 

900 

2.883,55 € 

2.952,21 € 

3.020,86 € 

3.089,52 € 

Téc. Adm. Tributária Assessor  

 / Inspector Tributário  

Assessor  

765 

785 

815 

855 

2.626,09 € 

2.694,75 € 

2.797,73 € 

2.935,0 € 

Téc. Adm. Tributária  

Princ. / Inspector Tributário  

Principal 

710 

750 

795 

840 

2.437,29 € 

2.574,60 € 

2.729,08 € 

2.883,55 € 

Téc. Adm. Tributária  

Nível 2. / Inspector Tributário  

Nível 2 

650 

690 

720 

735 

770 

2.231,32 € 

2.368,63 € 

2.471,62 € 

2.523,11 € 

2.643,26 € 

Téc. Adm. Tributária  

Nível 1 / Inspector Tributário  

Nível 1 

535 

575 

615 

655 

695 

 

1.836,55 € 

1.973,86 € 

2.111,17 € 

2.248,40  € 

2.385,80 €  

Estagiário 380 1.304,46 € 

Fonte: http://www.dgaep.gov.pt; carreiras de regime especial não revistas.   

 

Quanto aos técnicos superiores aduaneiros, as remunerações ao longo da 

carreira, desde o ingresso, estão apresentadas no Quadro 119; dizem respeito, 

conforme referido e explicitado atrás, á carreira de técnico superior aduaneiro. 
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Quadro 119.  Remunerações, Técnicos Superiores aduaneiros, 2013 

 

 

Índice Remuneração 

Reverificador assessor 
principal 

750 

800 

890 

900 

2.574,60 € 

2.746,24 € 

3.055,19 € 

3.089,52 € 

Reverificador assessor 680 

710 

760 

780 

800 

830 

880 

2.334,30 € 

2.437,29 € 

2.608,93 € 

2.677,5 € 

2.746,24 € 

2.849,22 € 

3.020,86 € 

Reverificador 610 

650 

690 

710 

750 

800 

830 

2.094,01 € 

2.231,32 € 

2.368,63 € 

2.437,29 € 

2.574,60 € 

2.746,24 € 

2.849,22 € 

Primeiro Verificador Superior 550 

590 

630 

660 

690 

730 

1.888,04 € 

2.025,35€ 

2.162,66 € 

2.265,65 € 

2.368,63 € 

2.505,94 € 

Segundo Verificador Superior 500 

550 

570 

590 

610 

640 

1.716,40 € 

1.888,00 € 

1.956,70 € 

2.025,35 € 

2.094,00 € 

2.196,99 € 

Verificador Superior 
Estagiário 

337 1.156,85 € 

Inspetor principal 680 2.334,30 € 
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710 

760 

780 

800 

830 

880 

2.437,29 € 

2.608,93 € 

2.677,58 € 

2.746,24 € 

2.849,22 € 

3.020,86 € 

Inspetor de 1ª classe 610 

650 

690 

710 

750 

800 

830 

2.094,00 € 

2.231,32 € 

2.368,60 € 

2.437,29 € 

2.574,60 € 

2.746,24 € 

2.849,22 € 

Inspetor de 2ª classe 550 

590 

630 

660 

690 

730 

1.888,00 € 

2.025,35 € 

2.162,66 € 

2.265,65 € 

2.368,63 € 

2.505,94 € 

Fonte: http://www.dgaep.gov.pt; carreiras de regime especial não revistas 

 

Na Suécia, as remunerações são decididas no contexto de contrato de emprego 

individuais, embora conforme já referido anteriormente, a formação dos salários 

seja enquadrada por processos de negociação coletiva com as respetivas 

associações profissionais e sindicais. 

A negociação sobre os salários compete, por parte do estado sueco, á Agency for 

Government Employers (ARBETSGIVARVERKET), conhecida por SAGE, que é a 

autoridade administrativa responsável pela condução dos acordos sobre 

remunerações e condições de trabalho para os servidores públicos, com a 

capacidade para concluir acordos que responsabilizam as autoridades publicas 

pelo seu cumprimento; aliás, desde 1994, os acordos coletivos podem ser 

concluídos e assinados mesmo sem aprovação prévia do governo103, embora 

tenham de ser enquadrados nos limites orçamentalmente estabelecidos. A 

agência é ainda responsável pela negociação dos benefícios complementares 

recebidos pelos trabalhadores. Esta abordagem ao processo negocial, que 

permite espaço de manobra ás agências governamentais na medida em que lhes 

é possível oferecerem mais (salário, benefícios, condições de trabalho) com base 

nos seus orçamentos e nas suas necessidades, existe na Suécia desde a 

1.                                          
103 Informação obtida em http://www.eurofound.europa.eu/emire/SWEDEN/ANCHOR-ARBETSGIVARVERKET-SE.htm, consultado 

em agosto 2013.  
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aprovação do Personnel Policy Bill (1985) que deliberou que a política de recursos 

humanos  dos servidores públicos deveria ser mais simples, mais descentralizada 

e mais adequada ás condições de mercado104.  Mais tarde, em 1989, foi 

introduzido um sistema remuneratório de base individual, que substituiu o 

tradicional baseado em graus e níveis. 

Os acordos são então aplicados a cada uma das 250 agências que representa, 

ainda que com base neles, seja possível estabelecer condições de emprego e de 

remuneração entre agências e trabalhadores individuais. O ajustamento é feito 

com base na:  

 responsabilidade e complexidade atribuída  a cada posto; 

 desempenho individual; 

 impacto das condições de mercado. 

O Quadro 120 apresenta os quadros de referência para as funções de auditoria 

e equivalentes, na administração central sueca. A informação aqui apresentada 

foi obtida através da base de dados BESTA, desenvolvida pela Employer 

Agency para classificar os postos de trabalho da administração central , e aplica-

se á generalidade das agências governamentais, ás universidades e ás 

fundações suportadas pelo governo; os dados são de março de 2013. 

 

 Quadro 120. Distribuição salarial, cargos associados á auditoria fiscal, Suécia 

(coroas suecas) 

Níveis Código Percentil 10% Mediana Percentil 90% 

1 5512 15.840 19.300 22.500 

2 5522 17.325 22.300 25.000 

3 5532 19.280 25.200 30.100 

4 5541 

5542 

35.000 

26.300 

38.700 

32.000 

44.500 

39.350 

5 5551 

5552 

47.000 

38.800 

53.050 

46.800 

59.500 

54.500 

6 5561 75.000 80.850 86.700 

Fonte: http://www.st.org; BESTA : administrative and financial positions, audit and audit work 

Para o caso dos cargos associados com o conteúdo funcional aqui abordado, o 

Quadro 120 indica os níveis salariais na Suécia. É apresentada a mediana (50% 

1.                                          
104

 http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Avtal-Skrifter/Skrifter/Central%20government%20090817.pdf 
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dos indivíduos são pagos com menos e os restantes 50% com mais ); os dois 

percentis 10% e 90% , permitem compreender a distribuição salarial. O percentil 

10% indica que 10% dos trabalhadores têm salários mais baixos e 90% têm 

salários mais altos ; o percentil 90% significa que 90% dos indivíduos no grupo 

são pagos menos e 10%  são pagos acima. 

 Na Suécia , todos os trabalhadores estão abrangidos pelo sistema de 

segurança social, suportado por contribuições do empregador (31,42% do 

salário) e do trabalhador (7% do salário); estão cobertas despesas com saúde, 

pensões de reforma e seguros de vida. Os acréscimos salariais estão 

relacionados como desempenho individual, ou do grupo, e são negociados 

diretamente entre o indivíduo e o seu supervisor, ou o responsável pelos 

recursos humanos . Os parceiros sociais (associações sindicais ou empresariais) 

estabelecem as regras para estes contactos negociais, mas não interferem nos 

resultados. Tanto os acréscimos salariais como os benefícios suplementares 

atribuídos estão assim muito relacionados com o orçamento da organização e 

com as práticas de mercado de trabalho, especialmente em profissões que são 

muito solicitadas e cujos trabalhadores importa reter.   Não existem aumentos 

salariais automáticos, suportados pela antiguidade ou senioridade.  

Conforme já referido, é possível trabalhar em part-time ou em horário flexível, 

principalmente no inverno; as horas de trabalho são em 39h e 45m, se em tempo 

completo. Mas um dos pontos de um acordo potencial entre empregador e 

trabalhador, com reflexos na remuneração total,  é o trabalho por horário 

alargado, muitas vezes associado com exigências específicas ou picos de 

trabalho. 

 Férias – têm direito a 28 a 35 dias de férias pagas desde o primeiro ano 

de trabalho por inteiro. Pelo menos 20 dias de férias, correspondente a 

4 semanas, têm de ser usados por ano, podendo as restantes ser 

poupadas para uso posterior, até um limite de 40 dias.  Durante as 

férias, os trabalhadores recebem um montante adicional de 10% do 

salário bruto; 

 Períodos sabáticos ou tempo para cuidar de familiares (parental  leave) –

os trabalhadores têm possibilidade de usar tempo fora do trabalho para 

prosseguir estudos ,ou para tomar conta dos filhos, dependendo de 

acordo com a organização. Embora normalmente não receba qualquer 

salário nestes períodos, pode candidatar-se a um subsídio de 

organizações como a Segurança Social da Suécia; saídas pontuais do 

trabalho para idas ao médico, ou para fazer exames por exemplo, 

podem ocorrer mantendo o salário; 

 Subsídio de nascimento – em caso de nascimento de filhos, o 

trabalhador tem direito a parental leave, até 480 dias. O subsídio é pago 

até 380 dias, e no governo central corresponde a 90% do salário. Ainda 

na administração central, podem receber um subsídio durante mais 90 

dias, para além dos 380 iniciais, equivalente a 180 coroas suecas/dia; 
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 Tratamento de criança doente - podem receber um subsídio equivalente a 

80% do salário, até um tecto de 35.667 coroas suecas. 

 Direito a trabalho em part-time – se os filhos tiverem até 12 anos de idade  

podem optar por reduzir os horários de trabalho até 75%. A 

remuneração será reduzida de forma proporcional. 

 Ausência por doença - nos primeiros  14 dias, o trabalhador recebe 80% 

da remuneração, com exceção do primeiro dia , que não tem qualquer 

compensação (“wainting day”). Nestes primeiros 2 a 14 dias, cabe ao 

empregador pagar a remuneração; se o trabalhador se mantiver doente 

por mais tempo, a compensação será paga parte pela Segurança 

Social, parte pelo empregador. O subsídio vai diminuindo até 2 anos e 

meio de ausência por doença (75% da remuneração), quando cessa. 

 Pensão por reforma – acima dos 65 anos; os trabalhadores da 

administração central têm um sistema de pensão que suplementa o 

sistema de Segurança Social, aplicável á generalidade dos 

trabalhadores suecos, e que resultou de um acordo coletivo. O sistema 

inclui  a  

 pensão de reforma acima dos 65 anos – a pensão individual e a 

suplementar (Käpan) é garantida desde os 23 anos , com base 

nos descontos individuais. O montante a receber depende dos 

anos de desconto, e da quantia que os trabalhador aceitou 

descontar para o sistema de reforma privado (Käpan).; 

 pensão por incapacidade paga se existir uma doença 

incapacitante; 

 pensão de sobrevivência, paga aos familiares do trabalhador 

durante um período máximo de seis anos.    

 

  



 

 

 

Quadro 121. Identificação do perfil do cargo de auditores fiscais e analistas tributários e aduaneiros no Brasil e equivalentes 
nos restantes países da amostra 

 

 

País Cargo Descrição 

sumária 

Descrição 

detalhada 

Pré requisitos de cargo 

 

Competênci

as 

de gestão 

e  

comportamenta

is 

Recrutamento Contrato 

Promoção 

Salário  

(moeda local) 

Formação 

Académica 

Capacitação 

Brasil Auditor 

fiscal 

Fiscalizar o 
cumprimento das 
obrigações 

referentes aos 
tributos  e 
contribuições 

administrados pela 
secretaria de 
receita federal 

Fiscalizar o 
cumprimento das 
obrigações referentes 

aos tributos  e 
contribuições ; 

Fiscalizar e controlar 

atividades de comércio 
exterior; 

Liberalizar cargas para 
importação ou 
exportação; 

Julgar processos do 
contencioso 
administrativo-fiscal; 

Elaborar atos 
administrativos; 

Constituição do crédito 
tributário; 

Examinar a 
contabilidade das 

Curso superior 
concluído, em 
universidade 

reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação 

Curso de formação 

 

Programa de 
Capacitação 
Profissional , com 

caráter prático 

Liderança 

Colaboração 

Orientação para 
resultados 

Experiência 

Determinação 

Autoconfiança 

Persistência 

Paciência 

Controlo emocional 

Altruísmo 

Ingresso por 
concurso público 
com base em área 

de especialização: 

Aduana; 

 Política e 
Administração 
Tributária;  

Auditoria e 
Tributação; 

 Julgamento.  

a) Requisitos: 

Nacionalidade 
brasileira ou 
portuguesa nos 

termos da lei; 

b) Concurso 

Todas as provas são 

Salário inicial: 13.600 
reais em 2012 

Salário no final da 

carreira:19.451 reais   
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sociedades criminais; 

Realizar estudos 
económico-tributários; 

Gerenciar o crédito 
tributário; 

Coordenar os sistemas 
de informação; 

Proceder à orientação 

do contribuintes em 
matéria de legislação 
tributária; 

Administrar as 
unidades de receita 

federal. 

eliminatórias 

 Prova de 
conhecimentos 

gerais (Português; 
Inglês ou espanhol; 
raciocínio; Direito; 

Administração Geral 
e Pública)  

 Provas de 

conhecimentos  
específicos (Direito 
Constitucional, 

Administrativo, 
Tributário e 
auditoria); 

II:Contabilidade, 
Legislação tributária, 
Comércio 

Internacional e 
Legislação 
aduaneira) 

 Prova discursiva 

 Analista 

tributário 

Exercer  atividades 
de natureza 
técnica, acessórias 

ou preparatórias 
ao exercício das 
atribuições 
privativas dos 

auditores fiscais da 
Receita Federal do 
Brasil 

Fiscalizar o 
cumprimento das 
obrigações referentes 

aos tributos  e 
contribuições ; 

Elaborar atos 

administrativos; 

Examinar a 
contabilidade das 

sociedades criminais; 

Gerenciar o crédito 

tributário; 

Coordenar os sistemas 
de informação; 

Proceder à orientação 
do contribuintes em 

matéria de legislação 
tributária; 

 

Curso superior 
concluído, em 
universidade 

reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação 

Curso de formação 

 

Programa de 
Capacitação 
Profissional , com 
caráter prático 

 Ingresso por 
concurso público 
com base em área 

de especialização 

Requisitos: 

Nacionalidade 

brasileira ou 
portuguesa nos 
termos da lei; 

c) Concurso 

Todas as provas são 

eliminatórias 

 Prova de 

conhecimentos 
gerais (Português; 
Inglês ou espanhol; 

raciocínio; Direito 
Constitucional; 
Administração 

Geral)  

 Provas de 
conhecimentos  

Salário inicial: 7.996,07 
reais em 2012 

Salário no final da 

carreira:11.595 reais   
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específicos (I:Direito, 

Contabilidade Geral, 
Direito Tributária e 
Aduaneira); 

II:Informática, 
Legislação tributária, 
Contabilidade Geral) 

Dissertação 

Estados 
Unidos 
da 

América 

Internal 

revenue 

service 

Assegurar a coleta 
da quantia exacta 
da receita dos 

importos ao custo 
mínimo.  

 Verificar as 
declarações fiscais, 
analisando a 
informaçãoo enviada 

por indivíduos e 
empresas; 

 Verificar 
inconsistências e 

solicitar inquéritos; 

 Monitorizar os 
rendimentos e 

gastos de 
consumidores 
individuais , de 

empresas e de 
agências 
governamentais; 

 Rever documentos, 
financeiros, incluindo 
o Orçamento de 
Estado, as 

despesas, receitas, 
investimentos e 
projecções de 

receitas.  

Ver quadro 
106.  

 Capacidade para 
reconhecer, 
identificar e 

analisar 
informação; 

Capacidade para 

planear e organizar 
o trabalho ; 

Capacidade para 
comunicar 
oralmente e por 

escrito 

Concurso público 
externo, mas aberto 
a potencias 

candidatos internos .  

 Ver quadro 110 e 111 

França Direction 

du Budget 

 Conceber e 
elaborar os 

textos 
legislativos 
relativos à 

fiscalidades, 
assim como 
as instruções 

gerais 
interpretativas 
necessárias à 

sua 
aplicação; 

 Verificar,monitorizar 
e analisar os 

dossiers fiscais 
de empresas 
industriais e 

comerciais, bem 
como 
profissionais 

liberais. O papel 
dos inspetores no 
contacto directo 

com as empresas 
é fundamental 
para a gestão dos 

Licenciatura Formação inicial 

remunerada de 18 
meses, dos quais 
12 meses na 

Escola Nacional de 
Finanças Publicas, 

e 

 seis meses de 
estágio 

Competências 

sólidas em 
fiscalidade e 
direito; 

Gosto pelos 
números; 

Rigor e minúcia; 

Diplomacia. 

 

Concurso público 

Provas: 

1. Redação de uma 

nota de síntese a 
partir de um dossiê 
om questões 

económicas e 
financeiras; 

2. (tema á escolha 
do candidato na 
altura da inscrição): 

Promoção com  base 

na antiguidade 

 



 506 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  506 

 Conceber e 
elaborar os 

textos 
legislativos e 
regulamentar

es relativos 
ás receitas 
públicas, 

cadastro 
fundiário, e 
outras 

missões 
corresponden
tes; 

 Assegurar a 
coleta e 
controle dos 

impostos, 
direitos, 
cotizações e 

taxas de toda 
a natureza; 

 Representar o 
Ministério de 

Economia e 
Finanças nas 
organizações 

internacionais 
em matéria 
fiscal; 

impostos  ; 

 Actuar na inspecção 
especializada em 
fiscalidade 

imobiliária, 
nomeadamente 
na verificação e 

monitorização dos 
impostos 
imobiliários e da 

transmissão do 
património; 

 Verificar,monitorizar 
e analisar os 

dossiers fiscais 
de contribuintes 
individuais; 

 Participar em 
brigadas de 
verificação e 

controle  do 
comércio exterior. 

 

Direito constitucional 

e administrativo/  

  instituições ,direito 

e políticas 
comunitárias/  

direito e processo 

civil/ 

direito dos negócios / 

análise económica/  

estatística e 

econometria/ 

matemática / 

gestão contabilística 
e análise financeira/ 

Finanças e gestão 

pública. 

Se admitido, então 

deverá fazer: 

3. 2 provas orais:  

- uma para avaliar a 
motivação individual; 

- outra para avaliar 

os conhecimentos 
técnicos no tema 
escolhido. 

4. Prova escrita de 
tradução de um 
documento noutra 

língua : alemão, 
inglês, espanhol, 
italiano  

 Contrôleur

de la 

DGDDI 

 

Ramo 

 Controlar a verificação 
das mercadorias  - 

responsável pela 
aplicação dos direitos e 
taxas e pelo controle 

do cumprimento das 
formalidades 
aduaneiras; 

Pertencer a uma 
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OC/OP equipa responsável 

pela verificação e pelo 
controle das operações 
efetuadas pelas 

sociedades com 
relações comerciais 
com o estrangeiro; 

Supervisionar os 
trabalhos 

administrativos na 
direção geral, ou em 
serviços 

desconcentrados; 

Ser responsável pela 
gestão da receita local 

das contribuições 
indiretas; 

Exercer funções nos 
domínios sanitário e 
social, assegurando o 

contato com outros 
serviços sociais.   

México Dirección 
General 
de 
Programa
ción y 
Presupues
to 

 

Planear, organizar 
e administrar 
sistemas de 

informaçãoo para 
assegurar a 
precisao e o 
cumprimento das 

normas legais e 
procedimentos 
contabilísticos e 

fiscais de pessoas 
físicas, empresas e 
instituições 

públicas e 
privadas.  

Emitir avisos e 
requerer 
documentação 

conforme as 
disposições fiscais e 
aduaneiras; 

Ordenar e praticar 
visitas domiciliárias, 
auditorias, inspeções, 

atos de vigilância, 
verificações de origem 
para comprovar o 

cumprimento das 
disposições fiscais dos 
contribuintes; 

Ordenar e praticar a 
verificação das 
mercadorias de 

comércio externo nos 
diversos modos de 
transporte; 

 

Grau 
universitário 
nas áreas de 

comércio 
exterior, 
economia e 
administração.   

Certificado como 
contabilista 
público;  

Experiência em 
matéria de 
impostos ; 

Não tenha 
problema de 
horário;  

Seja proactivo.  

 Processo dividido em 
3 fases:  

 Análise 

curricular do 
perfil escolar e 
profissional 

 Provas 
psicométricas 
sobre 

inteligência, 
personalidade e 
valores; 

 Entrevista 
técnica; 

 Prova para 
avaliar a 
capacidade para 
organizar e 

dirigir grupos de 
trabalho – para 
cargos de 

direção. 

Salario base:7487,00 
pesos 

+ 882 pesos 

suplemento adicional 
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Portugal Inspetor 

tributário 

Administração dos 
impostos, dos 

direitos aduaneiros 
e dos demais 
tributos em 

Portugal, bem 
como a exercer o 
controlo da 

fronteira externa 
da União Europeia 
e do território 

aduaneiro 
nacional. 

• Garantir a 
minimização dos 

aspetos económicos 
do risco fiscal; 

• Verificar a 
regularidade fiscal dos 
contribuintes e o 

cumprimento das 
obrigações tributárias; 

• Confirmar os 

elementos declarados 
perante a 
administração fiscal; 

•  Identificar 
comportamentos de 
risco; 

• Propor correções á 
matéria colectável, 

consubstanciadas em 
liquidações adicionais 
de impostos; 

• Inventariar e avaliar 
bens móveis e imóveis 
para controle das 

obrigações tributárias. 

 

Licenciatura 
conforme a 

área funcional:  

- Economia, 

gestão, 
contabilidade 
ou auditoria;  

- Informática; 

- Informação 

estatística.  

Exige-se que o 
candidato tenha já 

uma relação 
jurídica de 
emprego publico 

por tempo 
indetermindado 
com a 

administração 
pública.  

 Concurso publico 
aberto a detentores 

de relação jurídica 
de emprego publico . 

Aberto em três  
áreas diferentes: 

1. Economia, 

gestão, 
contabilidade, 
auditoria; 

2. Informática; 

3. Informação 

estatística 

O método de 
seleção baseia-se 

num exame único, 
de demonstração de 
conhecimentos, com 

duração de e horas. 

Na área de 

economia, gestão ou 
contabilidade as 
provas são de  

Contabilidade; 

Finanças 

Empresariais; 

Gestão Financeira; 

Análise de 
Investimentos em 
ativos reais; 

Investimentos e 
mercados 
financeiros; 

Direito fiscal. 

Na área da 

informática: 

Tecnologias de 

informação e 

Ver quadro 118 e 119 
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comunicação;  

Metodologias de 
análise e 

desenvolvimento de 
sistemas; 

Bases de dados. 

Na área de 
Informação 

estatística: 

Estatística e 
Econometria.   

Suécia Swedish 

Tax 

Agency  - 

Economist

as e 

Juristas 

Administração 
fiscal direta, 

assegurando a 
cobrança e 
liquidação dos 

impostos, 
nomeadamente os 
impostos sobre a 

renda, sobre o 
valor acrescentado 
e sobre os lucros, 

mas tambem as 
contribuições para 
a segurança social 

pagáveis pelos 
empregadores. 

 Analisar as 
declarações de 

importação e 
exportação das 
empresas suecas, 

verificando a 
exatidão das 
informações e o 

cumprimento das 
leis e regulamentos 
que se aplicam aos 

produtos em 
questão; 

 Investigar as 

empresas, se for o 
caso, com base em 
documentação 

produzida , ou 
através de contatos 
diretos;   

 Conduzir auditorias 
de qualidade a 
empresas 

certificadas; 

 Participar em grupos 
de trabalho com 

outras agências 
governamentais, 
como a swedish tax 

agency, ou com 
organismos 
internacionais no 

contexto de 

Grau 
académicos de 

nível superior 
em Economia, 
Direito ou 

ciências 
sociais 

5 anos de 
experiência 

profissional , três 
dos quais com 
prática de 

auditoria.  

Carta de 

conduçãoo.  

 Orientação para 
resultados; 

 Orientação para 
o serviço 
público; 

 Capacidade 
para trabalhar 
em equipa; 

 Confiabilidade; 

 Abertura á 

aquisição de 
novos 
conhecimento

s e 
habilidades. 

 

Concurso públic, 
onde todas as 

candidaturas são 
analisadas com base 
na avaliação 

curricular, 
especificamente 
experiência 

profissional e 
educação. De 
seguida, os melhores 

candidatos são 
cahamados para 
uma entrevista 

pessoal.  

Ver quadro 120.  
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investigações e 

auditorias de 
natureza aduaneira, 
ou em investigações 

criminais. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMATAS 

 

 

 

CHANCELARIA 
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6.7 DIPLOMATAS E OFICIAIS DE CHANCELARIA 

N-1) Introdução 

Constituem funções tradicionais dos diplomatas as tarefas de informar, negociar e 

representar. Neste ultimo caso estão a representação do Estado em eventos 

internacionais, mas também o recebimento de poderes para praticar atos do seu  

interesse. A informação corresponde ao conjunto de tarefas que tornem possível a 

aquisição, por via lícita, de informações acerca do Estado onde estão acreditados , 

comunicando-as ao seu próprio. Finalmente, cabe aos diplomatas a tarefa de 

negociar, de forma bilateral ou multilateral, acordos que sejam do interesse do 

Estado. 

Uma função de elite, a política externa era tradicionalmente conduzida por elites; o 

corpo diplomático era recrutado na classe social mais elevada . A diplomacia 

consistia de ações bilaterais, ainda que fossem possíveis conferências 

multilaterais. Cabendo aos reis, ou ao poder executivo, a quase exclusividade da 

política externa, era natural que o corpo diplomático se caracterizasse por uma 

estrutura hierárquica muito personalizada. As funções que lhe estavam cometidas  

- e que em grande medida ainda continuam presentes no imaginário do que 

deverá ser o trabalho do diplomata – remetiam para processos de negociação no 

contexto do ordenamento das relações internacionais (Islam,2005).    

Esta visão da diplomacia, contudo, foi-se esgotando ao longo do século XX, 

acompanhando a globalização e a exigência crescente por maior escrutínio e 

controlo. A diplomacia económica, ou a diplomacia pública, com os objetivos 

respetivamente de promover o comércio externo ou  a imagem do Estado, ou a 

diplomacia parlamentar centrada nas organizações internacionais, têm vindo a 

tornar-se cada vez mais importantes num mundo globalizado, onde as tecnologias 

de comunicação e informação alteraram profundamente os procedimentos e 

comportamentos tradicionais da diplomacia. Um estudo empírico de 2005, e que 

analisa vinte de dois grandes exportadores e cerca de duzentos origens de 

importações, mostra que as exportações bilaterais aumentam entre 6% a 10% por 

cada consulado adicional (Rose, 2005); não admira portanto que as missões 

diplomáticas, e o seu staff, se vão especializando cada vez mais em funções 

técnicas e especializadas no apoio á promoção de investimentos e transferência 

de tecnologia . Com base num inquérito dirigido aos ministros de doze países, é 

possível retirar alguma informação sobre a diplomacia comercial (Kostecki e 

Naray, 2007).  

No Brasil, a rede de promoção comercial conta com o Departamento de Promoção 

Comercial, do Ministério das Relações Exteriores, responsável por cerca de 60 

gabinetes de promoção comercial, mas o Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior desempenha o papel central, nomeadamente através da 

Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) que tem mesmo competências em 

termos de negociações internacionais de comércio externo (Galito, 2011). 
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Quadro 122.  Número de diplomatas comerciais por país de origem 

 

País Fração do 

exportações  

mundiais  (%) 

Nº unidades diplomáticas 

comerciais no exterior 

Pessoal nas unidades 

diplomáticas 

comerciais 

Brasil 1,40 57 193 

EUA 8,09 150 240 

França 3,26 156 n.d. 

México 1,91 n.d. n.d. 

Portugal 0,33 n.d. n.d. 

Suécia 1,02 40 235 

   Fonte: Kostecki e Naray, 2007,pg. 6; Organização Mundial de Comércio,2013 

 

 

 

Quadro 123. Alocação do tempo do diplomata comercial entre as várias atividades (% 
do tempo total de trabalho) 

 

 Feiras Promo
ção de 
IDE 

Relações 
com 

governos 

Inteligência 
Empresarial 
e procura  
de parceiros 

Suporte a 
negociações 
empresariais 

Suporte a 
disputas 
empresariais 

Turismo 

Brasil   60-70     

EUA 60   40    

França 10 10 15 60  5  

México        

Portugal 20 15  20 20  25 

Suécia 30   50  20  

Fonte: Kostecki e Naray, 2007,pg. 12 
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Quadro 124.  Características dominantes  dos diplomatas comerciais por país 

Tipo de 

diplomata 

comercial 

Promotor de 

negócios 

Servidor público Generalista 

Abordagem Os assuntos 
comerciais são 
entendidos na 
perspetiva empresarial 

Os assuntos 
comerciais são vistos 
como parte integrante 
das relações 
internacionais 

Os assuntos 
comerciais são 
percebidos numa 
perspetiva diplomática 
e política 

Preocupação 

principal 

Foco na satisfação do 
cliente 

Foco na satisfação do 
Ministério da Economia 
ou Comércio 

Foco na satisfação do 
Ministério dos 
Negócios Estrangeiros 

País Estados Unidos 

Suécia 

França 

Portugal 

Brasil 

Fonte: Adaptado de Kostecki e Naray, 2007,pg. 23 

 

Os diplomatas, em todo o mundo, gozam de um conjunto de privilégios e 

impunidades dadas a natureza das suas funções. As missões diplomáticas têm 

imunidade diplomática que lhes assegura inviolabilidade e imunidade de jurisdição 

civil e penal; os diplomatas têm acesso a salvo-condutos, isenção fiscal, liberdade 

de culto, entre outras. 

Trata-se de funcionários do Estado, com uma carreira estabelecida legalmente , 

mas que trabalham diretamente sob as ordens do executivo  e uma monitorização, 

geralmente ténue, por parte do legislativo.  

No que se segue, e uma vez que um número significativo de países não dispõe de 

uma carreira autonomizada de oficiais de chancelaria – embora seja possível 

encontrar correspondência nas funções desempenhadas e nas competências 

requeridas, e dado que tanto a carreira de diplomatas quanto a de chancelaria 

operam no contexto do mesmo Ministério, optou-se por apresentar o perfil 

identificador de cada uma de forma conjunta.  

Será assim apresentado para cada um dos países da amostra, em primeiro lugar 

a carreira ligada á diplomacia, e em segundo lugar o cargo de oficial de  

chancelaria ou equiparável. 

 

 

BRASIL 

No Brasil, o Presidente da República apoia-se no Ministério das Relações 

Exteriores para a condução da política externa; as suas áreas de competência 

são: 

 Política internacional: 

 Relações diplomáticas de serviços consulares; 
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 Participação nas negociações comerciais, económicas, técnicas e 

consulares; 

 Programas de cooperação internacional e de promoção comercial; 

 Apoio a delegações e representações brasileiras em organismos 

internacionais e multilaterais105. 

 

Conforme se pode ver na Figura 111, o Ministério das Relações Exteriores do 

Brasil, está organizado em nove subsecretarias , com competências específicas 

em temas dos Estados Unidos, Canadá, Europa e organismos internacionais 

(Política I), Ásia e Oceânia (Política II), África, Médio e CPLAP (Política III), 

América do Sul, Central e Caribe, Assuntos Económicos e Financeiros, 

Comunidades Brasileiras no Exterior, Cooperação, Cultura  e Promoção 

Comercial,  Meio Ambiente, Energia , Ciência e Tecnologia e Serviço Exterior . 

   

Figura 111. Organograma, Ministério das Relações Exteriores, Brasil, 2013 

 

 

 

Fonte: http://www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/conheca-o-ministerio/view, 2013. 

 

1.                                          
105 Informação retirada do site oficial do Ministério das Relações Exteriores, http://www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/conheca-o-

ministerio/view, 2013. 
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A estrutura do Ministério da Relações Exteriores conta ainda com diversas 

representações no Brasil (a sede é no Palácio do Itamaraty, em Brasília), bem 

como missões diplomáticas (94 embaixadas), consulares (31 consulados gerais, 6 

consulados e 13 vice-consulados) de carreira, e 7 missões ou delegações em 

organizações internacionais. A formação dos diplomatas cabe ao Instituto Rio 

Branco. 

O Ministério das Relações Exteriores tinha , em 2012, 3.619 servidores públicos, 

representando cerca de 0,63% do quantitativo total dos servidores federais ativos 

do poder executivo ,por órgão da administração . Não pertencendo ao grupo dos 

ministérios com quantitativos elevados, como acontece com a Educação, a Saúde, 

ou a Previdência Social, entre outros, foi no aumentando o seu peso relativo 

desde finais da década de 90 até 2011 (Fig. 112).  A idade média é 47 anos, e 

cerca de 62% são do sexo masculino. 

 

Figura 112. Evolução do peso relativo dos quantitativos dos servidores públicos do 
Ministério das Relações Exteriores no poder executivo, 1997--2012 (%) 

 

Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal,nº 201,jan 2013, Secretaria de Gestão Pública 

 

O serviço exterior brasileiro tem três tipos de funcionários106 : 

 Diplomatas; 

 Oficiais de chancelaria; 

 Assistentes de chancelaria.  

Exercem as suas funções em três tipos de representações permanentes junto de 

outros Estados ,ou de organizações internacionais: 

1.                                          
106 Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006 

0,54

0,56

0,58

0,60

0,62

0,64

0,66

0,68

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



 517 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  517 

 Missões diplomáticas – junto de Estados com os quais existam relações 

diplomáticas, de forma permanente, localizadas nas capitais dos respetivos 

países, ou em missões especiais no contexto de negociações específicas 

e temporárias; 

 Consulados  - que podem ser consulados gerais, em países e cidades 

onde exista um fluxo significativo de pessoas e bens com o Brasil, 

agências consulares ou vice-consulados em cidades mais pequenas, mas 

onde possam existir um interesse especial na manutenção de uma 

representação diplomática, ou ainda consulados honorários, chefiados por 

nacionais do país que recebe a representação diplomática brasileira, e que 

podem ter algumas funções oficiais. Os consulados têm como missão dar 

proteção e assistência aos cidadãos brasileiros fora do Brasil, 

nomeadamente emitindo passaportes, vistos, autenticando documentos, 

registando o voto para eleições presidenciais, entre outras funções afins. O 

cônsul não tem representação política, que cabe em exclusivo ao 

embaixador;   

 Delegações permanentes perante organizações intergovernamentais  

- localizadas na sede das mesmas; é por exemplo o caso da Missão 

Permanente junto ás Nações Unidas, em New York ou a delegação junto 

da Organização Mundial do Comércio, em Genebra . 

 

 

 N-2) Brasil : Carreira de Diplomata 

De acordo com a Convenção de Viena de 1961, cabe a uma missão 

diplomática107: 

 representar o Estado acreditante perante o Estado acreditado; 

 proteger no Estado acreditado os interesses do Estado acreditante e de 

seus nacionais, dentro dos limites permitidos pelo direito internacional; 

 negociar com o Governo do Estado acreditado; 

 inteirar-se por todos os meios lícitos das condições existentes e da 

evolução dos acontecimentos no Estado acreditado e informar a este 

respeito o Governo do Estado acreditante; 

 promover relações amistosas e desenvolver as relações econômicas, 

culturais e científicas entre o Estado acreditante e o Estado acreditado. 

O chefe da missão diplomática é um diplomata de carreira, normalmente com 

larga experiência e uma hierarquia elevada na carreira; mediante aprovação 

prévia do Senado Federal, os Chefes de Missão Diplomática Permanente e de 

1.                                          
107 Art. 3º da Convenção de Viena, 1961. 
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Missão ou Delegação Permanente junto a organismo internacional são nomeados 

pelo Presidente da República com o título de Embaixador108. 

Todos os membros do pessoal da missão que pertencerem á carreira da 

diplomacia são membros do pessoal diplomático. Ao abrigo da Convenção de 

Viena, o pessoal diplomático goza de direito de inviolabilidade pessoal e de 

residência, bem ainda da totalidade dos privilégios fiscais , dispensa de 

pagamentos relacionados com a previdência social e totalidade das imunidades 

penal e civil (esta última com algumas restrições).          

A carreira de diplomata tem por competências centrais atividades de natureza 

diplomática e consular, nos  aspectos específicos de representação, negociação, 

informação e proteção de interesses brasileiros no campo internacional. De uma 

forma mais detalhada, o diplomata  

 é responsável por representar o Brasil em qualquer discussão que envolva 

outras nações ou organismos internacionais; 

 intervém na procura de soluções para conflitos que envolvam os 

interesses brasileiros; 

 negocia acordos que tragam benefícios ao Brasil; 

 promove a cultura , o comércio exterior, a proteção de direitos humanos ; 

 intervém em discussões sobre tecnologia e meio ambiente, entre outros 

temas. 

 

A carreira de diplomata de serviço exterior no Brasil109, é constituída por: 

 Ministro de Primeira Classe; 

 Ministro de Segunda Classe; 

 Conselheiro; 

 Primeiro-Secretário; 

 Segundo-Secretário; 

 Terceiro-Secretário. 

 

Os Ministros de Primeira Classe, os Ministros de Segunda Classe e os 

Conselheiros no exercício de chefia de posto não podem permanecer por 

período superior a cinco anos consecutivos em cada posto, incluindo-se nessa 

contagem o tempo de exercício das funções de Representante Permanente e de 

1.                                          
108 Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, art. 39º. 
109 De acordo com o artº 37º da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006 
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Representante Permanente Alterno em organismos internacionais, ressalvadas 

algumas exceções previstas na legislação110. 

O recrutamento e  seleção são da responsabilidade do Instituto Rio Branco, e o 

ingresso dá-se pela posição de terceiro-secretário, desenvolvendo-se a partir daí 

a carreira fundamentalmente com base na senioridade. No entanto, é possível 

que a pessoas que não pertençam à carreira diplomática sejam nomeadas 

embaixadores brasileiros no estrangeiro (cargo em comissão). 

No Brasil não existe carreira consular; as duas carreiras, consular e diplomática, 

foram unificadas; os indivíduos designados como cônsules pertencem á 

diplomática. O Quadro 125 resume  e compara as competências dos diplomatas e 

dos cônsules. 

 

 

  Quadro 125. Comparação de competências entre diplomatas e cônsules 

 

Funções  diplomáticas Funções consulares 

Têm aspecto representativo no sentido 
político 

Não têm aspecto representativo no 
sentido político. 

Têm funções junto ao governo central. Têm função junto às autoridades locais 

Maiores privilégios e imunidades Menores privilégios e imunidades 

Diversidade de funções Não tratam de assuntos políticos. 

Recebe credenciais do Estado acreditante Recebe Carta Patente do Estado de 
envio. 

Entra em função após a entrega das 
credenciais. 

Entra em função após a concessão do 
Exequatur (autorização para o início das 
funções). 

Têm atuação em todo o território. Só têm atuação no Distrito Consular. 

  Fonte:http://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/resumos/direito-internacional/271-diplomatas-consules 

 

 

As Figuras 113 e 114 informam sobre o número de servidores públicos , no ativo, 

no contexto das três carreiras que desempenham funções no Serviço Exterior ,no 

Brasil, bem como a distribuição etária dos mesmos.   

 

 

 

1.                                          
110 Vd. Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006 e Lei nº 12.702, de 7 de agosto de 2012.  
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Figura 113. Número de ativos nas carreiras no Serviço Exterior Brasileiro, 2012 
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           Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal,nº 201,jan 2013, Secretaria de Gestão Pública 

 

 

 

Figura 114. Carreiras no Serviço Exterior Brasileiro, Distribuição Etária,2012 (%) 
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Figura 115. Índice de feminização, Carreiras no Serviço Exterior Brasileiro, 

Distribuição Etária, 2012 (%) 
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Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal,nº 201,jan 2013, Secretaria de Gestão Pública 

 

 

N-3) Brasil : Carreiras de oficial de chancelaria e de assistente de chancelaria 

No Brasil, as carreiras ligadas á chancelaria são já bastante antigas; o cargo de 

oficial de chancelaria existe já, na estrutura do Ministério das Relações Exteriores , 

desde a década de 60.  

Os servidores integrantes da carreira de Oficial de Chancelaria são analistas e 

gestores do Serviço Exterior Brasileiro, de nível superior, a quem incumbem, 

com exclusividade111, "atividades de formulação, implementação e execução dos 

atos de análise técnica e gestão administrativa necessários ao desenvolvimento 

da política externa brasileira". Trata-se de uma carreira multidisciplinar, orientada 

para profissionais com uma formação generalista , mas com conhecimentos e 

habilidades para desempenhar cargos de direção superior  na administração 

pública. 

A carreira de Oficial de Chancelaria tem atribuições específicas  ao Serviço 

Exterior Brasileiro112: 

 Responsabilidade pelo estrito cumprimento das normas e regulamentos 

aplicáveis à administração pública, nomeadamente a Constituição 

Federal, o Manual do Serviço Consular e Jurídico, o Guia de 

1.                                          
111 Art. 4º da Lei nº 11.440 de 2006 
112 Portaria do Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores, de 15 de agosto de 2005. 
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Administração dos Postos, entre outra legislação relevante aplicável 

tanto ao Ministério das Relações Exteriores quanto ás suas delegações 

no Exterior;  

 Responsabilidade pela execução de tarefas relativas á administração 

patrimonial, bem como pela condução das compras, monitorização da 

manutenção de equipamentos e contratos de prestação de serviços e 

gestão de recursos humanos; 

 Responsabilidade pelo processo de recebimento e desembolso de 

dotações, pela prestação de contas e pela execução do sistema 

integrado de administração financeira; 

 Responsabilidade pela entrada , registo, distribuição e saída de 

expediente, bem como pelo processamento das comunicações com a 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores; 

 Responsabilidade no processamento de informação comercial 

necessária ao desempenho das funções de diplomacia comercial. 

 

Desta forma, competem ao oficial de chancelaria funções de análise técnica e 

gestão, comparáveis ás exercidas por outros cargos superiores da 

administração pública federal, como os que integram o Ciclo de Gestão.  

No entanto, dado que estão ao serviço do Ministério das Relações Exteriores, 

podem ser colocadas em qualquer dos seus órgãos, inclusivamente nas 

delegações  no exterior, onde lhes é possível aceder ao meio diplomático 

internacional, nomeadamente ao exercício de funções de vice-consul ou a 

chefia de sectores administrativos das missões diplomáticas.  

Já os servidores integrantes da carreira de assistente de chancelaria são 

profissionais de nível intermédio, a quem incumbem tarefas de apoio técnico e 

administrativo113. Conforme se pode verificar pela Figura 114, trata-se de uma 

carreira com uma idade média muito elevada; quase 70% dos ativos estão 

acima dos 50 anos, e cerca de 20% acima dos 60. 

 

 

ESTADOS UNIDOS 

 

De acordo com o referido no site do U.S. Department of State, a missão do 

diplomata americano é “promover a paz, apoiar a prosperidade e proteger os 

cidadãos americanos e os interesses dos EUA no exterior”. Essa missão é 

desempenhada em 280 embaixadas e consulados, para além de 5 missões 

diplomáticas, como junto da União Europeia, na Nato, na OCDE, nas Nações 

Unidas, entre outras. Nos Estados Unidos o comércio externo está cometido ao 

1.                                          
113 Lei nº11.440, de 2006. 



 523 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  523 

Department of Commerce, que reporta aos embaixadores e através deles ao 

Department of State.  

 

Figura 116.  Embaixadas, consulados e missões diplomáticas, EUA, 2012 

 

Fonte: www.usembassy.gov 

 

N-4) Estados Unidos : Carreira de Diplomata 

Nos últimos anos, e na sequência de diversas recomendações, o número de 

contratações de novos diplomatas tem vindo a aumentar; a Figura 117 mostra o 

emprego no Foreign Services para 2008 e as estimativas para 2012 e 2013. Estes 

valores incluem os generalistas, ou seja os diplomatas de carreira (50%) e 

especialistas (36%) que trabalham diretamente no Foreign Office, a maior parte 

em missões no exterior, integrados na Agency for International Development 

(11%), nas  missões diplomáticas comerciais (2%) ou no Department of Agriculture 

(2%). 
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Figura 117. Emprego no Foreign Service, EUA 
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  Fonte:Foreign Service , report , GAO-12-721, http://www.gao.gov/assets/600/591595.pdf; Scowcroft (2011), 

pg.15 para as estimativas para 2012 e 2013.  

São membros do Foreign Service114 : 

 Chefes de missão – compete-lhes:  

 dirigir, coordenar e supervisionar todos os trabalhadores ao serviço 

da missão, com a exceção dos militares sob comando militar; 

 manter o governo americano informado sobre as operações e 

atividades do governo do país onde se localiza a missão: 

 tem como principal dever, a missão de promover os bens e serviços 

americanos. 

 Embaixadores nomeados pelo Presidente , após aprovação do Senado. 

Trata-se de personalidades de fora do Foreign Service e portanto da 

carreira diplomática, nomeados em reconhecimento de serviços prestados; 

 Membros do Senior Foreign Service – criado em 1980 com o objetivo de 

permitir a existência de profissionais especialistas na gestão de topo da 

administração das missões diplomáticas; corresponde ao Senior Executive 

Service da administração pública central, mas também a funções similares 

desempenhadas nos estabelecimentos militares e navais.  

 Diplomatas (Foreign Service Officers);  

 Pessoal do Foreign Service, que tem por missão assegurar um efetivo 

desempenho; a nacionalidade americana é um requisito; 

 Trabalhadores do Foreign Service, em cada um dos países onde se 

localizam as missões, normalmente nacionais dos mesmos, e que 

desempenham funções administrativas , técnicas ou de natureza fiscal;    

1.                                          
114 De acordo com o Foreign Service Act, de 1980, publicado em 1996 com todas as alterações que se foram verificando; 

http://transition.usaid.gov/policy/ads/400/fsa.pdf. 
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  Agentes consulares, que prestam serviços consulares e outros 

relacionados, autorizados pela Secretaria de Estado americana , em 

determinadas localizações.   

 

De uma forma genérica, compete a todos os membros do Foreign Service115: 

 Promover a paz e a prosperidade, e proteger os interesses dos cidadãos 

americanos 

 Representar os interesses dos Estados Unidos face a países estrangeiros 

e em organizações internacionais , e desempenhar todas as funções 

relevantes, no quadro da Convenção de Viena de 1966 e de outros 

acordos assinados pelos EUA; 

 Providenciar aconselhamento na formulação e condução de programas e 

atividades ; 

 Promover a paz 

  Desempenhar todas as funções afins, em nome de outras agências e 

departamentos do governo americano. 

 

  Há duas carreiras principais:  

 Foreign Service Officer ; 

 Foreign Service Specialist. 

 

Para o Foreign Service Officer, são requeridas pessoas que demonstrem possuir 

13 dimensões, em termos de capacidades, habilidades e qualidades pessoais 

como ficar calmo e manter o controlo em situações de crise, capacidade para 

absorver informação, tratá-la quantitativamente e saber transmiti-la de forma 

escrita e oral, ter liderança e capacidade colaborativa, motivação,objetividade e 

integridade, entre outros (Figura 118); representam cerca de 58% dos agentes do 

Foreign Office.  

Na carreira de especialista (Foreign Office specialists), os agentes  desempenham 

funções em 18 diferentes grupos , de acordo com a formação técnica de que 

dispõem. 

 

 

 

 

 

1.                                          
115 Foreign Service Act, de 1980, publicado em 1996, sec.104; http://transition.usaid.gov/policy/ads/400/fsa.pdf 
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Figura 118. Competências comportamentais requeridas, Foreign Service Officers 

 

Fonte:http://careers.state.gov/uploads/d3/1a/d31ad5b2ae137a61573bc7c8a630b7bf/3-

0_FSO_RegGuide_Apr292013.pdf 

 

Embora a carreira de diplomata ((Foreign Services Officers) seja na verdade uma 

carreira generalista, podem optar por evoluir em qualquer das áreas indicadas no 

Quadro 126, especializando-se portanto. Aliás, no processo de candidatura ao 

Foreign Service, a escolha é mesmo solicitada. 

  

   Quadro 126. Linhas de evolução da carreira dentro do Foreign Service Officer   
(“Career tracks”) 

Foreign Service Officer Funções 

 

Consular officers  

Resolução de problemas dos cidadãos 

americanos no estrangeiro e emissão de 

vistos para cidadãos estrangeiros; controlo 

de fraude nas fronteiras,luta contra o tráfico 

humano, facilitam adoções,etc. 

 

   Economic officers 

 Desenvolvimento de relações com 

personalidades importantes na área 

económica, governo,oposição,academia e 

organizações multilaterais.Pesquisa,análise 

e interpretação das implicações para os 

EUA de problemas nos mercados. 

Compostura 
Adaptabilidade 

cultural  
Experiência e 

motivação 

Integração da 
informação e 

análise 

Iniciativa e 
Liderança 

Julgamento 
Objetividade e 

integridade 
Comunicação 

oral 

Planeamento e 
organização 

Análise 
quantitativa 

Criatividade 
Trabalho em 

grupo 

Comunicação 
escrita 
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Management officers 

Gerir as embaixadas, promover o 

desenvolvimento profissional do seu staff, 

negociar acordos de ordem 

prática,assegurar a segurança das pessoas 

e instalações. 

 

Political officers 

Desenvolver contactos políticos no interesse 

dos EUA, analisar o impacto de medidas 

políticas e preparar as visitas internacionais;  

 

Public diplomacy officers 

Especialistas em programas culturais e de 

informação;  coordenam programas de 

intercâmbio e estabelecem  interface com os 

media. 

Fonte:A partir de informação disponível na site do US State Department, http://careers.state.gov/officer/ 

 

N-5) Estados Unidos: Funções equiparáveis ás de oficial de chancelaria  

Não existe uma carreira de chancelaria nos Estados Unidos ; no entanto , as 

funções desempenhadas pelos oficiais de chancelaria no Brasil (formulação, 

implementação e execução dos atos de análise técnica e gestão administrativa 

necessários ao desenvolvimento da política externa brasileira)  podem considerar-

se encontrar correspondência nas desenvolvidas por alguns dos “career tracks “ 

dos  Foreign Service Specialists. 

Os Foreign Service Specialists são profissionais em diversas áreas, quer prestam 

serviços técnicos, de gestão, de cuidados de saúde ou outros, tanto nos Estados 

Unidos, como em qualquer das missões e representações americanas por todo 

mundo . No total, são 22 perfis funcionais, agregados em oito categorias: 

 Administração – gestão dos recursos físicos e logísticos em missões 

diplomáticas e em postos consulares; gestão financeira das missões e 

monitorização das actividades dos diplomatas e consules do ponto de 

vista financeiro; gestão de recursos humanos nas missões diplomáticas e 

nos postos consulares; 

 Engenharia civil – monitoriza os contratos de construção e renovação 

dos edifícios do Foreign Service; 

 Manutenção de edifícios e equipamentos – em cada uma das missões 

diplomáticas e consulados; 

 Tecnologias de informação – responsável pela gestão da infraestrutura 

tecnológica, sistemas de comunicação e telefone, hardware e software e  

pela utilização da internet ; 

 Recursos informativos e programas de língua inglesa – promoção dos 

recursos eletrónicos de informação e biblioteca , programas de formação 

e programas de língua inglesa ; 
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 Saúde – médicos e enfermeiras que apoiam todo o pessoal diplomático; 

 Gestão da documentação , secretariado e apoio ás conferencias e  aos 

visitantes; 

 Segurança – das missões, do pessoal diplomático e dos bens e serviços.  

 

Analisadas as competências, as tarefas desempenhas pelos oficiais de 

chancelaria no Brasil correspondem básicamente ao perfil de um Foreign Service 

Specialist, em Administração.   

Não existe o cargo de chefe de chancelaria, cujas funções são desempenhadas 

pelo embaixador.  

 

 

FRANÇA 

O Ministère des  Affaires Ètrangéres tem uma longa tradição na diplomacia 

internacional; a rede diplomática integra 163 embaixadas e 16 representações 

permanentes, enquanto a rede consular é formada por 92 consulados gerais e 

consulados, 130 secções consulares e 500 agências consulares. Abrange ainda 

uma vasta rede cultural, com 161 serviços de cooperação e 485 estabelecimentos 

escolares homologados pelo Ministério da Educação, entre outros. Tem , no 

entanto, reagido como a generalidade á crise;entre 2009 e 2012, o número de 

efetivos baixou 7%. No que respeita á diplomacia económica, as missões 

reportam tanto ao Ministerio dos Negócios Estrangeiros quanto ao do Ministério do 

Comércio; a relativa ambiguidade hierárquica é tradicionalmente ultrapassada com 

base em contactos informais e pessoais (Kostecki e Naray, 2007).  

Conforme explicado anteriormente, existem três grupos de empregos na função 

publica francesa, classificados como A, B e C, com diferentes responsabilidades, 

graus de autonomia, exigência de formação inicial, reputação,estatuto e 

óbviamente remunerações,para além da classe A+,aberta aos profissionais 

originários das Grand Écoles.  

O Ministério tem 6.000 agentes, entre os quais 181 embaixadores,  e inclui 

 Agentes de categoria A – integrando os embaixadores, cônsul geral, 

conselheiros e secretários dos negócios estrangeiros;  

 Agentes de categoria B – abrange os secretários de chancelaria e os 

secretários dos sistemas de informação e comunicação,que  assumem 

responsabilidades administrativas e consulares;  

 Agentes de categoria C – adjuntos de chancelaria que assumem 

responsabilidades na gestão administrativa , gestão de recursos humanos, 

gestão de imóveis e logística diplomática e gestão das comunicações  
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Figura 119.  Repartição dos agentes diplomáticos e consulares, Quay d’Orsay  (%) 

 

Fonte: “Les métiers du Ministère des Affaires Étrangères”, http://www.diplomatie.gouv.fr (consultado em julho de 

2013) 

 

N-6) França : Carreira de Diplomata 

A carreira de diplomacia (categoria A),  em França,  integra os seguintes graus: 

 Secrétaire des affaires étrangères , com funções de natureza política, 

económica,cultural, jurídica ou administrativa, desempenhadas quer na 

administração central,quer em missõesdiplomáticas ou consulares  ; 

  Conseiller des affaires étrangères, colaboradores diretos dos embaixadores 

com funções de informação no Ministério,apoio à conceção das 

orientações de politica externa e proteção dos interesses franceses. O 

Primeiro Conselheiro exerce as funções de coordenação e gestão da 

chancelaria, e é, na prática, o “número dois “ das embaixadas,substituindo 

o embaixador quando necessário  (“charge d’affaires ad ínterim”);  

 Ministre plénipotentiaire, que é o grau mais comum nas missões  

diplomáticas; 

  Ambassadeur, nomeado por decreto do Presidente da República,sob 

proposta do Conselho de Ministros. São normalmente escolhidos de entre 

os ministro plenipotenciários,mas pode acontecer que venham de 

fora,inlcusivamente sem qualquer ligação á função pública. 

 

No entanto, Loriol (2009) fala de uma carreira como que dividida em duas “fileiras”, 

com funções de alguma forma diferenciadas ao nível mais detalhado, e que 

refletem a coabitação no Ministério dos Negócios Estrangeiros de diplomatas 

saídos do ENA com outros vindos de formações mais específicas, e que 

ingressam através de concursos públicos. 

31 

17 

52 

categoria A

categoria B

categoria C
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Existem assim dois quadros:o quadro geral , a que se acede através do ENA, e o 

quadro Orient, a que se acede geralmente através de concurso público. Embora 

um pouco complexo, estes quadros correspondem ás seguintes fileiras na  

diplomacia francesa (Louriol, 2009): 

 Estruturada á volta de postos bilaterais, remetendo para um conhecimento 

especializado numa zona geográfica ou linguística e experiência na 

gestão de uma embaixada e de uma relação bilateral, a que se acede 

através de concurso público. Corresponde em geral a missões 

diplomáticas em grandes capitais,como Londres ou Washigton; 

 Estruturada á volta de postos multilaterais , e onde a carreira do diplomata 

se desenvolve principalmente em representações permanentes, e que 

exigem uma especialização técnica numa dada área, seja questões 

económicas, financeiras, armamento ou outra qualquer,e a que se acede 

normalmente através do ENA. Contráriamente ao que ocorre na fileira 

anterior, as experiência consulares são raras,e em caso de existirem  são 

essencialmente políticas. Corresponde no geral ao desempenho dw 

funções de negociação.  

 A fileira consular começa por um posto de categoria B, ou mesmo C,  e 

pode terminar num cargo de cônsul geral ou mesmo de embaixador num 

país mais pequeno (Louriol,2009,nº29). O processo de formação passa 

pela frequência de cursos específicos no Institut de formation aux affaires 

administratives et consulaires (IFAC) .   

 

N-7) França: Funções equiparáveis ás de oficial de chancelaria  

Em França, a Chancelaria funciona como o “estado maior” do embaixador no seu 

centro de missão. O termo designa tradicionalmente uma pequena equipa de 

diplomatas que coadjuva o embaixador nas sua funções. 

A Chancelaria centraliza a correspondência,verifica a sua coerência e coordena os 

serviços técnicos. Compreende conselheiros, secretários e adidos. A sua 

dimensão depende da importância atribuída á missão; por exemplo, pode integrar 

quinze pessoas como na embaixada em Washington ou nas delegações nas 

Nações Unidas ou na União Europeia, mas em geral são muito menos, um ou 

dois. 116      

 Agentes de categoria A – ou analistas (31%); 

 Agentes de categoria B ou secretários de chancelaria,que  assumem 

responsabilidades administrativas e consulares (17%); 

 Agentes de categoria C – adjuntos de chancelaria que assumem 

resposnsabilidades na gestão administrativa , gestão de recursos 

1.                                          
116 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/metiers-de-la-diplomatie/metiers-et-services/article/la-chancellerie 
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humanos, gestão de imóveis e logística diplomática e gestão das 

comunicações (52%). 

 

 

MÉXICO 

 

O México tem atualmente 75 embaixadas, 32 consulados-gerais, 35 consulados 

de carreira e 7 Missões Permanentes em organismos internacionais. O número 

de membros do Servicio Exterior Mexicano tem-se mantido práticamente 

constante desde meados da década de 70, no séc. XX, correspondendo a cerca 

de 1.114 diplomatas de carreira, para além de 197 membros de nomeação 

política (Xilotl, 2012).  45% tem mais de 50 anos de idade.  

O corpo permanente de diplomatas mexicanos constitui o Servicio Exterior 

Mexicano; a sua tutela compete á Secretaría de Relaciones Exteriores, onde 

desempenham funções bem como nas embaixadas , consulados e missões pelo 

mundo. O embaixador é um funcionário público, seja de carreira ou de 

designação política. Vale a pena sublinhar que a carreira de diplomacia foi a 

primeira a ser criada pelo Servicio Civil de Carrera, e durante muito tempo foi 

mesmo a única. 

As competências do Servicio Exterior Mexicano117 são promover e salvaguardar 

os interesses nacionais ; proteger , em conformidade com os princípios e normas 

do direito internacional,os direitos dos mexicanos; manter e fomentar as relações 

entre o México e os membros da comunidade internacional; intervir na celebração 

de tratados; velar pelo prestígio do país no exterior e promover a cultura 

mexicana ;  participar no esforço regional ou mundial pela paz; receberinformação 

relevante do que se passa no mundo e que possa ser do interesse para o 

México;coadjuvar a inserção económica do México no exterior e outras 

competências afins. 

Existem duas classes de funcionários no Servício Exterior Mexicano:de carreira e 

transitórios. O pessoal de carreira integra três ramos: 

 Diplomático; 

 Consular; 

 Administrativo. 

 

N-8) Mexico : Carreira de Diplomata 

O ramo diplomático tem as seguintes categorias118: 

1.                                          
117 http://imr.sre.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=19&showall=1 
118 Decreto 274 de 2000,18 de dezembro, Carrera Diplomatica y Consular de la Republica. 
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 Embaixador – inclui os “embajadores sobresalientes”, que não podem 

exceder a dezena, e que são nomeados pelo Presidente da República sob 

proposta do Servicio de Relaciones Exteriores, de entre embaixadores que 

estejam ao serviço,há mais de dez anos e que tenham desempenhado 

cargos relevantes no topo da carreira. Inclui ainda os embaixadores 

eméritos, cujo número não pode ser superior a 5 e que se destinam a 

reconhecer  uma atividade publica destacada e prolongada, escolhidos de 

entre os embaixadores com antiguidade mínima de vinte e cinco anos e 

que tenham obras escritas sobre temas internacionais . 

 Ministro; 

 Conselheiro; 

 Primeiro Secretário; 

 Segundo Secretário; 

 Agregado Diplomático – inclui os diplomatas propriamente ditos, 

representando esta categoria o ingresso na carreira,mas tambem 

agregados civils, militares e agreagados técnicos.  

O ramo consular inclui: 

 Consul geral; 

 Consul de primeira; 

 Consul de segunda; 

  Consul de terceira: 

 Consul de quarta; 

 Vice-consul. 

Existe ainda aquilo que no México se designa por “diplomacia adhoc”. Na verdade, 

a legislação atribui ao Presidente da República  a possibilidade de nomear 

missões especiais para exercerem no exterior a representação do México119. Por 

outro lado, a Secretaria de Servicio Exterior pode indicar a constituição e as 

funções das delegações que representem o Mexico em reuniões e conferências 

internacionais. 

 

N-9) México: Funções equiparáveis ás de oficial de chancelaria  

Conforme já referido,o Servicio  Exterior Mexicano integra três ramos,um dos 

quais para além do ramo diplomático e do ramo consular, é o ramo administrativo, 

e que basicamente corresponde á chancelaria no Brasil. Estão incluídos: 

  Coordenador administrativo; 

 Agregado administrativo A; 

1.                                          
119 Lei Orgânica do Servicio Exterior do Mexico,que entrou em vigor a 8 de abril de 1982, arts 20ºe 21º. 
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 Agregado administrativo B; 

 Agregado administrativo C; 

 Técnico administrativo A; 

 Técnico administrativo B; 

 Técnico administrativo C. 

 

 

PORTUGAL 

Em Portugal, cabe ao Ministério dos Negócios Estrangeiros a formulação, 

coordenação e execução da política externa. Para além do ministro, o 

organograma atual inclui três secretarias de Estado  (Assuntos Europeus, 

Cooperação e Comunidades Portuguesas), e três direções gerais : 

 Política Externa; 

 Assuntos Europeus; 

 Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas; 

De forma mais detalhada120 , compete-lhe preparar e executar a política externa 

portuguesa, coordenar as intervenções em matéria de relações internacionais, 

representar o Estado português, defender e promover os interesses portugueses 

no estrangeiro, conduzir e coordenar a participação portuguesa no processo de 

construção europeia e no sistema transatlântico de segurança coletiva, assegurar 

a proteção dos cidadãos portugueses no estrangeiro, apoiar e valorizar as 

comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, defender e promover a língua 

e cultura portuguesa e promover a lusofonia e valorizar e reforçar a Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa, entre outras competências afins.  

Os serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros são as 

embaixadas, as missões e representações permanentes  e missões temporárias, 

e postos consulares121. Em 2012, Portugal tinha 128 missões, das quais 73 

embaixadas e 9 representações permanentes junto de organizações 

internacionais como as Nações Unidas, o Conselho da Europa, a NATO, a Unesco  

entre outras, empregando no Ministério dos Negócios Estrangeiros 2.039 pessoas. 

A recente crise, com a intervenção da troika, colocou problemas a toda a 

administração pública, tendo contribuído para uma profunda reestruturação do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros. Diversos programas e agências foram 

fundidos (vd. a fusão entre o Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento 

com o Instituto Camões)  e a rede diplomática sofreu uma redução. Desde 2011 

foram encerradas sete embaixadas e cinco vice-consulados, fundamentalmente  

1.                                          
120 Decreto-Lei n.º 121/2011 de 29 de Dezembro, www.portugal.gov.pt/media/381570/lo_mne.pdf 

 
121 Decreto-Lei n.º 121/2011 de 29 de Dezembro, www.portugal.gov.pt/media/381570/lo_mne.pdf, art. 4º, nº 2. 
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com base em critérios de proximidade . No entanto, no sentido de reforçar a rede 

de diplomacia económica foram abertas três  novas embaixadas (Abu Dabi, Doha 

e Singapura). 

 

N-10) Portugal : Carreira de Diplomata 

Os funcionários diplomáticos constituem um corpo especial de funcionários do 

Estado, nos termos do seu Estatuto122 . Compete-lhes : 

 A execução da política externa do Estado; 

 A defesa dos interesses portugueses no plano internacional; 

 A proteção, no estrangeiro, dos direitos dos cidadãos portugueses;   

Podem ainda desempenhar outras funções, de caráter técnico e especializado no 

âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como é o caso de alguns cargos 

de diretor–geral ou secretário-geral. O peso relativo do desempenho de funções 

especializadas é dado pelo facto de que, em 2010, existiam 264 funcionários 

diplomáticos no estrangeiro, em todas as categorias e em todos os postos, 

enquanto o pessoal diplomático a exercer funções especializadas correspondia  a 

103 pessoas, parte substantiva dos quais são conselheiros técnicos.   

A carreira diplomática integra cinco categorias: 

 Embaixador; 

 Ministro plenipotenciário; 

 Conselheiro de embaixada; 

 Secretário de embaixada; 

 Adido de embaixada. 

A chefia das missões diplomáticas é confiada a embaixadores ou a ministros 

plenipotenciários; pode, no entanto, a título excecional ser confiada a 

individualidades não pertencentes á carreira diplomática, cujas qualificações as 

recomendem de forma especial. Os postos nos serviços externos são 

classificados em três classes (A, B e C), tendo em conta as condições e qualidade 

de vida no país, os riscos para a saúde e para a segurança, a distância e o 

isolamento. 

 

 

 

 

 

1.                                          
122 Estatuto do Pessoal Diplomático, Decreto-lei nº 40-A/98, de 27 de Fevereiro.   
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Figura 120. Pessoal diplomático, Portugal, Quadro de Pessoal de 2004 
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Fonte: Portaria nº 656/2004, de 19 de junho 

 

A rede consular integra consulados-gerais, consulados, vice-consulados e 

agências consulares; foi reformulada em 2007123 no sentido de permitir uma 

estrutura em rede, em articulação com outras agências de representação dos 

interesses portugueses, como a Agência para o Investimento de Comércio 

Externo Português e o Instituto Camões, e ajustando-a á  importância relativa da 

diáspora portuguesa Não existe contudo uma carreira consular; a chefia dos 

postos consulares é confiada a funcionários diplomáticos de categoria igual ou 

superior a conselheiro de embaixada, ou em casos especiais, a secretários de 

embaixada com mais de seis anos de antiguidade na carreira.  

 

N-11) Portugal: Funções equiparáveis ás de oficial de chancelaria  

A designação de chancelaria tem duas interpretações; na generalidade, quando 

de trata de embaixadas, o termo designa as instalações onde funcionam os 

escritórios dos embaixadores e dos restantes servidores públicos que lá 

trabalham.   

 Já no caso dos postos e secções consulares, a chancelaria124 é a unidade 

administrativa central dos mesmos, com a função de disponibilização dos recursos 

humanos e materiais existentes para a consecução dos objetivos da ação 

consular. Mas não existe nenhuma carreira de chancelaria; é chefiada por 

servidores consulares. 

A encontrar-se equiparação com a carreira de oficiais de chancelaria, no Brasil , 

parece existir com os conselheiros e adidos da carreira diplomática, ainda que de 

1.                                          
123 Resolução do Conselho de Ministros nº 66/2007, de 7 de maio;Decreto-Lei nº 71/2009, de 31 de março. 
124 Decreto-Lei nº 71/2009, de 31 de março 
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uma forma muito lata. Na verdade, tratam-se de técnicos especializados que 

desempenham as suas funções em áreas de especialidade cuja necessidade e 

importância político-diplomática sejam políticamente reconhecidas.  

Tanto as missões diplomáticas quanto dos consulados gerais e os consulados 

podem ainda dispor de assessores para as áreas jurídica , económica , educação, 

cultura e ação social, contratados especificamente para um dado objetivo e  

nomeados por um período de três anos renovável por uma só vez. 

     

 

SUÉCIA 

O Foreign Office na Suécia  inclui, para além do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, 104 missões diplomáticas, desde embaixadas a representações, 

delegações e consulados. 530 pessoas trabalham no estrangeiros, nas diversas 

missões diplomáticas, ás quais se somam cerca de 1.300 empregues localmente. 

O Ministério dos Negócios Estrangeiros inclui o comércio externo , e mantem uma 

diplomacia comercial separada do serviço diplomático, apesar dos embaixadores 

que chefiam as missões diplomáticas terrem responsabilidade sobre ambas.  

 

N-12) Suécia : Carreira de Diplomata 

A Suécia tem 85 embaixadas, lideradas por um embaixador. A carreira diplomática 

tem categorias análogas ás dos países já analisados: 

 Embaixador; 

 Ministro; 

 Conselheiro; 

 Primeiro Secretário; 

 Segundo Secretário; 

 Terceiro Secretário. 

As delegações e representações existem junto das organizações internacionais; 

atualmente, são seis. Aos diplomatas suecos compete: 

 Promover os interesses suecos bem como a política de segurança; 

 Analisar os acontecimentos globais  e os seus desenvolvimentos nas 

variadas partes do globo; 

 Contribuir para o controlo da ajuda bilateral e multilateral; 

 Promover o comércio e a indústria sueca em termos internacionais, bem 

como o investimento direto estrangeiro na Suécia; 

 Promover o conhecimento da Suécia e uma boa imagem em termos 

internacionais; 
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 Apoiar as autoridades suecas quando necessário. 

  

Finalmente, a Suécia tem três tipos de consulados: 

 Consulados gerais; 

 Consulados; 

 Vice-consulados. 

A principal tarefa dos consulados é apoiar a política comercial sueca, apoiando as 

empresas de exportação, promovendo o investimento direto estrangeiro na Suécia 

e auxiliando os cidadãos suecos no estrangeiro. Os consulados emitem ainda 

vistos e autorizações de residência e de trabalho. 

Para além destes, existem ainda cerca de 400 consules honorários, que não 

recebem qualquer remuneração, e que auxiliam as embaixadas. 

Foi ainda noticiado na imprensa125 que a Suécia foi o primeiro país a abrir uma 

embaixada no mundo virtual; quer isto dizer que a comunidade online Second Life 

alberga uma representação diplomática , sancionada pelo governo, e que terá 

como finalidade fornecer informações relevantes sobre a Suécia, a sua cultura e 

mesmo formas de obter vistos. A embaixada será operada pelo Swedish Institute. 

. 

N-13) Suécia: Funções equiparáveis ás de oficial de chancelaria  

Na Suécia, existe uma carreira, melhor dizendo , profissionais com funções 

equiparáveis ás oficial de chancelaria no Brasil. São designados por 

“utrikesadministratör” ou administradores estrangeiros em tradução literal, a 

quem cabe o desempenho de funções administrativas e de gestão das missões 

diplomáticas126. 

São colocados em todas as missões diplomáticas e consulares , e a par dos 

chefes das mesmas, embaixadores , têm a responsabilidade  por todas as 

operações administrativas e de segurança; cabe-lhes aliás trabalhar de forma 

alternativa no Ministério sueco dos Negócios Estrangeiros e no exterior.  Podem 

ainda desempenhar funções na gestão das atividades culturais, ter 

responsabilidades em termos de gestão de infraestruturas de tecnologias de 

comunicação e informação,  na promoção comercial de empresas suecas, ou 

mesmo colaborar na emissão de vistos e passaportes .  

 

N-14) Recrutamento e Seleção  

No Brasil , o recrutamento é feito com base em concurso público, ao qual se 

podem candidatar qualquer diplomado , com nacionalidade brasileira. Não parece 

1.                                          
125

 www.spiegel.de/international/cyber-diplomacy-sweden-opens-virtual-embassy-in-second-life-a-463073.html 
 
126 http://www.regeringen.se/sb/d/16226 
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ser, de facto, relevante uma dada formação de base, embora o bacharelato em 

Relações Internacionais ou em Direito seja muito frequente. O concurso é muito 

competitivo.  

O acesso dá-se pela 3ª secretário. O concurso de admissão assenta em provas de 

conhecimento geral, português e línguas estrangeiras, Economia e Direito. Os 

candidatos aprovados e selecionados  devem frequentar um programa de 

formação obrigatório no Instituto Rio Branco. 

Este curso tem por finalidade a capacitação profissional e a avaliação das 

aptidões e da capacidade do funcionário nomeado para o cargo inicial da carreira 

de diplomata. O profissional é preparado para tratar dos mais variados temas, 

como por exemplo, paz, segurança, normas de comércio e relações econômicas e 

financeiras, direitos humanos, meio ambiente, tráfico de drogas, fluxos migratórios, 

estabelecimento de relações amigáveis entre Estados e de cooperação entre os 

parceiros externos, entre outros, ao longo de um processo de formação intensivo e 

contínuo, envolvendo cursos, palestras, estágios, etc. 

 Após a graduação, passam a trabalhar no Ministério das Relações Exteriores do 

Brasil, sendo eventualmente colocados em embaixadas. Atualmente,o Brasil tem 

embaixadas em práticamente todos os países do mundo que não são ditaduras. 

A medida que vai se formando e também evoluindo na carreira diplomática, o 

profissional pode evoluir para os seguintes cargos: 

 Segundo-secretário 

 Primeiro-secretário 

 Conselheiro 

 Ministro de Segunda-Classe 

 Ministro de Primeira-Classe, mais conhecido como Embaixador 

Nos Estados Unidos ,o processo de seleção é muito competitivo. O potencial 

candidato deve em primeiro lugar escolher uma das carreiras dentro do Foreign 

Service (“career track”),devendo depois responder a um teste específico,o Foreign 

Service Officer Test (FSOT), que é oferecido três vezes ao ano, em diversas 

localizações, tanto nos EUA como no estrangeiro,por exemplo em Brasilia. 

O processo de resposta ao FSOT começa tipicamente meses antes, com a 

inscrição no mesmo e a divulgação do número de lugares que serão postos a 

concurso em cada “career track”.O teste consiste em duas partes, uma com 

escolha múltipla, e outra em que deve escrever um ensaio; as matérias para o 

teste incluem inglês; cultura,política e história  americana, história e geografia 

mundial, economia e políticas públicas, análise de países , problemas consulares 

e imigração, gestão e comportamento humano.   

Os candidatos que ultrapassarem com sucesso este teste, serão convocados para 

submeter uma Narrativa Pessoal, básicamente um currículo detalhado, que será 

avaliado pelo júri com base nos elementos curriculares,mas também sobre a 

forma como está apresentado e escrito. 
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Todas as fases são eliminatórias; os candidatos aprovados, serão então 

convocados para uma avaliação oral, com a duração de um dia, onde o júri 

procurará avaliar o candidato face ás 13 dimensões acima referidas. O 

conhecimento de línguas estrangeiras são é um requisito,mas atribui pontuação 

adicional, após realização de um teste opcional. 

A fase seguinte corresponde aos exames médicos e à verificação dos elementos 

curriculares ,nomeadamente em termos de segurança, o que significa que será 

conduzida uma cuidada investigação sobre o candidato . Falhas comportamentais 

como não ter pago os impostos ou as dívidas do empréstimo para estudar ou da 

hipoteca da casa, condenação por delitos criminais ou outras violações legais, 

problemas com álcool ou drogas, entre outros, acabam por colocar de parte a 

candidatura. 

Finalmente,os candidatos são ordenados de acordo com as vagas existentes por 

carreira dentro do Foreign Service Officer.  

No entanto, as restantes agências que integram diplomatas podem seguir 

processos de recrutamento e seleção ligeiramente diferentes; a agência para o 

desenvolvimento (USAID) abre vagas específicas, e seleciona com base na 

resposta a um teste e entrevistas; o Department of Commerce faz avaliações orais 

dos candidatos, enquanto o Foreign Agricultural Service abre concursos internos, 

ou só aceita candidatos que tenham feito estágios nesse serviço. 

No que diz respeito ao Foreign Service Specialists, o processo de recrutamento e 

seleção está organizado basicamente da mesma forma. Os candidatos devem 

escolher em primeiro lugar a área  que pretendem. Têm depois responder a 

alguns testes: 

 Face a um cenário com algumas questões que lhes é colocado, devem 

preparar um relatório muito sucinto, de 1 a 2 páginas, dirigido ao 

supervisor, a sumariar a questão e a apresentar soluções; 

 Exame de competências on-line , com questões de escolha múltipla,  de 

natureza comportamental e de conhecimentos específicos na área 

escolhida; 

 Entrevista estruturada, conduzida por dois assessores, e que tem como 

objetivo verificar a motivação e o background pessoal e profissional do 

candidato. Dura cerca de uma hora, e está estruturada em três partes : 

experiência e motivação; resposta a cenários hipotéticos colocados ao 

candidato para avaliar a capacidade de julgamento dos mesmos em 

termos de adaptabilidade cultural, liderança, objetividade e as restantes 

dimensões comportamentais necessárias para trabalhar no Foreign 

Office; resposta a um inquérito com base em situações vividas no 

passado, preparado a partir da descrição de funções para o carfo em 

concurso. Em cada um dos temas (trabalhar em grupo, planeamento e 

organização, adaptabilidade cultural, liderança, objetividade, 

comunicação oral e compostura),  o candidato é confrontado com duas 

questões, devendo escolher uma que irá abordar com os entrevistadores; 
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 Exame oral de línguas estrangeiras – só para os candidatos que tiverem 

passado com sucesso todas as fases anteriores. È feito por telefone, e 

pode ser numa língua qualquer das oito consideradas como prioritárias: 

árabe, mandarim, hindu, línguas faladas no Afeganistão, Irão e nalgumas 

partes da Ásia Central (persa-dari, persa-farsi e pashto), urdu (Paquistão) 

e coreano. Quem passar no teste do telefone, é então convocado para 

um exame oral e de leitura no Foreign Service Institute , em Arlington, 

Virginia; 

 Após testes médicos e a análise em termos de boa conduta pessoal  e de 

segurança, pode ser contratado .    

O ingresso na carreira dá-se geralmente pela categoria inferior, ainda que seja 

uma função do júri que selecionou os candidatos e dos Recursos Humanos 

decidirem em que step é que o candidato entra;depende da formação académica 

e da experiência profissional que possui.  

Nos generalistas (Foreign Service Officers), os níveis de ingresso são o 6, o 5  e 4, 

o mais elevado, conforme se explica mais á frente de forma detalhada(ponto sobre 

remunerações).  

No Foreign Service, a abordagem fundamental á capacitação dos agentes é o 

treino e aprendizagem on-job, embora tenha vindo a evoluir no sentido de 

formação profissional formal, com base em cursos. Conforme refere Schaffer, 

presidente do Foreign Office Institute entre 1995 e 1997  (em artigo sem data mas 

posterior a 2002,consultado on- line), a educação retira os agentes da corrida para 

uma promoção, pelo menos a curto prazo;o problema,na sua opinião, é que isto 

tende a perpetuar as instituições tal como eram.   

Uma das recomendações para o futuro formulada no estudo “Forging a 21st-

Century Diplomatic Service” consiste exatamente no desenvolvimento e 

aprofundamento da formação profissional, colocando um ênfase na aprendizagem 

formal. Por outro lado, chama-se a atenção para a necessidade de desenvolver 

nos diplomatas capacidades adicionais naquilo que é designado por “novas 

habilidades diplomáticas“ e que remetem para os problemas de violência em 

sociedades onde o nível de governo é fraco, e para a existência de redes entre 

agentes privados e públicos on line.     

A formação inicial contudo é obrigatória, mas enquadra-se no que se poderia 

designar por “modelo de orientação” preparando o agente para o posto específico 

onde irá trabalhar. O Foreign Office Institute , que se localiza em Arlington, na 

Virgínia, presta formação adicional em 70  línguas estrangeiras, em liderança e em 

problemas técnicos,muito concretos com que podem ser defrontados; por 

ano,oferece cerca de 300 cursos presenciais, e cerca de 1.300 cursos á distância 

a mais de 80.000 alunos . De forma complementar, o US Institute of Peace, a 

Naval Post-Graduate School ou a National Defense University, entre outros, 

dispõem de um catálogo de cursos que podem ser interessantes para o pessoal 

diplomático. 

Economia é o única área científica que o US Department of State financia a 

formação universitária. 



 541 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  541 

No que respeita a capacitação contínua, ao longo da vida, os diplomatas seniores 

podem fazer cursos de atualização,importantes para as promoções no topo. 

Embora possa decorrer em universidades tão prestigiadas como Princeton ou 

Stanford, por exemplo, a maior parte das vezes decorre em instituições militares.  

Os diplomatas são avaliados , em regra, por períodos de dois anos; se o seu 

desempenho for satisfatório (95% dos casos),é-lhes oferecida tenure, passando a 

ser efetivos. Em média, o percurso profissional é conforme o retratado no Quadro 

127. A reforma é obrigatória aos 65 anos. 

 

Quadro 127. Promoção na Carreira de Diplomacia, Foreign Office (EUA)  

Níveis Promoção (sobe ou sai) Tempo máximo 

Ingresso  

Níveis FS-05; FS-06 

 5 anos para conseguir 

tenure  

Meio da carreira 

FS-04 

FS-03 

FS-02 

FS-01 

 

10 anos 

13 anos 

13 anos 

15 anos 

 

 

27 anos desde a entrada 

Senior Foreign Service 

     Counselor 

     MInister  Counselor 

     Career Minister 

 

7 

14 

7 

 

 

14 anos desde a entrada 
no Senior Foreign 
Service.  

Fonte:Scowcroft, 2011,pg.58 

 

Em França, o ingresso para a carreira diplomáticaé feito através de concurso 

público,que pode ser interno ou externo. O concurso externo assenta em três 

provas escritas: 127 

 Redação de uma nota a partir de um dossier administrativo entregue ao 

candidato, referente a um caso específico, e que pode integrar gráficos e 

informação estatística,não podendo em qualquer caso ultrapassar as vinte 

páginas. Esta prova dura três horas.  

 Seis a dez questões de resposta rápida sobre uma de duas opções: 

gestão de recursos humanos, contabilidade , finanças; geografia 

1.                                          
127 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Arrete_organisation_secretaire_de_chancellerie_cle4c6d4d.pdf 
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económica e organização institucional e administrativa da França e da 

União Europeia. Esta prova dura três horas. 

 Prova de inglês, consistindo numa nota escrita em francês a partir de 

textos em inglês, e tradução para inglês de um texto escrito em francês. 

Esta prova dura duas horas.  

Os candidatos têm ainda de prestar duas provas orais,uma das quais em inglês. 

Na  outra prova oral o candidato é confrontado com um texto curto sobre um 

assunto da atualidade ,e discuti-lo com o júri. O objetivo é avaliar a personalidade, 

motivação e aptidão do candidato, bem como a facilidade de exposição. 

Eventualmente, se o candidato indicou ter outra língua pode prestar ainda provas 

nessa língua de entre uma lista possível, e que integra o 

português,árabe,mandarim,espanhol, alemão,russo,turco,italiano e japonês. 

Pode contudo ser aberto um concurso interno. Nesse caso,as fases do concurso 

incluem a elaboração de uma nota escrita, e uma prova escrita de inglês,em 

qualquer dos casos conforme já explicitado. Na prova oral, é discutido com o 

candidato o seu percurso profissional, com base num dossier apresentado pelo 

candidato. Deve ainda sujeitar-se a uma prova oral em inglês, e a uma prova oral 

facultativa noutra língua,conforme indicado.  

Note-se que o ingresso é também possível via Grand Écoles, como o ENA; 

conforme já referido, o ingresso é muito competitivo, mas garante um lugar na 

administração pública, escolhido em função da nota final do estudante. Os  

estudantes no segundo nível escolhem tipicamente posições nos Negócios 

Estrangeiros. Uma vez que não existe formação específica para diplomatas no 

ENA, uma vez recrutados pelo Ministére de Affaires Etrangéres, o Quai d’Orsay 

Quai d’Orsay como é vulgarmente conhecido , têm quatro meses de formação 

obrigatória, tal como todos os restantes membros do staff recrutados por concurso 

público, no Instituto Diplomatico .  Este é um desenvolvimento recente, uma vez 

que esta escola foi criada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros francês em 

Abril de 2010.  

A principal via de acesso á categoria A é ainda marcada pela formação inicial, em 

geral na Ecole Nacionale d’ Administration  (ENA), e isso mesmo  ocorre no 

Ministére de Affaires Etrangéres, embora o acesso aos cargos de topo seja  

altamente competitivo em que até a vida privada é escrutinada. Importantes 

também são tanto a reputação como as redes em que o diplomata está envolvido.  

Não é impossível a mobilidade entre estas fileiras, ainda que não seja fácil; 

depende não só da formação de base e da capacitação adquirida, mas também 

do percurso profissional individual,uma vez que existe claramente uma hierarquia 

de postos diplomáticos. É preciso portanto saber estruturar a carreira , gerir a 

escolha das missões diplomáticas e a construção de uma reputação. 
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Figura 121.  Carreira diplomática em França : Ingresso e Promoção 

 

 

Fonte: Adaptado de informação no site do Ministére des Affaires Étrangéres (MAE *); ** especialista em 

tecnologias de   informação e comunicação  

 

Grande parte dos diplomatas tende a manter-se dentro da sua fileira e nessa 

medida acabam por valorizar de forma diferente as competências que têm ou que 

deveriam ter mais um nível de desempenho mais elevado. O estudo feito por 

Louriol (2009) mostra que os diplomatas em representações permanentes , 

enarcas portanto, tendem a considerar mais importantes competências gerais, a 

capacidade de síntese, a competência para a análise política e para a rápida 

compreensão de dossiers técnicos, enquanto que na outra carreira se privilegiam 

competências linguísticas ou culturais. 

A progressão na carreira é também diferente nos dois grupos (ENA e Orient); 

segundo um estudo recente de Lequesne e Heilbronn (2012) os graduados do 

ENA atingem o grau de ministro plenopotenciário em média ao fim de 19,5 anos 

de carreira,enquanto os conselheiros do Orient precisam de 22,5 anos; os enarcas 

tendem ainda  a ocupar os lugares mais prestigiados.  A diferença no tempo que 

demora a chegar aos lugares de topo, justifica-se em grande parte pelo grau em 

que ingressam;ou seja, os graduados pelo ENA ingressam como Primeiro 

Secretário (os dois anos passados no ENA contam para efeitos de 

antiguidade),enquanto através do Orient o acesso é por Terceiro ou Segundo 

Secretário.   

Todos os agentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em França,  

beneficiam de um estágio de formação inicial, antes de serem colocados num 

consulado ou embaixada. 
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Na sequência do Livro Branco sobre a Política Estrangeira Francesa e Europeia 

(2008),o IFAC evoluiu para o Instituto Diplomático e Consular (2010),integrado no 

Ministère des  Affaires Etrangeres. O Instituto tem dois processos de formação: 

 um inicial, com uma duração de três meses e meio e que integra módulos 

sobre a organização e o funcionamento do Ministério; apresentação das 

competências do mesmo no que respeita ao processos de negociação, 

gestão orçamental e contabilística, comunicação, gestão de crises; 

sensibilização para aspetos próprios da carreira; módulos temáticos como 

a União Europeia, a dimensão multilateral, questões jurídicas, entre 

outras; práticas da diplomacia francesa, e sobre como falar em público. 

Esta formação integra ainda um programa conjunto com a Academia 

Diplomática Alemã,e tem um módulo muito importante sobre diplomacia 

económica. Os formandos devem ainda frequentar cursos de 

línguas,sendo o inglês obrigatório.  O curso funciona em Paris, e em 

Nantes , e as classificações obtidas são relevantes . 

 um outro para formação a meio da carreira,dirigido a agentes com pelo 

menos 15 anos de exercício profissional. Desenrola-se ao longo de três 

anos, com formações de curta duração(dois a três dias) e está ligado, de 

forma paralela,com as promoções dos diplomatas. 

 

No México , o recrutamento para o ramo diplomático , bem como para o consular, 

passa por um concurso público organizado pela Secretaria de Relaciones 

Exteriores; o ingreso é na categoria de agregado diplomático. 

O concurso público passa por provas que incluem a comprovação de 

conhecimentos em duas línguas, uma das quais inglês,cultura geral e capacidade 

para escrever um ensaio sobre um tema da atualidade em política internacional. 

Os candidatos admitidos farão então uma formação na Academia Diplomática,no 

Instituto Matias Romero , num mínimo de um semestre. A formação incide sobre 

História Diplomática, Política Internacional, Direito Internacional Público,Direito 

Constitucional, Práticas de Negociação, Estudos de áreas, etc.  

Os candidatos admitidos ao concurso devem ter nacionalidade mexicana, idade 

igual ou inferior  a 30 anos, estar no pleno exercício dos direitos civis e políticos, 

bons antecedentes e aptidão física e mental. Não podem ainda ser eclesiastas. 

No entanto, a nomeação dos embaixadores e dos consules gerais é da 

competência da Presidência da República, de entre os funcionários de carreira de 

categoria mais elevada e maior antiguidade, numa lista apresentada pela 

Secretaria de Relaciones Exteriores. 

Para o ingresso no ramo administrativo, trata-se tambem de um concurso público. 

Os candidatos devem fazer um exame técnico, orientado para conhecimentos de 

natureza administrativa,um exame de espanhol,um exame escrito para comprovar 

o conhecimento de uma língua estrangeira, em particular o inglês seguido por um 

exame oral. Os candidatos que ultrapassaram com sucesso estes exames, serão 

entrevistados. Depois de feitos exames médicos e psicológicos, os candidatos 
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admitidos deverão fazer um programa de formação no Instituto Matias Romero, e 

completar um período de estágio numa Secretaria. 

A promoção ao longo da carreira passa tambem por procedimentos concursais, 

para além de avaliação quinquenal. A avaliação faz-se com base no mérito e na 

eficiência demonstrada no desempenho dos cargos, o potencial percecionado de 

desenvolvimento e a antiguidade, mas tambem conforme os resultados obtidos 

em exames escritos e orais128 .  

 

Em Portugal o ingresso na carreira diplomática realiza-se sempre pela categoria 

de adido de embaixada, mediante a realização de um concurso de provas 

públicas, nos termos de um regulamento próprio, aprovado por despacho do 

Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao qual podem candidatar-se todos os 

cidadãos portugueses que possuam, além das condições gerais de admissão na 

função pública, uma licenciatura conferida por instituições de ensino universitário 

portuguesas ou diploma estrangeiro legalmente equiparado. 

O procedimento concursal é composto por : 

 quatro provas escritas sequenciais – de cultura geral, de língua 

portuguesa, de língua inglesa e de conhecimentos; 

 entrevista profissional; 

 prova oral de conhecimentos. 

Todas as provas são eliminatória e classificatórias. O programa do concurso inclui 

matérias de relações internacionais, história e história diplomática portuguesa, 

direito internacional público e direito da União Europeia, política económica e 

relações económicas internacionais. 

A progressão processa-se dentro de cada categoria, com excepção da de adido 

de embaixada, pela passagem ao escalão imediato após a permanência de três 

anos de serviço efectivo no escalão anterior; a progressão é automática. 

A promoção está também associada á antiguidade, com a exceção de conselheiro 

da embaixada; o acesso a essa categoria passa por um concurso público, aberto 

para o efeito, e ao qual se podem candidatar secretários de embaixada no activo, 

com um mínimo de 10 anosde serviço na carreira diplomática, que tiverem 

cumprido oito anos de serviço efectivo na categoria e exercido funções nos 

serviços externos por período não inferior a quatro anos. O concurso baseia-se em  

avaliação curricular e a apresentação, seguida de debate, de um tema indicado 

pelo interessado, que deve incidir sobre questões de política externa portuguesa 

ou temas actuais das relações internacionais129. 

Por sua vez, o acesso ás categorias superiores depende da senioridade; a 

posição de ministro plenipotenciário está aberto a todos os conselheiros de 

embaixada que tiverem cumprido três anos de serviço efectivo naquela categoria e 

1.                                          
128 Ley del Servicio Exterior Mexicano,ultima reforma publicada em Diario Oficial de la federación, em 9 de abril de 2012.  
129

 Decreto-Lei nº 40-A/98, de 27 de fevereiro 
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exercido funções nos serviços externos por período não inferior a seis anos; o 

acesso á categoria do topo, embaixador, é aberto a todos os ministros 

plenipotenciários que tiverem cumprido quatro anos de serviço na respectiva 

categoria e um mínimo de oito anos nos serviços externos. 

 

Na Suécia,o ingresso na carreira diplomática dá-se através do Diplomatic Program, 

da responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros sueco 

(Regeringskansliet). O programa de formação inclui serviço em Estocolmo ou 

numa missão diplomática no exterior , intercalado com sessões de capacitação 

profissional ao longo de 12 semanas.  

O acesso é muito competitivo, já que por ano entram cera de 20 candidatos 

apenas. As candidaturas estão abertas a cidadãos suecos,  jovens graduados 

universitários com médias finais elevadas, com formação excelente em línguas 

estrangeiras nomeadamente em inglês e numa de outra língua, de preferência 

russo, mandarim, árabe, francês, alemão ou espanhol. Devem ainda ter de 

preferência dois a três anos de experiência profissional em contexto internacional, 

até mesmo como estudante.  

Finalmente, espera-se que os candidatos tenham um conhecimento significativo 

da sociedade sueca e interesse pelas questões da atualidade internacional, que 

tenham boas capacidades analíticas  e se exprimam com facilidade , falando e 

escrevendo , facilidade para interagir com outros e para trabalhar em condições e 

ambientes complexos. 

As missões diplomáticas, bem como o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

aceitam estagiários, normalmente durante um semestre. Embora não seja pago 

nenhum montante remuneratório, ou atribuído qualquer benefício (apenas um 

seguro), os estágios são importantes para quem tem interesse em iniciar uma 

carreira diplomática.  

No que se refere aos utrikesadministratör , os  “administradores estrangeiros”, o 

processo de recrutamento e seleção é análogo. O Ministério dos Negócios 

Estrangeiros sueco abre concursos anualmente para a frequência de um 

progama de formação específico (Utrikesadministratörsprogrammet), onde são 

estudados temas de gestão, migração e assuntos consulares. O programa 

tipicamente começa na primavera de cada ano, e o ingresso nas missões 

diplomáticas está planeado para o outono do mesmo ano. 

Os candidatos  deverão ser cidadãos suecos, com formação de base em gestão, 

direito ou finanças empresariais, e deverão ainda ter alguns anos de experiência 

profissional. È ainda importante que se exprimam com facilidade, tanto falada 

como escrita em sueco e em  inglês, e que tenham um bom conhecimento de 

outra língua estrangeira, em particular, russo, espanhol, francês ou alemão. 

Do ponto de vista comportamental, espera-se que tenham boas capacidades 

analíticas, que sejam organizados mas flexíveis, interessados por aprender 

coisas novas , criativos e com capacidade e abertura para trabalhar em equipa. 
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É ainda importante  que estejam preparados para trabalhar em ambientes 

complexos e muitas vezes desafiadores.   

 

 

N-15) Remunerações 

No Brasil, a tabela de subsídios para as carreiras de diplomata está representada 

no Quadro 128. 

A lei nº 11.907 de 2 de fevereiro de 2009 dispõe sobre a restruturação 

remuneratória das carreiras de oficial e assistente de chancelaria no Brasil. 

Revista pela Lei nº 12.775 de 28 de dezembro de 2012, as carreiras de oficiais 

de chancelaria e de assistentes de chancelaria passam a ter a estrutura e 

quadro remuneratório indicado (Quadro 129).  

 

Quadro 128.   Valor dos subsídios na carreira de diplomata ( em R$) 

Classe Efeito financeiro a partir de 

 1ºjulho 2010 1ºjan 2013 1ºjan 2014 1ºjan 2015 

Ministro de 1ª 

classe 

18.478,45 19.420,85 20.372,47 21.391,10 

Ministro de 2ª 

classe 

17.769,29 18.675,52 19.590,62 20.570,16 

Conselheiro 16.541,31 17.384,92 18.236,78 19.148,62 

1º Secretário 15.395,04 16.180,19 16.973,02 17.812,67 

2º Secretário 14.331,13 15.062,02 15.800,06 16.590,06 

3º Secretário 12.962,12 13.623,19 14.290,72 15.005,26 

Fonte:Anexo VII da Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008 

 

   

Quadro 129.Subsídios para a carreira de nível superior de oficial de chancelaria ($R)   

Cargo Classe Padrão Efeitos financeiros a partir de 

1º jan 
2013 

1º jan 
2014 

1º jan 
2015 

 

 

 

 

 

 

 

Especial 

V 9.688,17 10.162,89 10.671,04 

IV 9.516,91 9.983,24 10.482,40 

III 9.348,67 9.806,75 10.297,09 

II 9.183,41 9.633,39 10.155,06 

I 9.021,10 9.463,13 9.936,29 
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Oficial de 

Chancelaria 

 

 

C 

V 8.769,78 9.199,49 9.659,47 

IV 8.614,32 9.036,42 9.488,24 

III 8.461,71 8.876,33 9.320,15 

II 8.311,89 8.719,17 9.155,13 

I 8.164,84 8.564,92 8.993,16 

 

 

B 

V 7.937,37 8.326,30 8.742,62 

IV 7.796,73 8.178,77 8.587,71 

III 7.580,11 7.951,53 8.349,11 

II 7.445,67 7.810,51 8.201,04 

I 7.313,82 7.672,20 8.055,81 

 

 

A 

V 7.110,13 7.458,53 7.831,45 

IV 6.984,24 7.326,47 7.692,79 

III 6.860,84 7.197,03 7.556,88 

II 6.739,92 7.070,17 7.423,68 

I 6.620,39 6.944,78 7.292,02 

Fonte:Anexo  da Lei nº 12.775, de 28 de dezembro de 2012 

 

Nos Estados Unidos, o ingresso na carreira dá-se geralmente pela categoria 

inferior, ainda que seja uma função do júri que selecionou os candidatos e dos 

Recursos Humanos decidirem em que step é que o candidato entra; depende da 

formação académica e da experiência profissional que possui.  

Nos generalistas (Foreign Service Officers), os níveis de ingresso são o 6, o 5  e 4, 

o mais elevado. Por exemplo, 

 Ingressa no nível 4, step 5 ( 69.500 dl) se estiver numa das seguintes 

condições: 

 doutoramento, ainda que não possua qualquer experiência 

profissional; 

 mestrado, ou uma formação superior em direito, e pelo menos seis 

anos de experiência profissional; 

 bacharelato e pelo menos 12 anos de experiência profissional; 

 sem educação universitária,mas pelo menos 18 anos de experiência 

profissional ; 

 Se tiver o mestrado,por cada ano de experiência profissional acima 

dos seis, o ingresso dar-se-á no step imediatamente superior ao quinto 

(p. ex,com dez anos de experiência, receberá no nível 4, step 9 

(78.235 dl). 

 

 Ingressa no nível 5, step 5 ( 56.323 dl) se estiver numa das seguintes 

condições: 
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  Mestrado ou formação superior em direito, sem experiência 

profissional; 

 Bacharelato, e pelo menos seis anos de experiência profissional; 

 Sem educação universitária e pelo menos 12 anos de experiência 

profissional. 

 

 Ingressa no nível 6, step 5 ( 50.352 dl) se estiver numa das seguintes 

condições: 

  Sem educação universitária e seis ou menos anos de experiência 

profissional; 

 Bacharelato, sem experiência profissional 

 

 No que respeita ás remunerações, incluindo os salários base, subsídios, reforma 

e planos de saúde, são uniformes em todas as agências do Foreign Service. Os 

Quadros 130 a 132  apresentam o salário base, bem como os benefícios que 

podem ser recebidos e respetivos valores e o subsídio anual para viver. Para a 

definição do rendimento disponível total, é relevante o local onde o diplomata ira 

exercer as suas funções, bem como a perceção do Foreign Office relativamente 

ao grau de dificuldade da missão e do perigo que ela envolve. 

Do ponto de vista fiscal, o imposto cai sobre a totalidade dos rendimentos 

auferidos, incluindo sob a forma de benefícios. Os tectos salariais aplicam-se á 

totalidade das origens da remuneração. 

     



Quadro 130.  Salários anuais no Foreign Service, Estado Unidos (em vigor desde janeiro de 2012) 

  

                                                                                                                                         (dólares) 

 

Classe 

 

Step 1 

 

Step 2 

 

Step 3 

 

Step 4 

 

Step 5 

 

Step 6 

 

Step 7 

 

Step 8 

 

Step 9 

 

Step 10 

 

Step 11 

 

Step 12 

 

Step 13 

 

Step 14 

 

1 116.087 119.569 123.156 126.851 130.656 134.576 138.613 142.772 147.055 150.913 150.913 150.913 150.913 150,913 

2 94.064 96.886 99.792 102.787 105.870 109.046 112.317 115.687  119.158 122.733 126.415 130,206 134.113 138.137 

3 76.219 78.505 80.861 83.287 85.786 88.359 91.010 93.740 96.552 99.449 102.433 105,505 108.670 111.930 

4 61.759 63,612 65.520 67.486 69.510 71.596 73.743 75.956 78,235 80.582 83.000 85,490 88.054 90.696 

5 50.043 51.544 53.091 54.683 56.323 58.014 59.754 61.547 63,393 65.294 67.254 69,271 71.350 73.490 

6 44.737 46.079 47.461 48.885 50.352 51.862 53.417 55.021 56.671 58.371 60.122 61,926 63.784 65.697 

7 39.994 41.194 42.430 43.703 45.014 46.364 47.756 49.188 50.664 52.183 53.750 55,361 57.023 58.733 

8 35.753 36.826 37.931 39.068 40.240 41.447 42.691 43.971 45.291 46.650 48.049 49,491 50.975 52.504 

9 31.963 32.922 33.910 34.927 35.974 37.053 38.165 39.310 40.490 41.704 42.955 44,244 45.571 46.938 

Notas: O limite máximo para o pagamento remuneratório local é 150,913 dl. Fonte: Foreign Office, US State Department, http://www.state.gov/documents/organization/205552.pdf 

Remunerações ao nível executivo (Executive Schedule) dl.         Desvio salarial  dl.                                       Tectos salariais    dl. 

EX-I     199.700  

EX-II     179.700                                                                     Mínimo                     Máximo                     Career Minister           179.700 

EX-III    165.300                                                                    119.554                   179.700                      Minister Counsellor   176.871       

EX-IV   155.500                                                                                                                                        Counsellor                   168.606    

EX-V    145.700 

 



Quadro 131.  Benefícios atribuídos nos EUA á carreira de diplomata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

onte: Foreign Office, US State Department, http://www.state.gov/documents/organization/205552.pdf 

.  

São ainda atribuídos subsídios anuais para viver consoante o grau de dificuldade 

e o custo de vida de cada uma das possíveis localizações para as missões 

diplomáticas (Quadro 132).   São dados apenas alguns exemplos. 

BENEFÍCIO DESCRIÇÃO 

Foreign Travel Per Diem Allowances 

Se o diplomata está em trabalho temporário fora do país 

http://aoprals.state.gov/web920/per_diem.asp 

Per diem (alimentação, alojamento, despesas 
várias):350  dl em Brasília,541 dl em Paris, 362 

dl Cidade do México, 259 dl em Lisboa, 427 dl 
em Estocolmo); 

Transferencia Despesas diversas – entre 650 e 1.300 dl se 
tiver família: 

Roupa:se transferido para duas zonas 

climáticas de diferença ; entre 600 dl e 1.300 dl. 

Outros 

Cost of living allowances  % do rendimento disponível* 

http://aoprals.state.gov/Web920/cola.asp 

Recruitment and retention incentives 

http://aoprals.state.gov/content.asp?content_id=134&m
enu_id=75 

 Post Hardhsip differential (acréscimo do 
grau de dificuldade (% do salário base) 

 Perigo 

Quarters allowances (living quarter allowances) 

http://aoprals.state.gov/content.asp?content_id=134&m
enu_id=75 

Reembolsar os diplomatas por custos de 

habitação excessivamente elevados,onde não 
esteja garantida residência 

Educação 

http://aoprals.state.gov/content.asp?content_id=134&m

enu_id=75 

Reembolso para cobrir custos de educação que 
não existiriam nos EUA  

Other allowances 

 

Despesas da residência oficial;despesas de 

representação;pagamentos relacionados com a 
evacuação;pagamento antecipado  

Férias  13 dias/ano :tempo de serviço inferior a 3 anos 

20 dias/ano: tempo de serviço entre 3 a 15 
anos; 

26 dias/ano: tempo de serviço igual ou superior 
a 15 anos  

Child Care São subsidiados dois infantários (EUA) 

Apoio a famílias com rendimento inferior a 

68.000 dl 

Family Medical Leave Até 12 semanas , não pagas, pelo nascimento, 

ou adoção, de um filho,para tratar de doença 
grave familiares diretos, ou por doença do 
próprio 

Health Inscrição nos planos de saúde, seguros de vida 
e planos de rerforma  por escolha individual .A 

componente individual é paga através de 
descontos no salário  
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Quadro 132. EUA, Subsídios anuais para viver (em vigor em julho de 2013); dl. 
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 Fonte: http://aoprals.state.gov/Web920/ 

 

Em França, e apesar de a generalidade dos documentos oficiais reclamar 

transparência total na informação prestada, inclusivamente sobre remunerações, 

é muito difícil conseguir dados objetivos sobre os salários base e os benefícios 

atribuídos aos diplomatas. Contrariamente ao que se passa nas organizações 

internacionais que publicam com rigor os montantes pagos, bem como em outros 

países, as remunerações do corpo diplomático em França são quase um 

“segredo de estado”, ainda que a legislação informe sobre as alterações 

percentuais positivas ou negativas que vão ocorrendo anualmente. 

Nesta medida, os dados aqui apresentados devem ser tomados com algum 

cuidado, uma vez que não remetem para fontes oficiais,mas para a consulta de 

diversos sites de agências de emprego . 

A remuneração inclui duas partes fundamentais : 

 Custo de 
vida 

% 

Grau de 

Dificuldade 

% 

 

Zona de 
transferencia 

 

Perigo 

 

Educação 

Subsídio 
anual 
viver* 

Brasilia 15 10 3 0 44.850 a 
48.500 

38.500 a 
42.000 

Rio de 
Janeiro 

20 10 3 0 30.200 a 
36.700 

28.700 a 
35100 

São Paulo 25 10 3 0 31.950 a 
40.000 

28.700 a 
35.100 

Paris 50 0 2 0 40.300 a 
44.800 

53.300 a 
81.400 

Strasbourg 42 0 2 0 8.000 a  
48.150 

14.300 a 
17.500 

Mexico  

city 

0 15 2 0 13.100 a 
49.250 

41.400 a 
47.900 

Monterrey 5 5 3 20 49.250 27.100 a 
33.200 

Lisboa 25 0 2 0 15.950 a 
27.550 

37.000 a 
49.600 

Açores 
(Lages) 

25 0 2 0 21.250 a 
23.450 

25.100 a 
27.00 

Estocolmo 80 0 1 0 27.000 a 
49.200 

16.000 a 
17.500 

Kabul 0 35 2 35 51.450 14.300 a 
17.500 

http://aoprals.state.gov/Web920/
http://aoprals.state.gov/Web920/
http://aoprals.state.gov/Web920/
http://aoprals.state.gov/Web920/
http://aoprals.state.gov/Web920/
http://aoprals.state.gov/Web920/
http://aoprals.state.gov/Web920/
http://aoprals.state.gov/Web920/
http://aoprals.state.gov/Web920/
http://aoprals.state.gov/Web920/
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 salário base (vd. Quadro 133) – depende do classificação (A,B ou C) e do 

grau dentro de cada cargo. È igual para toda a França,incluindo as 

missões no estrangeiro;  

 prémio de desempenho individual; 

 indemnização de residência, que varia muito em função do posto no 

estrangeiro, e que é fixada por decreto,tendo em conta os riscos, a 

distância , o custo de vida , as dificuldades nas condições de vida. Tendo 

em conta estes critérios, os países são classificados em três grupos :  

 A : condições de vida particularmente gravosas;  

  B : condições de vida reputadas difíceis, em função do clima e de   

restrições quotidianas; 

 C : condições de vida comparáveis aos países ocidentais.    

 Indemnizações compensatórias pela deslocação , pela instalação pela 

primeira vez no país; 

 Indemizações compensatórias ás famílias. 

Durante a crise, e desde 2009, os salários estão congelados. Atualmente, a 

remuneração inclui os salário com base no índice associado ao grau, majorações 

familiares a uma taxa mais baixa e a mesma indemnização compensatória de 

residência, a menos que o congelamento tenha precedido uma nova afetação 

(redução de 50%). 

 Os dados apresentado no Quadro 134 referem-se aos salários base em 2011; no 

entanto, a remuneração global pode ser muito mais elevada. Na Internet 

obtiveram-se valores reportados para embaixadores específicos na ordem dos 

32.000 €; é o caso do ministro plenipotenciário de classe especial em serviço em 

Kabul, no Afeganistão que incorpora uma indemnização de residência muito 

elevada . Estas indemnizações podem variar entre os 6.500 € e os 25.000 €; os 

conselheiros, bem como cônsules, adidos militares e chefes de missões 

diplomáticas económicas podem receber estes montantes igualmente.   

 

           Quadro 133.  Salários mensal base dos diplomatas, França (2011) 

Cargos Salários 

Conselheiro   1500 a 3700 € 

Consul 2400 a 4800€ 

embaixador 3800 a 7000€ 

Fonte: http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194155/diplomate;http://www.challenges.fr/elections-2012 
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  Quadro 134  Indemização de residência a diplomatas, França, alguns exemplo,2012 

Embaixadas Indemnização de residência 

Kabul 25.000 € 

Tunísia 6.500 € 

Holanda,Bélgica 7.000 € 

Alemanha 8.500 € 

Togo 10.000 € 

Estados Unidos 12.000 € 

Iraque 22.000 € 

Irão 20.000 € 

Fonte: http://www.challenges.fr/elections-2012 

 

No México, a remuneração dos Servicio Exterior Mexicano corresponde ao devido 

a posições de chefia e direção, mas está diretamente associado á localização da 

missão diplomática e consular,bem como do ramo de servico exterior. A lista 

nominal das remunerações é muito extensa, pelo que se dão aqui alguns 

exemplos. 

O Quadro 135 indica os códigos de alguns postos homologados no México, e a 

respetiva remuneração mensal, em dólares. O Quadro 82 detalha os salários e 

compensações garantidas, no México, para cada um destes graus e níveis; note-

se no entanto que o moeda de pagamento nesse Quadro 82 é o peso mexicano. 

Por outro lado, as remunerações correspondentes aos graus e níveis indicados 

não são as mesmas em todas as missões diplomáticas, refletindo condições de 

vida mais ou menos exigentes. Incluem ainda,para além do salário base: 

 Gratificação de fim de ano,correspondente a um salário mensal, pago em 

dólares; 

 Subsídio por colocação no estrangeiro: 

 50% de dez dias de salário mensal ,pagos em moeda nacional; 

 50% de dez dias de salário mensal ,pagos em dl; 

 50% de salário pagos adicionalmente em Maio e outro tanto   em   

Dezembro de cada ano;  

 Ajuda para o pagemento da educação dos filhos menores de 18 anos; 

 Ajuda para o aluguer da casa  , quando a renda for igual ou superior a 

30% do salário; 

 Subsídio para mudança de casa.   
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Quadro 135. Graus e níveis de cada categoria do Servicio Exterior Mexicano  

 Nível homologado no 

México 

Embaixador KA1 

Ministro LA1 

Conselheiro MA1 

Primeiro Secretário NC2 

Segundo secretário NA2 

Terceiro secretário NA1 

Agregado OA1 

Coordenador administrativo NC2 

Agregado administrativo A NA2 

Agregado administrativo B NA1 

Agregado administrativo C OA1 

Técnico administrativo A PA2 

Técnico administrativo B PQ3 

Técnico administrativo C PQ1 

Fonte:http://www.sre.gob.mx/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/765 

 

Quadro 136.  Remunerações totais mensais , em dólares, alguns exemplo, 2013 

 Brasil EUA França Portugal Suécia 

Embaixador 10.540,10 12.114,42 12.092,61 9.523,60 12.093,33 

Ministro 8.959,09 10.297,26 10.278,72 8.095,06 10.279,23 

Conselheiro 7.167,27 8.237,80 8.122,98 6.476,05 8.223,33 

Primeiro secretário 5.902,46 6.784,07 6.771,86 5.333,21 6.772,27 

Segundo 

secretário 

5.186,26 6.420,64 6.409,09 5.047,51 6.409,47 

Terceiro secretário 5.270,05 6.057,21 6.046,31 4.761,80 6.046,80 

Agregado 

diplomático 

5.059,25 5.814,92 5.046,31 4.571,33 5.804,80 

    Fonte: SER.Ramo diplomático e consular. 
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Os Quadros 136 e 137 referem os salários pagos a cada categoria  nos países da 

amostra; os valores são sempre em dólares; exemplificam as variações 

encontradas. 

 

Quadro 137.  México, remunerações totais mensais, ramo administrativo , alguns 
exemplos, 2013 (dl). 

 Brasil EUA França Portugal Suécia 

Coordenador 

administrativo 

5.270,05 6.057,21 6.046,31 4.761,80 6.046,67 

Agregado 

administrativo A 

5.059,25 5.814,92 5.353,49 4.571,33 5.804,80 

Agregado 

administrativo B 

4.848,45 5.572,63 5.130,43 4.380,85 5.562,93 

Agregado 

administrativo C 

4.637,65 5.330,34 4.907,37 4.190,38 5.321,07 

Técnico 

administrativo A 

4.426,84 5.088,06 4.684,31 3.999,91 5.079,20 

Técnico 

administrativo B 

4.216,04 4.845,77 4.461,25 3.809,44 4.837,33 

Técnico 

administrativo C 

4.005,24 4.603,48 4.238,18 3.618,97 4.595,47 

Fonte: SER. 

Tem sido no entanto referido em diversos textos publicados e acessíveis na 

internet que a pensão de aposentadoria dos diplomatas mexicanos é muito baixa; 

na verdade , corresponde apenas a dez salários mínimos. É inferior, no México, 

por exemplo ao que recebem os magistrados (70% da remuneração total mensal 

nos primeiros dois anos , e 50% no resto da vida), bem como ao que recebem 

diplomatas de outros países. O embaixador brasileiro tem um reforma 

correspondente a cerca de 137.459 pesos mexicanos; na Argentina o diplomata 

aposentado recebe 75% da remuneração que auferia, e em Espanha 2.400 euros 

por mês. Em Portugal, recebe atualmente cerca de 80% da remuneração base. 

Tem ainda sido referido nos blogs consultados que os diplomatas mexicanos, em 

serviço no exterior, não têm seguros de doença ou subsídios complementares 

que lhes permitam fazer face a situações de doença.  

 

Em Portugal, não existe informação disponibilizada oficialmente sobre tabelas 

remuneratórias para a carreira diplomática, nem tão pouco informação 

completamente fidedigna sobre a totalidade dos benefícios atribuídos aos 

mesmos. Tem havido diversas promessas de tornar transparente o processo, mas 

sem resultados práticos. A informação aqui prestada resulta assim de contatos 
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informais com membros do corpo diplomático, e podem portanto ser parcelares e 

incompletos; estão patentes no Quadro 138. Dizem ainda respeito a 2010, mas 

desde então não se registou nenhum acréscimo salarial na administração pública 

portuguesa; pelo contrário, têm vindo a ser registados diversos cortes em termos 

liquidos por via de aumentos da taxa fiscal e contribuições especiais. 

 

Quadro 138. Remunerações, Carreira diplomática , Portugal  (euros) 

 Escalão 1 Escalão 2 Escalão 3 Escalão 4 Escalão 5 

Embaixador 3.729,57 3.910,04 4.090,05 n.a n.a 

Ministro 

plenipotenciário 

3.007,72 3.248,34 3.368,64 3.488,95 3.609,25 

Conselheiro de 

embaixada 

2.165,55 2.285,87 2.406,17 2.646,78 n.a. 

Secretário de 

embaixada 

1.624,00 1.684,31 1.804,62 1.924,94 2.045,25 

Adido 1.503,85 n.a n.a n.a n.a 

Fonte:informações pessoais obtidas pelo consultor 

 

Para além dos valores nominais remuneratórios referido no Quadro 138, os 

diplomatas portugueses têm ainda direito a receber subsídios adicionais em 

função da localização das missões diplomáticas, em função da classificação dos 

postos. Dadas as ressalvas atrás formuladas á informação aqui prestada, é em 

Espanha que são pagos os valores mais elevados, como se pode ver no Quadro 

139, onde se indicam apenas alguns exemplos130. 

Finalmente, os diplomatas recebem ainda subsídios de educação , de família e 

de cônjuge131: 

 O Ministério dos Negócios Estrangeiros financia , entre os 6 e os 19 

anos de idade, 80% dos gastos com a educação dos filhos, até um 

limite de 2.244 euros aplicável a escolas inglesas, e 1.500 euros 

aplicável a escolas noutras línguas, colocando como requisito o 

aproveitamento escolar dos estudantes; o subsídio escolar é cerca de 

600 dl /mês no estrangeiro. 

 Subsídio de familia: (150 USD por filho) garantidos até que deixem de 

estudar ou atinjam 25 anos de idade; 

 Subsídio para o cônjuge: diferindo de país para país, diplomatas 

casados em posto recebem aproximadamente 500 USD por mês,  

1.                                          
130 Informação obtida no site do jornal Correio da Manhã  
131 http://www.acdp.pt/privado/familia.htm 
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Quadro 139. Abonos de representação e habitação, Portugal (euros)  

 Subsídio de 

representação 

Subsídio de habitação Total 

Consulado de 

Barcelona: 

Ministro plenipotenciário 

Conselheiro 

Secretário 

 

10.938,00 

 

 

3.820,00 

 

14.804,00 

13.736,00 

11.622,00 

Brasilia: 

Secretário 

 

6.900,00 

 

2.772,00 

 

ONU (N.Y.): 

Conselheiro 

Secretário 

   

15.159,00 

14.775,00 

Washington: 

Ministro 

Secretário 

   

12.934,00 

8.517,00 

 

 

 chefes de missão casados recebem aproximadamente 750 USD por 

mês; 

 Subsídio para renda de casa: de acordo com o posto, o diplomata 

recebe subsídio de renda de casa; as residências dos chefes de 

missão são quase todas propriedades portuguesas; 

 Sistema de Saúde: 

 No País: O diplomata e respectiva família estão abrangidos 

pela Direcção Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes 

da Administração Pública (ADSE). O sistema reembolsa uma 

percentagem variável das despesas médicas privadas. Paralelamente 

existe um plano complementar do Ministério (MUDIP) que cobre uma 

diferença até um máximo de 75% do total pago. 

As despesas são automaticamente deduzidas no salário, ADSE 1%, 

com cobertura para toda a família, MUDIP 1.5% do salário, 1% para o 

cônjuge 0.6% por filho; 

 No estrangeiro: Livre escolha de médicos a ADSE reembolsa 

50% do total das despesas, a MUDIP reembolsa os custos não 

suportados pela ADSE até um máximo de 75% do total pago. 
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 Postos difíceis: Diplomatas colocados em posto excepcionalmente 

perigosos têm direito a um subsídio equivalente a 10% do ordenado 

base. Apenas os custos do seguro de vida pessoal do diplomata estão 

cobertos pelo Ministério. Em caso de falecimento e se ficar provado 

estar relacionado com o posto, o cônjuge e filhos têm direito a uma 

compensação equivalente a 5 vezes o salário anual bruto. 

 

 

A dispersão salarial na Suécia não é elevada. Com base na informação oficial em 

2012, e tomando como referência o grupo ocupacional “legislators and senior 

government officials”, onde estão incluído os embaixadores , consul-geral, e os  

secretários das embaixadas    

 

Figura 121. Remunerações do corpo diplomatico, Suécia, 2013 (coroas suecas) 

    

Fonte: informação oficial 
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Quadro 140. Identificação do perfil do cargo de diplomatas no Brasil e nos restantes países da amostra 

País Cargo Quadro  Descrição 

detalhada 

Pré requisitos de cargo 

 

Competenci

as 

de gestão 

e  

comportamenta

is 

Recrutamento Contrato 

Promoção 

Salário  

(moeda local) 

Formação 

Académica 

Capacitação 

Brasil Ministério 

das 

Relações 

Exteriores 

 

 

 

 

Informar,   

negociar e 
representar. 

  Representar o 

Brasil em 
qualquer 
discussão que 

envolva outras 
nações ou 
organismos 

internacionais, 
em assuntos 
que tambem 

podem envolver 
temas de  

comércio 
exterior; 

proteção de 
direitos 
humanos; 

discussões 

sobre meio 
ambiente e 
tecnologia. 

 

Desenvolver ações no 

sentido de solucionar 
conflitos envolvendo os 
interesses brasileiros; 

Negociar acordos e 
tratados comerciais e 

militares que tragam 
benefícios ao país; 

Promover a cultura 

brasileira no exterior; 

Colher informações do 

que  está a acontecer 
no mundo, e transmiti-
las ao governo do 

Brasil; 

Manter conversações 
com chefes de estado; 

Participar de missões 
especiais e de reuniões 

internacionais; 

Proteger e abrigar os 
cidadãos brasileiros 

pelomundo em caso de 
desastre ou guerra; 

Promover e defender 
os produtos brasileiros; 

 

  Cultura geral 

Responsabilidade 

Disciplina 

Influencia 

Agilidade 

Raciocínio rápido 

Concentração 

Facilidade para 
expor situações 

Organização 

Amabilidade 

Carisma 

www.brasilprofisso

es.com.br 

  

 

 

 

Concurso realizado 

pelo Instituto Rio 
Branco, órgão 
encarregado da 

seleção e 
treinamento de 
diplomatas.  

O concurso terá 
quatro fases, 
especificadas a 

seguir:  

a) Primeira fase: 
prova objetiva, 
constituída de 

questões objetivas 
de Português, 
História do Brasil, 

História Mundial, 
Geografia, Política 
Internacional, Inglês, 

Noções de 
Economia, Noções 
de Direito e Direito 

Internacional 
Público 

b) Segunda fase: 
prova escrita de 

Português; 

c) Terceira fase: 
provas escritas de 

História do Brasil, 
Geografia, Política 
Internacional, Inglês, 
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Noções de 

Economia e Noções 
de Direito e Direito 
Internacional 

Público. 

d) Quarta fase: 
provas escritas de 

Espanhol e de 
Francês.  

Todas as fases têm 
caráter eliminatório 

e classificatório 

Estados 

Unidos 

da 

America 

Diplomata 

Foreign 

service 

officer 

Representação 

Negociação 

Pesquisa de 
informação 

Proteção de 
interesses 

Promoção de 
relaçoes 
bilaterais 

Comunicação no 
terreno. 

 

 Formação 
superior em 

qualquer área 
do 
conhecimento;

A formação 
superior não é 
requerida; 

O 
conhecimento 

de uma língua 
estrangeira 
não é requisito 

Proficiência numa 
língua estrangeira 

é um ativo. 

Formação inicial 

com base num 
modelode 
“orientação” 

Previligeado 
training on job  

Composttura 

Adaptabilidade 
cultural 

Experiencia e 

motivação 

Capacidade de 

integrar e analisar 
informação 

Iniciativa e 

liderança 

Jullgamento 

Objetividade e 
integridade 

Comunicação oral 

Planeamento e 
organização 

Capacidade para 
conduzir análises 
quantitativas 

Resolução de 
problemas 

Colaboração 

Comunicação 

escrita 

 

 

Ser cidadão 
americano; 

Ter entre 20 e 59 
anos de idade á 

data da candidatura; 

Ter entre 21 e 60 
anos de idade á 

data da nomeação; 

Disponíbilidade para 

trabalhar em 
qualquer local;  

O concurso público 

passa por teste de 
escolha multipla e 
elaboração de um 

ensaio, sobre : 
Inglês; 
cultura,história, 

política e relações 
internacionais 
americanas;  

Geografia e historia 
mundial; 

Estudos de área; 

Questões 
consulares e 

imigração; 

Economia e Política 

Públicas; 

Gestão e 
Comportamento 

Ver quadro 130 e 131 
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Humano. 

Se passar nesta 
fase, deverá 

escrever uma 
narrativa pessoal, 
descrevendo o seu 

cv  de forma 
detalhada. 

Os melhores 

candidatos farão 
uma prova oral, ao 
longo de um dia. 

Se aprovados em 
exames médicos e 

de segurança, os 
candidatos são 
ordenados  para a 

escolha face aos 
lugares existentes 
em cada “Career 

track” 

França Diplomata Representação 

Negociação 

Pesquisa de 

informação 

Proteção de 
interesses 

Promoção de 
relaçoes 
bilaterais 

Comunicação no 
terreno 

 

Representar  toda a 

França,mantendo na 
missão onde está 
contatos 

inclusivamente com a 
oposição, mas 
garantindo que não se  
imiscui nunca; 

Dialogar com outros 
países 

Formação  

académica de 
nível superior 
de preferencia 

em relações 
internacionais, 
ciencia 
política, 

economia ,ou 
nas Grand 

Ecoles 

 Disponibilidade 

Capacidade de 
adaptação 

Capacidades 
relacionais 

Iniciativa pessoal 

Espírito de equipa 

Respeito pelas 

regras 

Espírito de síntese 

Voluntarioso 

Concurso público, 

interno ou externo. O 
concurso externo 
assenta em três 

provas escritas e 
duas provas orais.  

Nos 4 anos iniciais são 

afetados á 
administração central,e 
só depois poderão ser 

enviados para 
umamissão no 
estrangeiros,com 
duração média de dois 

a quatro anos.  

A carreira de 

diplomacia envolve 
postos que vão desde 
secretaire des affaires 

ètrangéres  

Ver quadro 133. 

 Diplomata 

do quadro 

geral 

  
   Ter sido admitido e 

ao curso do ENA e 
obtido um resultado 
que o permita integar 

os 30% melhores. 

 

 Diplomata 

do quadro 

  Formação ao 

nível do 2º 
ciclo 
(mestrado) ou 

  Ter menos de 30 

anos  a 1 de janeiro 
do ano do concurso .  
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Orient bacharelato; 

Formação 
obrigatória em 

inglês e noutra 
língua 
estrangeira 

Mexico Diplomata Promover e 
salvaguardar os 

interesses do 
Mexico; 

Proteger em 

conformidadcom  
os principios  
enormas do 

direito 
internacional a 
dignidade e os 

direitos 
dosmexicanos 
no estrangeiro e 

exercer as ações 
para satisfazer 
as suas 

legítimas  
reclamações; 

 

 

Atuar de acordo com as 
orientações da 

Secretaria de 
Relaciones Exteriores 
(SRE); 

Representar o Mexico 
em organizações 
internacionais e em 

reuniões 
intergovernamentais; 

Informar o SER sobre 
aspetos da vida no país 
onde se situa a missão; 

Proteger os interesses 
do Mexico e dos seus 
nacionais; 

Fomentar o intercâmbio 
comercial e turístico; 

 

Estudos 
universitários 

em instituiçao 
acreditada 

Os candidatos 
admitidos nas 

provas constantes 
do concurso são 
admitidos na 

Academia 
Diplomatica, 
dependente do 

Instituto Matias 
Romero para 
realizar cursos de 

especialização 

 Nacionalidade 
mexicana; 

Ter 30 anos ou 
menos; 

Concurso público 
externo; 

Comprovação de 

conhecimentos de 
dois idiomas 
estrangeiros,um dos 

quais inglês; 

Aprovação num 

exame de cultura 
geral referente a 
relações 

internacionais; 

Elaboração de um 
ensaio sobre um 

tema de atualidade 
política em relações 
internacionais; 

Entrevista; 

Exames médicos e 

psicológicos.  

A nomeação de 
embaixadores e 

consules é da 
competencia do 
Presidente da 

República. 

 

Período de estágio de 
6 meses 

Ingresso na qualidade 
de agregado 
diplomatico (pu vice 

consul). 

As promoções 

combinam a avaliação 
de desempenho 
individual com a 

realização de exames, 
reconhecendo a 
experiência, a 

antiguidade e o mérito. 

Ver quadro 136 e 137. 

Portugal Diplomata 

 

Preparar e 
executar a 

política externa 
portuguesa;  

Cordenar as 

Execução da política 
externa do Estado;  

Defesa dos interesses 
portugueses no plano 

   Realiza~se sempre 

pela categoria de 

Adido de Embaixada, 

Promoção está 
associada à 

antiguidade.  

Ver quadro 138 
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Ministerio 

dos 

Negócios 

Estrangeiro

s 

intervenções em 

matéria de 
relações 
internacionais; 

Representar o 
Estado 

português, 
defender e 
promover os 

interesses 
portugueses no 

estrangeiro; 

Defender e 
promover a 

língua e cultura 
portuguesa e 
promover a 

lusofonia  

 

internacional; 

Proteção, no 
estrangeiro, dos direitos 

dos cidadãos 
portugueses.  

mediante a 

realizaçãoo de um 

concurso público. , 

composto por 4 

provas escritas 

sequenciais, uma 

entrevista 

profissional e uma 

prova oral de 

conhecimentos.  

Suécia Diplomata Monitorizar, 
representar e 

promover todos 
os aspetos dos 
interesses da 

Suècia  

Promover a Suécia no 
estrangeiro e os 

interesses da política 
de segurança; 

Analisar os 

acontecimentos em 
vários países e regiões; 

Contribuir para o 
controle da ajuda 
multilateral e bilateral 

sueco; 

Promover uma 

imagem positiva da 
Suécia no exterior; 

Promover o comércio 
e a indústria sueca no 
contexto internacional; 

Ajudar os cidadãos 
suecos no exterior; 

Apoiar outras 
autoridades suecas e 

Licenciatura, 
com 

competências 
em línguas 
estrangeiras 

Programa de 
formação 

destinado aos 
diplomatas jovens 
e com orientação 

para línguas 
estrangeras e 
tópicos de 

atualidade 
internacional. 

A formação inclui 

serviço no 
estrangeiro e dura 
cerca de 12 

semanas. 

Conhecimento 

significativo da 
sociedade sueca e 
interesse pelas 
questões da 

atualidade 
internacional .  

 Através do 
Diplomatic Program, 

que inclui serviço em 
Estocolmo ou numa 
missão diplomática 

no exterior, 
intercalado com 
sessões de 

capacitaçãoo 
profissional ao longo 
de 12 semanas.  

Ver quadro 121 



 565 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  565 

 

 

Quadro 141. Identificação do perfil do cargo de oficiais de chancelaria no Brasil e equiparáveis nos restantes países da amostra 

as partes interessadas 

no exterior; 

 

 

País Cargo Descrição 

sumária 

Descrição 

detalhada 

Pré requisitos de cargo 

 

Competenci

as 

de gestão 

e  

comportamenta

is 

Recrutamento Contrato 

Promoção 

Salário  

(moeda local) 

Formação 

Académica 

Capacitação 

Brasil Oficial de 

Chancelari

a 

 

 

 

Formulação, 

implementação 
e execução dos 
atos de análise 

técnica e gestão 
administrativa 
necessários ao 

desenvolvimento 
da política 
externa 

brasileira. 

 

Pode trabalhar 
no Brasil - em 

Brasília e nos 
escritórios de 
representação 

nos Estados – e   
nas  repartições 
do Ministério 

sediadas em 

Desenvolver ações no 

sentido de solucionar 
conflitos envolvendo os 
interesses brasileiros; 

Negociar acordos e 
tratados comerciais e 

militares que tragam 
benefícios ao país; 

Promover a cultura 

brasileira no exterior; 

Colher informações do que  
está a acontecer no 

mundo, e transmiti-las ao 
governo do Brasil; 

Manter conversações com 
chefes de estado; 

Participar de missões 

especiais e de reuniões 

Nível 

superior,em 
qualquer área 
de formação. 

 Cultura geral 

Responsabilidade 

Disciplina 

Influencia 

Agilidade 

Raciocínio rápido 

Concentração 

Facilidade para 
expor situações 

Organização 

Amabilidade 

Carisma 

www.brasilprofisso

Concurso público 

O concurso terá três 
fases, especificadas 

a seguir:  

a) Primeira fase: 
exame, constituído 

de questões 
objetivas de 
Português, Noções 

de Direito e Ética do 
Servidor, Inglês 
Contabilidade,  

Informática, 
Raciocínio lógico, 
Conhecimentos 

gerais. 

b) Segunda fase: 
prova de redação 
em Português e 

Inglês:  

O ingresso faz-se no 

padrão I da classe 
inicial: 6.620,39 reais 
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país estrangeiro. 

 

internacionais; 

Proteger e abrigar os 
cidadãos brasileiros 

pelomundo em caso de 
desastre ou guerra; 

Promover e defender os 

produtos brasileiros; 

 

es.com.br 

  

 

 

 

c) Terceira 

fase:curso 
preparatório de 80h 
em Brasília. 

 

Todas as fases têm 
caráter eliminatório 
e classificatório 

 

Estados 

Unidos 

da 

America 

  
   

   

França Secrétaire 
de 
chancelleri
e 

 Assistir o embaixador em 
todas as suas funções; 

Diploma de 2º 
ciclo 

(mestrado) ou 
bacharelato 
(concurso 

externo) 

 

Ser servidor 
público há pelo 
menos  4 anos 
no dia 1 de 

janeiro do 
anoem que 
abre o 

concurso 
interno 

 Aptidões  

Personalidade 

motivação 

Ter menos de 35 
anos no dia 1 de 

janeiro do ano do 
concurso. 

Concurso público 

interno ou externo. 

O concurso externo  

baseia-se em provas 
escritas e orais: 

1.Redação de uma 

nota  a partir de um 
caso entregue num 
dossier 

administrativo que 
nãopode ultrapassar 
vinte páginas.; 

2.Prova escrita de 
conhecimentos numa 
de duas 

opções:gestão de 
recursos humanos, 
contabilidade e 

finanças; ou 
geografia económica 
e instituições da 

França e EU. 

3.Prova escrita de 

língua inglesa. 

Salário anual bruto de 
36.369 euros (2012). 

Salário líquido mensal 
(H): 2401 € (3.118,2€ 
bruto) 

Salário líquido mensal 
(M): 2348 €i  
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As provas orais são: 

Discussão com o júri 
de um texto curto; 

Prova oral de inglês; 

Prova oral de outra 

língua (facultativo). 

O concurso interno 
baseia-se: 

1.redação de uma 
nota combase num 

dossier; 

2.prova escrita de 
inglês; 

Tem ainda provas 
orais: 

i.discussão de um 
dossier apresnetado 
pelo candidato sobre 

o seu percurso 
profissional; 

ii.provas oral em 
inglês; 

iii.prova oral 

facultativa noutra 
língua. 

  
      

México Coordena

dor 

administrat

ivo 

Execução de 

tarefas 
administrativas e 
operativas no 

Servicio de 
Relaciones 
Exteriores 

    Concurso público 

com provas: 

História e geografia 
do México; 

cultura geral; 

 espanhol; 

arquivo e 
correspondência; 

um idioma 
estrangeiro (inglês 
ou francês)  
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Portugal Conselheir
os e 
adidos da 
carreira 
diplomátic
a 

 Funções em áreas de 

especialidade cuja 
necessidade e importância 
político-diplomática sejam 

políticamente reconhecida 

     

Suécia Administra
dores 
estrangeir
os 

 Desempenhar funções 
administrativas e de gestão 

das missões diplomáticas; 

Desempenhar funções na 
gestão de infraestruturas 

de tecnologias de 
comunicação e informação, 
promoçãoo comercial de 

empresas suecas, ou 
mesmo colaborar na 
emissãoo de vistos e 

passaportes.  

Formação de 
base em 

gestão, direito 
ou finanças 
empresariais. 

Deverão ter 
alguns anos de 
experiência. 

Devem 
exprimir-se 
com facilidade, 

tanto falado 
como escrito 
em sueco, 

inglês e outra 
língua 
estrangeira.  

 Capacidade 
analítica, sejam 

organizados mas 
flexíveis, 
interessados por 

aprender coisas 
novas, criativos e 
com capacidade e 

abertura para 
trabalhar em 
equipa. Devem 

estar preparados 
para trabalhar em 
ambientes 

complexos e até 
desafiadores.  

Através do 
Diplomatic Program, 

que inclui serviço em 
Estocolmo ou numa 
missão diplomática 

no exterior, 
intercalado com 
sessões de 

capacitaçãoo 
profissional ao longo 
de 12 semanas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL 
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6.8 ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL 

 

O-1) Introdução 

A carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental foi 

criada, no Brasil por meio da Lei nº 7.834 de 1989, alterada pela Lei nº 9,625 de 

1998 e regulamentada pelo decreto 5.176 de 10 de Agosto de 2004. O objetivo 

era permitir a criação de um corpo qualificado, capaz de dar suporte técnico ao 

comando político do Estado na formulação, implementação e avaliação de 

políticas públicas.  

Simbolizando um objetivo global de profissionalização na administração pública, 

com base no modelo do ENA – Ècole Nationale d’Administration , em França a 

sua criação foi inspirada no Relatório Rouanet (1982); os primeiros gestores 

tomaram posse em 1990, marcando ó início de uma história marcada por alguns 

retrocessos , conflitualidade e oposição interna por parte da burocracia tradicional, 

que temia perder benefícios.    

Ainda que, formalmente, a carreira esteja vinculada ao Ministério do 

Planejamento, cabendo a sua coordenação á respetiva Secretaria de Gestão, o 

seu exercício é descentralizado, permitindo ao Estado alocar servidores 

qualificados em áreas consideradas como prioritárias. As funções são 

desempenhadas nas mais diversas áreas do Poder Executivo Federal, podendo 

mesmo ocupar cargos em unidades fora de Brasília.  

A carreira permite uma experiência e um conhecimento aprofundado de muitas 

questões centrais para o funcionamento do Estado, mas não é fácil,á primeira 

vista, estabelecer um paralelismo com outros casos, nomeadamente nos países 

em análise; esta carreira, ou mesmo apenas este cargo, não existe como tal na 

generalidade dos países.  

 No entanto, é percetível a forte correlação das atividades dos especialistas em 

Gestão Governamental e a direção de topo na administração pública, ainda que a 

regulamentação possa não ter evoluído de forma clara neste sentido. Isto é, as 

atribuições dos gestores governamentais aproximam-nos dos cargos de direção 

de topo, ainda que a estrutura de cargos comissionados continue a ser 

exclusivamente de livre provimento. Neste contexto, de uma forma global, parece 

fazer todo o sentido a sua equiparação, embora informalmente, á carreira de  

Senior Civil Service , existente em diversos países como nos EUA e em França, 

ou a cargos de direção de topo da administração central como acontece me 

Portugal. Note-se que é possível exercer coordenação e direção efetiva de 

projetos, ou programas, sem deter uma direção formal (Quadro 142). O Quadro 

143  resume os principais aspetos diferenciadores do Senior Civil Service nos 

países em análise.  
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 Quadro 142. Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Senior 

Civil Service 

Países Cargo/Carreira Atribuições genéricas 

Brasil Especialistas em 

Políticas Públicas e 

Gestão Governamental 

Exercício de atividades de gestão 

governamental nos aspetos técnicos 

relativos à formulação, implementação e 

avaliação de políticas públicas, bem 

assim de direção e assessoramento em 

escalões superiores da administração 

pública federal direta, autárquica e 

fundacional, em graus variados de 

complexidade, responsabilidade e 

autonomia. 

Exercício descentralizado nas diversas 

áreas do Poder Executivo Federal. 

Podem desempenhar cargos de direção 

(comissionados). 

Formação ENAP obrigatória. 

EUA Federal Career 
Executive/Senior 
Executive Service 

Recrutamento com base no 
mérito,exceto nomeações políticas 
(10%). 

Contrato sem prazo. Avaliação anual  

França Grand 
Corps/Administrateurs 

Civiles 

Implica formação no ENA e a pertença a 
um Grand Corp. 

Carreira com vínculo, exceto no que 
respeita ao desempenho de alguns 
cargos de escolha do poder político 

Avaliação anual 

México Servicio Profesional de 
Carrera 

Diretores gerais (graus 30-37) 

Portugal Não existe uma carreira 
de senior civil service, 
mas corresponde de 
uma forma geral aos 
dirigentes de 
topo/assessores  

Diretores gerais, sub diretores gerais, 
secretários gerais, inspetor geral e sub 
inspetor geral 

Equivalente a comissão 

Profissionalização com base na atuação 
da CRESAP 

Suécia Não existe uma carreira 
de senior civil service 

Diretores gerais e outros níveis de 
direção de topo 

Sistema meritocrático  
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Quadro 143. Práticas de Recursos Humanos aplicada aos senior civil servants (SCS) 

 SCS 
considerados 

como grupo 
autónomo 

Mais ênfase 
no 

desempenho 

Recrutamento 
centralizado 

Pagamento 
mais 

associado 
ao 
desempenho 

Identificação 
do potencial 

de liderança 

Recrutamento 
á parte  

 

Brasil 

 

Sim 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

 

Estados 
Unidos 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Não 

 

França 

 

Sim 

 

Sim 

 

Não 

 

Sim 

 

Não 

 

Sim 

 

México 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Não 

 

Sim 

 

Não 

 

Portugal 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

 

Suécia 

 

Não 

 

Não 

 

Sim 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

Fonte: OCDE (2011) 

 

 

A carreira de Senior Civil Service remete para as vantagens associados com a 

profissionalização de executivos de alto nível, que pelas suas competências 

comportamentais e de gestão sejam objetivamente capazes de resistir a 

potenciais ações de captura por parte de grupos de interesse. Tal como refere a 

OCDE (2009), compete a estes servidore públicos, que tipicamente desempenham 

funções na interface dos políticos com a administração central , implementar as 

estratégias políticas e assegurar o cumprimento das normas e regulamentos 

legais.  A sua necessidade decorre da crescente complexidade do funcionamento 

da administração, da maior exigência em termos de transparência , 

responsabilização e eficiência na utilização dos recursos públicos. 

Apesar disso, tanto a Suécia, como o México não institucionalizaram ainda um 

senior civil service autónomo e separado; em Portugal, ainda que formalmente 

também não exista, a evolução da legislação desde 2011 tem sido no sentido de 

uma profissionalização da administração de topo, conforme se detalhará mais á 

frente. Os Estados Unidos institucionalizaram a gestão da administração pública, 

incluindo um Senior Executive Service independente; o caso francês é também 

interessante, na medida em que existe um grupo separado de altos dirigentes, 

identificados como tal desde logo o início da sua carreira, recrutados com base em 

procedimentos concursais abertos e públicos.  

Como se vê, não é fácil portanto definir o que se está aqui a analisar, isto é , 

encontrar pontos de referência que possam permitir identificar funções comuns e 

correspondências claras com a estrutura remuneratória.   



 573 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  573 

Resumindo, as designações são diferentes – nuns casos senior executive service 

(EUA) , noutros cargos de direção de topo da administração central, com 

conteúdos , níveis de responsabilidade, autonomia e processos de nomeação 

diversos como é o caso da França, Suécia, Portugal e o México, e ainda o caso do 

Brasil com uma carreira própria destinada á implementação das políticas públicas. 

Ressalvados todos os cuidados na análise e interpretação, adapta-se de forma um 

tanto elástica uma definição utilizada pela OCDE (2009), e que remete para um 

sistema de pessoal estruturado e reconhecido para cargos elevados na 

administração pública, profissionalizados,  nomeados com base em critérios de 

natureza técnica e meritocrática, e a quem competem funções de natureza 

consultiva .  

 

  

BRASIL     

 

A ideia para  a criação de uma carreira com este perfil surgiu no início da década 

de 80 , enquadrada pelo objetivo mais geral de formar uma escola capaz de 

preparar os quadro dirigentes do Brasil, muito na lógica do ENA francês, e que 

conduziu aliás ao nascimento da ENAP. 

Conforme já referido, a carreira foi criada de facto em 1989132 , com 960 cargos; o 

seu percurso não foi fácil;  foi objeto de alteração em 1998, regulamentada em 

2004, e em 2008, um grupo de trabalho especialmente constituído para a sua 

análise, propõe alternativas para um espaço mais claro na sua atuação 133, e que 

poderia passar por uma revisão de todas as carreiras integradas no Ciclo de 

Gestão ou por uma alteração na sua própria lógica (doc.cit., pg.9). Compreendem-

se as dificuldades; provavelmente criada como sendo uma carreira de elite, com 

qualificações e capabilidades elevadas, percecionada como tal pelos seus 

ocupantes, não tem funções de direção de topo na administração federal 

claramente definidas, ainda que seja uma carreira de nível superior (em 2009, 

43% não tinham cargos de direção ao assessoramento). Para alguns autores, o 

especialista em políticas públicas e gestão governamental deveria ser antes de 

mais um mediador de conflitos, um negociador e um administrador de informações 

entre grupos de interesses (Santos e Carvalho,2002), só que para tal deveria estar 

situado num outro nível. 

 A definição de funções no caso dos especialistas em políticas públicas e gestão 

governamental não é fácil, uma vez que podem ser exercidas em todos os órgãos 

da administração direta, autárquica e fundacional. Nessa medida, estão 

diretamente associadas com a missão das organizações onde desempenham 

funções. Em 2012, existiam na administração federal 1.045 especialistas em 

1.                                          
132 Lei nº 7.834 de 1989, alterada pela Lei nº 9,625 de 1998 e regulamentada pelo decreto 5.176 de 10 de Agosto de 2004. 
133 Informações constante do  documento  ”Aprimoramento da gestão da carreira do especialista em políticas públicas e gestão 

governamental” (2009), da responsabilidade  de um grupo de trabalho liderado por Maria da Penha de Oliveira . 
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Política Públicas e Gestão Governamental, dos quais 34,6% do sexo feminino. 

Assumindo um grande grupo de gestão governamental de nível superior, os 

especialistas em políticas públicas e gestão governamental representam cerca de 

24,4%. O perfil do ocupante deste cargo corresponde a um indíviduo com um nível 

de formação muito elevada (cerca de 30% têm o grau de mestre, e em 2009 70 

eram doutorados134), do sexo masculino (65,4%) e jovem (61% tem menos de 40 

anos; Fig. 125). 

 

Figura 123. Ingressos na Carreira, 1995-2012 
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 Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal, vol. 17, nº 201, janeiro 2013 

 

Figura 124. Quantitativo de ativos , cargos de direção superior em gestão 
governamental (%) 
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1.                                          
134 In documento  ”Aprimoramento da gestão da carreira do especialista em políticas públicas e gestão governamental” (2009), da 

responsabilidade  de um grupo de trabalho liderado por Maria da Penha de Oliveira, pg.18. 
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Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal, vol. 17, nº 201, janeiro 2013 

 

Figura 125. Especialistas em políticas públicas e gestão governamental, distribuição 

etária, 2012 (%) 
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Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal, vol. 17, nº 201, janeiro 2013 

 

O core das suas atividades é formado pelos segmentos relacionados com as 

políticas públicas, incluindo áreas sociais, ciência e tecnologia, infraestruturas ou 

desenvolvimento económico, e com a gestão governamental, nomeadamente a 

gestão estratégica dos meios necessários á execução do plano do governo 

(Figura 126). Por outro lado, no que respeita às áreas administrativas auxiliares, 

as atividades dos gestores governamentais traduzem-se na supervisão nas 

secretarias executivas. 
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Figura 126.  Áreas de Atividades, Especialistas em políticas públicas e gestão 

governamental  

 

 

A distribuição por áreas do governos dos especialistas em políticas públicas e de 

gestão governamental confirma o caráter generalista do ponto de vista funcional 

(Fig.127). 

 

Figura 127. Distribuição dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental por área do governo (2010) 

    

 

 

A correspondência das funções exercidas pelos especialistas em políticas 

públicas e gestão governamental  aos cargos de direção de topo da 
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administração pública central (“senior civil service” ou “senior executive service”) 

obriga ter em conta os cargos de direção,chefia e  assessoramento. 

Tal como acontece noutros países, nomeadamente no México, existem no Brasil 

“funções de confiança” no âmbito das funções públicas. Não são apesar de tudo 

fáceis de definir; C. Borges (2012, pg. 46) considera que devem ser tomadas 

como um género , englobando : 

 Cargos em comissão; 

 Funções de confiança stricto sensu: 

 Funções comissionadas; 

 Funções gratificadas. 

Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração; embora sem 

natureza exclusiva, estes cargos incluem as nomeações políticas para o governo 

(o caso, por exemplo, de  ministros de estado), e podem ser ocupados por 

pessoas sem vínculo com a administração pública. Já as funções de confiança 

stricto sensu, que se destinam ao desempenho de cargos de direção, chefia e 

assessoramento, remetem para pessoas que são ocupantes de cargos efetivos, 

ou seja , servidores públicos, obedecem a critérios de nomeação de natureza 

técnica; Borges (2012) dá como exemplo o cargo de secretários executivos dos 

ministérios, fazendo notar que a substituição do ministro não tem 

necessariamente de alterar  o ocupante do cargo de secretário executivo , o que 

contribui para a estabilidade e eficiência operativa da administração. 

As funções comissionadas e as gratificadas são atribuídas a quem já é servidor 

público, com experiência administrativa na área das atribuições da função,  

mediante uma retribuição adicional. Desde o início da década de 2000 que o 

número de ocupantes de cargos e funções de confiança e gratificações do poder 

executivo federal tem vindo a crescer de forma regular (a taxa de crescimento 

entre 2003 e 2012 foi cerca de 3,7% ao ano); em 2012, havia um total de 90.173 

pessoas (Figura 128). 
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Figura 128. Evolução no número de ocupantes de cargos e funções de confiança no 

poder executivo federal, 1997-2012 
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Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal, vol. 17, nº 201, janeiro 2013 

 

Ainda no poder executivo federal, a variação foi ligeiramente menor no número 

de ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento. Em 2012, 22.417 

pessoas , servidores civis da administração directa, das fundações e das 

autarquias do poder executivo federal ocupavam esses cargos, conhecidos pela 

designação de DAS, de livre provimento; entre 2004 e 2012, a taxa de 

crescimento anual foi de cerca de 3,1% (Figura 129).  Os cargos de direção e 

assesoramento superiores podem ser135: 

 Direcção e assessoramento superior – abrange o planejamento, 

supervisão, coordenação, orientação e controle, no mais alto nível da 

hierarquia dos órgãos da administração federal direta; 

 Cargos de natureza especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                                          
135 Lei nº 5.645/70; Decreto nº 77.336/76;Lei nº 8.112/90 
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Figura 129. Evolução no número de ocupantes de cargos de direção e 

assessoramento, 1977-2012 

 

 

Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal, vol. 17, nº 201, janeiro 2013 

 

São classificados separadamente e hierarquicamente em seis níveis 

(Câmara,2009,pg.645): 

 DAS 101.6: secretário de órgãos finalísticos; dirigentes de autarquias e 

fundações; subsecretários de órgãos da Presidência da República ;  

 DAS  101.5: chefe de gabinete de ministro de Estado; diretor de 

departamento; secretário de controle interno; subsecretário de 

planejamento, orçamento e administração;  

 DAS 101.4: coordenador geral; chefe de gabinete de autarquias e 

fundações; chefe de assessoria de gabinete de ministro de Estado;  

 DAS 101.3: coordenador; 

 DAS 101.2: chefe de divisão; 

 DAS 101.1: chefe de seção; assistência intermediária.  

 

Para além destes , que são cargos de direção, existem ainda DAS de 

assessoramento, nos gabinetes ministeriais, classificados de forma semelhante: 

 DAS 102.6: assessor especial;  

 DAS 102.5: assessor especial de ministro de Estado;  

 DAS 102.4: assessor;  

 DAS 102.3: assessor técnico; 

 DAS: 102.2 assistente;  
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 DAS 102.1: assistente técnico. 

 

Como se pode observar nas Figuras 130 e 131, o maior crescimento verificou-se 

nas funções DAS 3 e DAS 4; entre 1997 e 2012, a variação foi na ordem, 

respetivamente, de 107% e 91%. 

 

Figura 130. Número de ocupantes , DAS, segundo o nível de função 

 

 

              Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal, vol. 17, nº 201, janeiro 2013 

 

Figura 131. Taxa de crescimento no número de ocupantes , DAS, segundo o nível de 
função, 1997-2012 (%) 
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O ocupante de um cargo DAS é tipicamente requisitado, com uma idade média 

de 45 anos, com formação de nível superior (cerca de 90% nos DAS-4,5 e 6) e 

do sexo masculino, ainda que a participação feminina seja quase paritária 

(43,2%). 

 

 

ESTADOS UNIDOS  

 

O Senior Executive Service corresponde ao cargo mais elevado na administração 

americana , logo a a seguir ás nomeações políticas ; tem sido comparado ao 

cargo de general, se fosse no exército.  Foi criado pelo Civil Reform Act, de 1978, 

de certa forma antecipando a vaga da Nova Gestão Pública que caracterizou o 

final da década de oitenta. A ideia, já então, era responder á crescente 

complexidade das funções governamentais, á maior democratização e 

accountability das agências através de uma alta burocracia, muito preparada do 

ponto de vista técnico, profissional,  escolhida de forma a sublinhar a importância 

dos critérios meritocráticos.  Os princípios em que se baseou tornaram-se muito 

conhecidos, e divulgados á escala global exatamente no contexto da Nova Gestão 

Pública: eficiência, orientação para o consumidor, foco nos resultados,flexibilidade, 

mérito e remuneração associada ao desempenho.  

No contexto do Civil Reform Act de 1978, o Office of Personnel Management,o 

Federal Labor Relations Authority e o Meryt System Protection Board vieram 

substituir a Civil Service Commission, que existia para selecionar candidatos para 

o serviço público federal com base no mérito. O  Meryt System Protection Board é 

uma agência independente, que foi criada para proteger o sistema de mérito 

contra práticas de recursos humanos potencialmente favoráveis ao sistema 

político; o Office of Personnel Management é uma agência independente que gere 

os recursos humanos civis da administração federal, e a Federal Labor Relations 

Authority é também uma agência independente que governa as relações de 

trabalho entre o governo federal e os seus servidores . Em todos os casos, trata-

se de corpos quasi-judiciais.  

  

O Senior Executive Service inclui a maior parte das posições de gestão de topo, 

de supervisão e implementação de políticas públicas, classificados no grau 15 da 

General Schedule, ou acima136. Existem dois tipos de posições, a que 

correspondem quatro tipos de nomeações no Senior Executive Service (SES) : 

 podem ser feitas por uma agência especializada no recrutamento e 

seleção com base no mérito, e portanto os candidatos são nomeados 

para ingressarem na carreira;  

1.                                          
136 http://www.opm.gov/policy-data-oversight/senior-executive-service/overview-history/ 
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 escolhidos com base casuística e aprovada pelo Office of Personnel 

Management, mas que não dá acesso á carreira (este tipo de 

nomeações não pode ultrapassar os 25% do total);  

 nomeados por tempo limitado, até 3 anos , não renováveis (não pode 

ultrapassar os 5% em todo o governo);  

 com caráter de urgência, nomeações que não podem ultrapassar os 18 

meses. 

 

 

Figura 132. Tipos de posições no Senior Executive Service 

  

Fonte: http://www.opm.gov; a vermelho está indicado o peso relativo de cada tipo , na administração federal 

americana, em Setembro de 2012.  

 

Cada agência tem uma pool de 3% do seu quadro de pessoal que pode utilizar 

para nomear ou contratar SES por tempo limitado ou com caráter de urgência; em 

qualquer caso, tem sempre que ser autorizado previamente pelo Office of 

Personnel Management. No entanto, a tendência vai no sentido de cada vez mais 

as agências poderem definir as suas próprias regras de recrutamento e métodos 

de seleção, de certa forma quebrando a unidade e uniformidade legal que tem 

caracterizado a administração federal americana, mas que tem a vantagem de 

permitir uma maior aproximação ás estratégias definidas por cada uma  e que 

poderá porventura permitir uma resposta mais adequada ás questões de eficiência 

e flexibilidade.  

As funções que competem  aos servidores que pertencem ao Senior Executive 

Service são137: 

 Dirigir uma unidade organizacional; 

1.                                          
137 http://www.opm.gov/policy-data-oversight/senior-executive-service/overview-history/ 
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 Ser responsável pelo sucesso de um projeto ou de um programa 

específico; 

 Ser responsável pela monitorização dos progressos face aos objetivos 

organizacionais e fazer os ajustamentos necessários; 

 Supervisionar o trabalho dos trabalhadores; 

 Desempenhar outras funções executivas. 

 

 

Figura 133. Distribuição dos Senior Executive Service (%), Setembro de 2012 
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Fonte: dados obtidos em http://www.opm.gov 

 

Em Setembro de 2012, havia 8004 servidores no SES, dos quais 66,4% eram do 

sexo masculino; a sua distribuição por algumas das agências e dos 

departamentos da administração federal americana está apresentada na Figura 

133, que representa quase 70% dos senior executive service . Mais de 50% 

trabalham em Washington, D.C. 

 

FRANÇA 

 

Na Europa, mesmo que não exista formalmente um Senior Civil Service 

autónomo, os títulos funcionais dos executivos de topo da administração central 

são , conforme os níveis  (Kuperus e Rodes, 2008): 

 Nível I + : Secretário-geral/Secretário permanente/diretor-geral/presidente 

do conselho diretivo; 

 Nível 1 : Secretário geral adjunto/sub diretor geral/vice presidente; 
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 Nível 2: Diretor / Chefe de departamento (Head). 

Em França, não existe de facto um SCS com um estatuto diferenciado, mas os 

cargos referidos têm condições especiais, e desempenham funções reconhecidas 

como de grande importância; pode dizer-se mesmo que se trata de um modelo 

próprio, baseado no reconhecimento informal de um senior civil service, a quem se 

atribuem condições de trabalho , salários e benefícios diferenciados (Kuperus e 

Rodes, 2008, pg11).  

Trata-se de um sistema baseado na carreira; conforme já referido , existia em 

França um número muito elevado de corpos profissionais (perto de 700) e 300 

posições estatutárias, que têm vindo a ser substancialmente reduzidos nos últimos 

anos; em 2010, estavam recenseados 380 corpos, 60% dos quais na categoria A, 

mas o processo de fusão tem continuado (pretende-se atingir os 230 corpos em 

2015138), no sentido de permitir não apenas definir melhor as missões de cada 

carreira, como as competências comportamentais exigidas, permitir a mobilidade , 

mas tambem aprofundar o grau de profissionalização do recrutamento e do 

estatuto das posições de direção e chefia. No seu todo, o sistema é considerado 

como politicamente neutro, profissionalizado, recrutado de forma a assegurar um 

critério meritocrático, e onde o ENA e as Grand Écoles em geral ainda têm uma 

posição claramente dominante , nomeadamente nas posições classificadas como 

A+.  

Para além das funções específicas que desempenham, existe um claro 

reconhecimento social ; embora presentes de forma horizontal em todos os 

setores da administração central, têm uma formação académica de base muito 

exigente e assente em princípios e competências comportamentais comuns, a 

perceção de que contribuem para uma interação mais eficiente com o aparelho 

político , com um nível baixo de corrupção , com uma real capacidade de 

adaptação a situações complexas e de mudança.  

As competências comportamentais que são requeridas remetem para  : 

 Capacidade para usar o conhecimento (em França, tem sido referido 

que estes servidores públicos de topo se vêm a si próprios 

fundamentalmente como intelectuais); 

 Orientação para os resultados; 

 Capacidade estratégica ; 

 Liderança. 

No entanto, não existe um perfil único; está antes associado com as 

características do posto de trabalho que efectivamente ocupam, e isso mesmo 

tem sido exemplificado para os cargos em análise neste estudo.    

O alto funcionalismo público na administração central em França , como tem sido 

já referido neste estudo, está repartido fundamentalmente por corpos repartidos 

1.                                          
138 Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, 2012, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/134000074/0000.pdf 
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pelo ENA e pela École Polytecnique (X), as Grand Écoles. Em 2010, existiam 

5.335 servidores públicos que podiam ser considerados como tendo esse estatuto, 

47% dos quais originários do ENA . Cerca de  80% são do sexo masculino, mas 

pretende-se que em 2018 pelo menos 40% das posições na alta administração 

sejam ocupadas por mulheres; a ideia é que a taxa de feminização vá 

aumentando paulatinamente desde 2013. 

No entanto, os diretores gerais, sub diretores gerais, secretários gerais dos 

ministérios, delegados interministeriais são nomeados directamente pelos 

ministros respetivos; uma lei de 1985 enumera de forma exaustiva todos os cargos  

com nomeação exclusiva pelo governo 139 . São posições normalmente muito bem 

remuneradas e com estatuto elevado,mas tambem muito precárias. Se o ocupante 

do cargo não for titular (servidor público de carreira) na altura em que foi 

nomeado, o cargo em si não lhe permite obter a titularidade.  

 

MÉXICO      

No México, o Servicio Profesional de Carrera corresponde , ainda que de uma 

forma lata, a um senior civil service.   

 Até 2003, a administração de topo era recrutada politicamente, excluindo quer os 

partidos da oposição quer a aplicação de critérios meritocráticos claros. A alta 

burocracia nomeada por essa via incluía cerca de 2.700 pessoas que construíam 

a sua carreira individual exclusivamente com base política, saltando de um 

ministério para outro, e era conhecida por “camarillas” (Matheson et al. 2007, 

pg.12). Esta situação facilitava a ocorrência de casos de corrupção e era 

crescentemente criticada pelas agências  internacionais. 

A criação de um Servicio Profesional de Carrera teve como objetivo central 

permitir o recrutamento de 42.000 profissionais para a administração de topo das 

agências e das secretarias governamentais, a quem seria dada tenure 

(estabilidade e segurança de emprego). Apesar de todos os avanços e recuos de 

que foram já dados exemplos ao longo deste estudo, o número de nomeações 

puramente políticas está atualmente já muito reduzido, e o peso relativo bem 

como a importância dos servidores públicos selecionados em concursos públicos, 

abertos, através de uma Comissão de Seleção, tem vindo a aumentar de forma 

clara.    

O Servicio Profesional de Carrera está estruturado em subsistemas140 : 

 Planeamento de Recursos Humanos – coordena, com todas as 

dependências governamentais, as necessidades quantitativas e 

qualitativas de servidores públicos ; 

1.                                          
139 Décret nº85-779 de 24-7-1985, que regulamenta o art.25º da lei nº 84-16 de 11 de janeiro de 1984. No que se refere ás empresas 

públicas, sociedades nacionais e estabelecimentos públicos vd. Décret nº 59-587, de 29 de abril de 1959, na versão atualizada em 1 de 
janeiro de 2012.  
140 http://www.spc.gob.mx/subsistemas2.htm 
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 Ingresso – regula os procedimentos de recrutamento e seleção , assim 

como os requisitos comportamentais e de gestão necessários; 

 Capacitação e certificação das capacidades – estabelece os modelos de 

profissionalização para os servidores públicos; 

 Avaliação de desempenho – estabelece os mecanismos de valorização  e 

medição do desempenho e os parâmetros para medir a evolução da 

produtividade na administração pública; 

 Controle e avaliação – desenha e opera os procedimentos que permitam 

acompanhar , vigiar e corrigir a operacionalização do Servicio Profesional 

de Carrera. 

A ultima reforma do Servicio Profesional de Carrera, em 2007 , foi no sentido de 

aumentar o grau de descentralização e estendê-lo a todas as dependências 

públicas, tornar mais eficiente o processo de recrutamento e seleção ,aumentar a 

participação dos órgãos internos de controle na sua vigilância e impulsionar o 

desenvolvimento profissional dos agentes. 

As suas  funções estão associadas aos cargos e organizações públicas onde 

pertencem; foram já dados tambem exemplos detalhados. 

 

        

PORTUGAL     

Em Portugal, tradicionalmente , a alta administração pública era nomeada 

politicamente; a mudança de partido político no governo estava associada á 

mudança nas posições de topo da burocracia na administração central; a situação 

correspondia mesmo a um certo tipo de mandarinato, com elites que se 

reproduziam no poder, independentente dos partidos políticos.   

A legislação publicada na década de 2000141 definiu o estatuto do pessoal 

dirigente dos serviços e organismos da administração central, local e regional do 

Estado, com os níveis funcionais (Quadro 144) e as  competências indicadas no 

Quadro 145. Os dirigentes da administração pública têm direito  a um estatuto e 

condições especiais . 

 

 

 

 

 

 

1.                                          
141 Lei nº 2/2004 de 15 de janeiro, alterada por legislação posterior,nomeadamente leis nº 51/2005, de 3 de agosto, 64-A/2008 de 31 

de dezembro e 3-B/2010 de 28 de abril. 
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Quadro 144. Altos dirigentes da administração pública, Portugal, 2004/05 

Nível funcional Título Nomeação 

política 

Grupo e regime 

1º grau 

 

Diretor-geral 

Secretário-geral 

Inspetor-geral 

Presidente  

sim Direção superior 

Comissão de serviço por 
período de 3 anos, com 
limite máximo de 3 
renovações 

2º grau 

 

Sub-diretor geral 

Secretário geral adjunto 

Subinspetor geral 

Vice presidente ou 
vogais de conselhos 
diretivos 

sim Direção superior 

Comissão de serviço por 
período de 3 anos, 
renovável por iguais 
períodos 

1º grau 

 

Diretor de serviços Concurso 
público 

Exigida 
licenciatura; 
exigida formação 
em 
administração 
pública 

Direção intermédia 

2º grau 

 

Chefe de divisão Concurso 
público 

Exigida 
licenciatura; 
exigida formação 
em 
administração 
pública 

Direção intermédia 

Fonte: Lei nº 2/2004 de 15 de janeiro 

 

 

Quadro 145. Competências dos dirigentes da administração pública, Portugal 

Nível funcional Competências 

 

 

 

Direção superior 

 

Elaborar os planos anuais e plurianuais de actividades, com 

identificação dos objectivos a atingir pelos serviços, os quais devem 

contemplar medidas de desburocratização, qualidade e inovação; 

Assegurar, controlar e avaliar a execução dos planos de actividades 

e a concretização dos objectivos propostos; 

Elaborar os relatórios de actividades com indicação dos resultados 

atingidos face aos objectivos definidos, bem como o balanço social, 

nos termos da lei aplicável; 
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1º grau 

Praticar todos os actos necessários ao normal funcionamento dos 

serviços e organismos, no âmbito da gestão dos recursos humanos, 

financeiros, materiais e patrimoniais, tendo em conta os limites 

previstos nos respectivos regimes legais, desde que tal 

competência não se encontre expressamente cometida a outra 

entidade e sem prejuízo dos poderes de direcção do membro do 

Governo respectivo; 

Propor ao membro do Governo competente a prática dos actos de 

gestão do serviço ou organismo para os quais não tenha 

competência própria ou delegada, assim como as medidas que 

considere mais aconselháveis para se atingirem os objectivos e 

metas consagrados na lei e no Programa do Governo; 

Organizar a estrutura interna do serviço ou organismo, 

designadamente através da criação, modificação ou extinção de 

unidades orgânicas flexíveis, e definir as regras necessárias ao seu 

funcionamento, articulação e, quando existam, formas de partilha de 

funções comuns; 

Garantir a efectiva participação dos funcionários na preparação dos 

planos e relatórios de actividades e proceder à sua divulgação e 

publicitação; 

Proceder à difusão interna das missões e objectivos do serviço, das 

competências das unidades orgânicas e das formas de articulação 

entre elas, desenvolvendo formas de coordenação e comunicação 

entre as unidades orgânicas e respectivos funcionários; 

Acompanhar e avaliar sistematicamente a actividade do serviço, 

responsabilizando os diferentes sectores pela utilização dos meios 

postos à sua disposição e pelos resultados atingidos, 

nomeadamente em termos de impacte da actividade e da qualidade 

dos serviços prestados; 

Elaborar planos de acção que visem o aperfeiçoamento e a 

qualidade dos serviços, nomeadamente através de cartas de 

qualidade, definindo metodologias de melhores práticas de gestão e 

de sistemas de garantia de conformidade face aos objectivos 

exigidos; 

Propor a adequação de disposições legais ou regulamentares 

desactualizadas e a racionalização e simplificação de 

procedimentos; 

Representar o serviço ou organismo que dirige, assim como 

estabelecer as ligações externas, ao seu nível, com outros serviços 

e organismos da Administração Pública e com outras entidades 

congéneres, nacionais, internacionais e estrangeiras; 

Outras competências afins, no âmbito da gestão de recursos 

humanos e de gestão orçamental. 

Direção superior 

2º grau 

Competências que lhes forem delegadas ou subdelegadas, bem 

como as que expressamente lhes forem atribuídas pelo diploma 

orgânico ou estatutário do respectivo serviço ou organismo. 

 

 

 

Definir os objectivos de actuação da unidade orgânica que dirigem, 

tendo em conta os objectivos gerais estabelecidos; 

Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos 

serviços dependentes, com vista à execução dos planos de 
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Direção intermédia 

 

1º grau 

actividades e à prossecução dos resultados obtidos e a alcançar 

Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e 

tecnológicos afectos à sua unidade orgânica, optimizando os meios 

e adoptando medidas que permitam simplificar e acelerar 

procedimentos e promover a aproximação à sociedade e a outros 

serviços públicos.  

 

Direção intermédia 

 

 

2º grau 

Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua 

unidade orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados à 

eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação do 

interesse dos destinatários; 

Efectuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, 

apoiando e motivando os funcionários e proporcionando-lhes os 

adequados conhecimentos e aptidões profissionais necessários ao 

exercício do respectivo posto de trabalho, bem como os 

procedimentos mais adequados ao incremento da qualidade do 

serviço a prestar; 

Divulgar junto dos funcionários os documentos internos e as 

normas de procedimento a adoptar pelo serviço, bem como debater 

e esclarecer as acções a desenvolver para cumprimento dos 

objectivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a assunção 

de responsabilidades por parte dos funcionários; 

Proceder de forma objectiva à avaliação do mérito dos funcionários, 

em função dos resultados individuais e de grupo e à forma como 

cada um se empenha na prossecução dos objectivos e no espírito 

de equipa; 

Identificar as necessidades de formação específica dos funcionários 

da sua unidade orgânica e propor a frequência das acções de 

formação consideradas adequadas ao suprimento das referidas 

necessidades, sem prejuízo do direito à autoformação; 

Proceder ao controlo efectivo da assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho por parte dos 

funcionários da sua unidade orgânica; 

Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados na 

respectiva unidade orgânica, excepto quando contenham matéria 

confidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos 

aos interessados.  

Fonte: Lei nº 2/2004 de 15 de janeiro 

 

Em grande medida em resultado da intervenção da troika (grupo de técnicos que 

acompanham e verificam as condições do empréstimos concedido  em 2010 a 

Portugal pelo Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o FMI), e de certa 

forma respondendo a inúmeras críticas a um sistema que privilegiava os “jobs for 

the boys” partidários em lugar de um sistema que incentivasse a excelência, a 

legislação respeitante aos cargos dirigentes foi alterada em 2011142.  A nova 

legislação enquadrava-se num conjunto de medidas destinadas á promover a 

racionalização da administração pública, prevendo a sua reestruturação e a 

1.                                          
142 Lei nº 64/2011, de 22 de dezembro. 
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redução de cargos e serviços bem como a flexibilidade e mobilidade dos recursos 

humanos .   

A alteração é significativa. Os cargos dirigentes de direção superior passaram a 

ser recrutados e selecionados através de um concurso público, tendo sido criada 

uma comissão independente para gerir todo o processo. A Comissão de 

Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) representa um 

paradigma novo na administração pública portuguesa; a sua criação vai na linha 

das Civil Service Commission anglo-saxónicas, com a missão de selecionar 

servidores públicos com base no mérito. Criada em 2012, a sua responsabilidade 

inicial foi a de conduzir todos os procedimentos concursais, para todos os postos 

de direção superior de 1º e 2º grau em Portugal, até final de 2013.   

 

 

Figura 134.  Dirigentes superiores(1º e 2º grau) na administração pública e na 

administração pública central, Portugal ,2011-13 
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   Fonte: Base de dados da Direção-geral da Administração e Emprego Público, 2013. Os dados correspondem 

aos efetivos a 31 de  dezembro de 2011 e 2012, e a 31 de março de 2013. 

 

O número de dirigentes superiores na administração pública, em Portugal, tem 

vindo a diminuir, acompanhando aliás a reorganização da administração central 

incentivada pela necessidade de conter a despesa pública. A redução no número 

de dirigentes superiores foi significativa em 2012; decresceram quase 10% na 

administração central (9,4% no todo da administração pública, incluindo a 

administração regional e local) , e em 2013. Em 2013, apenas em três meses, de 

janeiro a março, a redução adicional foi superior a 3%. Nesta data, cerca de 48% 

dos dirigentes superiores eram do sexo feminino. 
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Figura 135. Dirigentes intermédios (1º e 2º grau) na administração pública e na 
administração pública central, Portugal , 2011-13 
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 Fonte: Base de dados da Direção-geral da Administração e Emprego Público, 2013. Os dados correspondem aos 

efetivos a 31 de  dezembro de 2011 e 2012, e a 31 de março de 2013. 

 

 

Figura 136. Variação relativa no número de efectivos de direção superior e direção 
intermédia na administração central (%) 

 

Fonte: Base de dados da Direção-geral da Administração e Emprego Público, 2013. Os dados correspondem á 

variação relativa no número  de efetivos a 31 de  dezembro de 2012 face ao período homólogo de 2011, e no 

primeiro  trimestre de 2013 face ao final de 2012. 
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SUÉCIA 

Na Suécia não existe um Senior Civil Service  como tal, autónomo. No entanto, 

tem sido referido por diversos autores que uma das características da 

administração pública sueca é o baixo nível de poder discricionário dos políticos 

sobre a administração;  Pierre (1995, pg. 151) descreve a burocracia sueca como 

uma das mais autónomas em todo o mundo.  

As reformas introduzidas  na década de oitenta, e que implicaram um novo 

sistema de contabilidade e um novo quadro regulatório , muito na linha da Nova 

Gestão Pública, mais não fizeram do que reforçar o poder decisório da 

administração pública de topo (Lundqvist, 2009,pg. 13; Jacobsson, Bengt & 

Sundström, Göran 2006). Esta evolução acompanhou o emagrecimento 

significativo da administração; entre 1985 e 1993 desapareceram 25% dos 

empregos na administração pública central, na Defesa e de uma forma particular 

nas empresas públicas (Quadro 146), mantendo os princípios meritocráticos e de 

uma clara preferência pela contratação de pessoal qualificado.  

 

Quadro 146. Variação no emprego na administração pública sueca , 1983-1995 

Categoria Níveis de emprego Variação 

 1985 1993 N % 

Ad.pública 
central * 

139.954 128.217 -11.737 -8,4% 

Defesa 43.877 38.991 - 4.886 -11,1 

Empresas 
públicas 

164.085 79.684 -84.401 -51,4 

Ensino superior 40.534 43.694 3.160 7,8 

Total 388.450 290.586 -97. 864 -25,2 

Fonte: Wise e Stëngard, 1999, pg 158; * incluindo os ramos legislativo,executivo e judicial.   

   

Podem ser considerados dois grupos na administração de topo,em qualquer dos 

casos com condições especiais.  Um primeiro grupo  constituído por funções 

exercidas ao nível descentralizado por  directores e sub diretores gerais, dirigentes 

das agências governamentais diretamente dependentes do governo, reitores e 

vice reitores das universidades  integra cerca de 280 pessoas; num segundo 

grupo, de aproximadamente 80 pessoas, estão  cargos de direção de topo na 

administração central (secretários de estado e diretores gerais) (Kuperus e Rode, 

2008, pg.63). Em média, só cerca de 7,85% de todos os trabalhadores na 

administração pública sueca chegam a ter uma posição de chefia intermédia , e 

apenas 0,73% chegam á administração de topo (Skans e Brösamle, 2011). Apesar 

das preocupações do governo sueco, que tem mesmo um programa específico 

para apoiar a participação acrescida das mulheres na gestão de topo, o perfil do 
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“senior government officer” remete para um homem (65%), muito qualificado em 

termos académicos  (94%). 

Nos ministérios, só os ministros e os seus secretários de estado são políticamente 

nomeados; a direção de topo dos ministérios, ao nível do diretores gerais , são 

recrutados de dentro da administração pública de forma regular, e é apenas a 

proximidade que têm de facto ao poder que leva a que seja entendido que existiu 

nomeação política , conforme Skans e Brösamle sublinham (2011, pg.9); já outros 

autores, como  Pierre e Ehn (1999, pg.252) argumentam que são de facto 

nomeações políticas, ainda que tenham tido em conta o critério meritocrático, tal 

como acontece com o recrutamento dos diretores gerais das agências. O 

processo é mais ou menos o seguinte : o candidato indicado tem de obter a 

concordância do ministro , do ministro das finanças e do primeiro ministro.  Em 

qualquer caso, parece inegável a presença de conhecimentos especializados, e 

competências de liderança.   

Ao nível dos diretores gerais a comunicação direta é com os ministros; no 

segundo nível de responsabilidade é com os diretores gerais. 

 

 

O-2) Recrutamento, Seleção e Promoção 

No Brasil, o recrutamento para especialistas em gestão e políticas públicas faz-se 

com base em concurso público; a competência do processo de recrutamento e 

seleção, nomeadamente da banca examinadora, tem cabido á Escola de 

Administração Fazendária.  Na década de 2000 foram abertos seis concursos 

públicos (2000, 2002, 2003, 2005, 2008 e 2009); no início de 2013, foi autorizada 

a abertura de um novo concurso, com 150 vagas, aberto pelo edital nº 48 de 6 de 

Junho. 

Os concursos estão abertos a cidadãos com nacionalidade brasileira, ou 

portuguesa sob certas condições, ter cumprido as obrigações eleitorais e gozar 

dos direitos políticos, comprovar aptidão física e mental, apresentar um diploma de 

curso superior concluído e registado, não ter antecedentes criminais ou ter sido 

considerado responsável por atos irregulares pelo Tribunal de Contas da União, 

do Estado ou do município. A inscrição no concurso público é efetuada on-line, e 

implica o pagamento de uma taxa.  

Com base no referido edital, o processo de seleção baseia-se em duas etapas.  

Na primeira parte a seleção é feita com base na formação académica, experiência 

profissional e conhecimentos adquiridos: 

 Realização de provas públicas de conhecimentos básicos e de 

conhecimentos específicos, que têm um caráter seletivo, eliminatório e 

classificatório, complementadas por uma prova discursiva, igualmente com 

caráter seletivo.  

 Título e experiência profissional. O cargo exige formação académica 

de nível superior em qualquer área de conhecimento. 
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Apenas os candidatos selecionados na primeira etapa serão admitidos á segunda, 

que consiste na frequência, com sucesso, de um curso de formação na Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP). 

O curso tem uma duração variável, entre 3 a 6 meses, e aborda temas como 

Economia e Desenvolvimento, Administração Pública, Políticas Públicas, Estado, 

Sociedade e Democracia, entre outros. Os formandos são avaliados em cada um 

dos eixos em que o curso está organizado, e devem obter aprovação em cada um 

deles. 

A pontuação obtida no curso de formação é somada á pontuação da primeira 

parte do concurso, dada a ponderação atribuída a cada um dos componentes, 

estabelecendo-se finalmente um ranking utilizado como critério para o 

recrutamento. 

Cabe finalmente á Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento 

disponibilizar informação sobre os lugares disponíveis nos diversos ministérios; os 

gestores escolhem as vagas por ordem do ranking. 

A movimentação só é permitida após dois anos no organismo onde foram 

colocados, a menos que sejam cooptados para desempenhar cargos de natureza 

Especial, ou cargos em comissão de nível igual ou superior ao cargo de Direção 

de nível 4. As movimentações entre ministérios ou agências diferentes devem ser 

autorizadas pela Secretaria de Gestão, o que pode permitir a constituição de 

“reservas de mercado”. 

O vasto leque de atividades em que o gestor governamental pode estar envolvido 

requer naturalmente uma permanente atualização de conhecimentos 

transdisciplinares e de “soft skills”. A formação adquirida no início da carreira, no 

curso de formação obrigatório, envolve conhecimentos em economia, políticas 

públicas, sociologia, metodologias de pesquisa, direito administrativo e 

constitucional, finanças públicas, métodos e técnicas de gestão pública, é sem 

dúvida alguma relevante, mas não pode ser considerada como suficiente, ainda 

que não seja formalmente exigida . 

No que respeita aos cargos de confiança são providos exclusivamente com base 

em indicação. A motivação para a indicação de uma determinada personalidade 

depende de quem a nomeia; nessa medida, o vínculo é precário e  relaciona-se 

diretamente com uma expetativa de lealdade.  

 

Nos Estados Unidos, o Senior Executive Service está estruturado de forma a exigir  

cinco critérios qualificacionais centrais (Figura 137). Desta forma, o objetivo do 

processo de recrutamento e seleção remete para a identificação de perfis 

comportamentais individuais que a par de uma formação académica , possuam 

estes traços. O desempenho dos gestores de topo da administração , entende-se 

que exige competências em cada um dos cinco critérios; a agência responsável 

pela definição das grandes linhas no que respeita ao emprego público, o Office for 

Pesonnel Management, elaborou um guia que distribui por todas as agências 

governamentais, e onde explica detalhadamente cada critério.  
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Para além das qualificações consideradas exigíveis, os servidores públicos 

seniores (Senior Executive Service) devem ainda possuir um conjunto de atributos 

pessoais e profissionais importantes para o desempenho das funções: 

 Competências interpessoais; 

 Comunicação oral fácil; 

 Integridade e honestidade; 

 Capacidade para escrever de forma clara, concisa e organizada; 

 Abertura ao desenvolvimento pessoal contínuo; 

 Motivação para o serviço público. 

 

O processo de recrutamento e seleção está regulamentado, ainda que permita á 

agências uma abertura quase total na sua condução. Cada agência tem de ter 

uma comissão para o efeito, a  Executive Resources Board, que supervisiona e 

participa no processo, que se baseia no mérito. 

Os concursos são públicos, sendo a divulgação obrigatória no site USAJOBS pelo 

menos durante 14 dias. Qualquer pessoa se pode candidatar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 596 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  596 

 

Figura 137. Qualificações centrais do Senior Executive Service, Estados Unidos  

  

Fonte: www.opm.gov 

  

Os métodos de seleção mais frequentemente usados são dois : 

 Análise das realizações do candidato (Accomplishment Records) – o 

candidato elabra o seu CV de forma a sublinhar o que conseguiu em 

cada um dos cinco critérios qualificacionais, eventualmente dando 

exemplos, ocupando uma página para cada. A narrativa é analisada, e 

posteriroemente haverá lugar a uma entrevista estruturada. 

 Apresentação de um resumo curricular , com o máximo de cinco 

páginas, que revele os critérios qualificacionais e as competências 

técnicas. 

Em cada agência  compete portanto ao Executive Resources Board analisar, 

classificar e ordenar os candidatos,  e recomendar os melhores para a seleção 

final a fazer pelo responsável da mesma. O processo é auditado pelo Office of 

Personnel Management, que certifica a presença das competências 

 

• Criatividade e inovação 

• Consciência externa 

• Flexibilidade 

• Resiliência 

• Pensamento Estratégico 

• Visão 

 

Liderar a 
mudança 

 

• Gestão conflitos 

• Inclusão 

• Desenvolver  os outros 

• Inspirar equipas 

Liderar pessoas 

• Prestação de contas 

• Orientação para os consumidores 

• Determinação 

• Empreendedorismo 

• Resolução de problemas 

• Credibilidade técnica 

Orientação 
para resultados 

• Conhecimentos  de gestão financeira 

• Conhecimentos de gestão de capital  humano 

• Bom utilizador das tecnologias  de informação 

 

Sentido para o 
negócio 

• Desenvolvimento de parcerias e redes 

• Perceção correta da realidade organizacional e política 

• Capacidade para influenciar os outros e construir 
consensos 

Capacidade 
negocial 
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qualificacionais. Só então a pessoa pode ser contratatada, em qualquer caso 

devendo cumprir um período inicial de estágio com a duração de um ano.  

Em todo o processo são muito importantes os Qualifications Review Boards.Trata-

se de comissões independentes, formados por membros do senior executive 

service, a quem compete analisar , verificar e certificar  exatamente a presença 

das cinco competências qualificacionais; a ideia é que o governo só contrate de 

facto executivos com a preparação técnica e as competências comportamentais 

exigíveis num mundo em mudança, cada vez mais competitivo e complexo.  

Estas comissões são formadas por três pessoas, de agências diferentes, e o 

serviço é prestado de forma voluntária; tal como é referido no site do Office for 

Personnel Management , a “experiência como membro de um Qualification 

Review Board é uma forma de ajudar a formar um corpo de executivos seniores 

na administração pública que sejam líderes fortes e que reflictam a grande 

diversidade americana “: 

 

Em França, e como já tem sido largamente referido, o recrutamento está muito 

centralizado e a seleção ocorre normalmente para o início da carreira.O ENA e as 

outras grand écoles são ainda a principal forma de entrar para um posto de 

direção superior na administração pública, acedendo ao cargo de “administrateur 

civil”.  Ainda assim, nos últimos anos tem sido possível servidores públicos que 

não do ENA candidatarem-se a estas posições, sob certas condições. Em ambos 

os casos, a competitividade é muito elevada, e a seleção passa por exames. 

 No que se refere aos cargos de secretário geral dos ministérios, ou de director e 

sub diretor geral, bem como diretores da administração central, trata-se de 

nomeação direta por parte do ministro competente. Estes cargos de direção 

superior de topo, cerca de 700, asseguram por esta forma a lealdade da 

administração central ao poder político. 

   

No México, o recrutamento para o Servicio Profesional de Carrera é feito através 

de concursos públicos, abertos a cidadãos mexicanos em pleno exercício dos 

seus direitos, ou a cidadãos estrangeiros que estejam legalmente em condições 

de se candidatarem. Todos os candidatos têm que manifestar competência para o 

cargo em causa, e não podem ter sido condenados judicialmente a prisão. Não 

podem ainda pertencer a nenhum igreja nem estar inabilitado por qualquer razão 

ao exercício das funções. O processo de recrutamento não pode incluir nenhum 

tipo de discriminação.Os procedimentos e mecanismos de seleção são definidos 

pelo júri, mas normalmente incluem provas de conhecimentos. 

Estes procedimentos aplicam-se também a postos de direção e chefia na 

administração central. Tomando como referência o cargo de Diretor- Geral Adjunto 

da Poupança e Regulação Financeira143, um cargo de grau LC3, é exigida 

formação académica superior em Direito, Economia, Administração, 

1.                                          
143 http://www.hacienda.gob.mx/servicio_prof_carrera/2013/354/rh_spc_con354_02.pdf 
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Contabilidade, Finanças, Matemática, Ciência Política ou Administração Pública e, 

um mínimo de experiência profissional de 9 anos nas áreas de economia, direito, 

administração de projetos de investimento, econometria entre outras. Os 

potenciais candidatos devem demonstrar conhecimentos em políticas públicas  e 

direito financeiro, sendo que a ponderação atribuída a esse critério é no mínimo 

10%; a experiência profissional vale 30%, as competências comportamentais em 

negociação e visão estratégica 20%. Haverá ainda lugar a uma entrevista. 

 

Em Portugal, compete á Comissão para o Recrutamento e Seleção da 

Administração Pública (CReSAP) o recrutamento e seleção dos dirigentes de topo 

da administração pública central. Após a definição do perfil do cargo em termos de 

competências de gestão e de competências comportamentais, da 

responsabilidade do ministro que tutela o órgão ou serviço em causa, todo o 

procedimento concursal é gerido pela CReSAP. As candidaturas são 

apresentadas on-line. Para o caso de diretor geral, ou qualquer outro cargo de 

direção superior de 1º grau, é exigida uma experiência profissional mínima de 12 

anos; no caso dos sub diretores gerais, o requisito são oito anos de experiência. 

Os candidatos têm de ser licenciados , e podem ser do sector público ou do setor 

privado. 

Os métodos de seleção incluem obrigatóriamente a avaliação curricular, e para os 

seis melhores classificados, uma entrevista estruturada. A avaliação curricular é 

feita através da análise do currículo vitae do candidato, bem como a partir das 

respostas dadas a um questionário de autoavaliação, sempre on line, na 

plataforma eletrónica da CReSAP.  

O questionário de autoavaliação está elaborado de acordo com os 12 critérios de 

seleção (Figura 138), entre os quais, a experiência profissional, a formação 

académica e complementar, competências de liderança , colaboração, orientação 

estratégica e para resultados, abertura á inovação, sensibilidade social , 

motivação para trabalhar no setor público. A Figura 139 exemplifica esse 

questionário no critério de liderança. A entrevista de avaliação integra um conjunto 

de provas destinadas a identificar o perfil comportamental do candidato.  

Finalmente, o júri esolhe os três melhores candidatos e envia uma short-list com 

os seus nomes e demais informação curricular , por ordem alfabética, ao ministro 

que terá de escolher uma individualista de entre os três para ocupar o cargo.   

Uma legislação complementar, posterior, requer a intervenção da CResAP para 

formular pareceres , baseados igualmente em princípios meritocráticos , 

relativamente á nomeação de personalidades para desempenharem funções 

enquanto gestores públicos , isto é, em conselhos de administração de empresas 

públicas. Ainda que não se trate de um procedimento concursal,e os membros do 

governos não estejam formalmente obrigados ao sentido do parecer dado pela  

CReSAP, na verdade a transparência associada ao processo tem na prática 

impossibilitado que sejam nomeadas pessoas que tenham recebido um parecer 

negativo.  
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Figura 138.  Portugal, critérios de seleção para cargos de direção de topo, 
administração central 

 

Fonte: www.cresap.pt 

     

Figura 139. Questionário de Auto-avaliação, critério de Liderança 

Considerando que a liderança é a maior ou menor capacidade de cada um para influenciar o 

comportamento e atitude de outros de forma a atingir objetivos propostos; 

que a liderança exige visão, capacidade de planeamento e ação, mas também respeito e compromisso 
atendendo que a organização é constituída por colaboradores dos mais diferentes tipos; 

que nem todo o gestor é líder; 

Saliente, no exercício de funções de direção ou chefia constantes do seu percurso profissional, os cargos 

onde para além de gestor/chefe demosntrou competências de liderança . 

                                     4.1.  Nível de Responsabilidade 

Descritor Escolha 

Exerceu funções de direção por período superior a 3 anos com responsabilidade 

ao nível estratégico  

 

Exerceu funções de direção por período igual ou inferior a 3 anos, com 
responsabilidade ao nível estratégico 

 

Exerceu funções de direção e nível de responsabilidade intermédia por período 
superior a 3 anos. 

 

Exerceu funções de direção e nível de responsabilidade intermédia por período 
igual ou inferior a 3 anos.  

 

Exerceu funções de chefia direta (dependente de uma chefia intermédia)  

Sem experiência de direção/chefia (com   responsabilidades ao nível estratégico 
ou intermédia) 
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                                   4.2. Dimensão  

Descritor Escolha 

Liderou equipas com 60 ou mais colaboradores, tendo a reportar-lhe líderes 
intermédios ou diretos 

 

Liderou equipas com menos de 60 colaboradores, tendo a reportar-lhe líderes 

intermédios ou diretos 

 

Liderou equipas com 30 ou menos colaboradores, tendo a reportar-lhe líderes 

intermédios ou diretos 

 

Liderou equipas com 20 colaboradores ou menos colaboradores não lhe tendo a 
reportar líderes diretos 

 

Liderou equipas com 10 ou menos colaboradores, não lhe tendo a reportar líderes 
diretos 

 

Sem experiência de direção/chefia (superior ou intermédia)  

                             4.3. Autoavaliação 

Autoclassificação 

Quanto à LIDERANÇA como pontua a adequação do seu CV ao perfil do cargo a 
que se está a candidatar? (de 0 a 20 valores)  

 

Justifique sucintamente a sua autoclassificação:  

                            4.4 Justificação 

Assumindo que nem todo o diretor ou chefe é líder, descreva 
brevemente até três situações que considera mais 

representativas da sua experiência profissional enquanto líder 

Cite o seu Curriculum Vitae  

de forma a tornar possível a 

identificação das situações 
que refere   

Situação 1: 
 

Situação 1: 
 
 
 

Situação 2: 
 

Situação 2: 
 

 
 
 

 

Situação 3: 

 
 
 

Situação 3: 

 
 

 

 

Na Suécia  o recrutamento para os cargos de direção superior da administração 

pública pode ser feito interna ou externamente; em qualquer dos casos, o objetivo 

é recrutar pessoas com formação académica de nível superior e com experiência 

profissional , correspondendo ao perfil de competências desenhado para a função. 

Trata-se sempre de uma base contratual, e não de um “emprego para toda a 

vida”, normalmente um primeiro contrato de seis anos, a que se segue um outro 

três anos (Kuperus e Rode,2008,pg. 63). 

O governo sueco delegou as suas competências no que respeita ao recrutamento 

e seleção ás agências que devem ainda tomar as suas decisões no que respeita á 

estrutura remuneratória, consoante as disponibilidades orçamentais de que 

dispõem. Não existe uma tabela única, ainda que as negociações com os 

sindicatos estabeleçam os limites. Compete á Swedish Agency for Government 

Employers (SAGE) coordenar as atividades de todas as agências públicas no que 

se refere ao emprego e ao processo de negociação com os sindicatos.  
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O recrutamento para estas posições de topo  revela a existência de um claro 

mercado de trabalho interno; o estudo de Skans e Brösamle (2011) que avaliou o 

percurso profissional e a promoção de cerca de 44.000 trabalhadores da 

administração pública na Suécia, ao longo de 24 anos e conclui que 80% dos 

gestores de topo são recrutados na administração central, e o mesmo se aplica a 

cerca de 70% dos gestores intermédios. Só 1,23% dos “senior government 

officers” foram recrutados no setor privado. Os autores concluem ainda que 

quanto maior foi a mobilidade do servidor público entre funções e entre 

administração central e agências, maior foi a probabilidade de vir a a ocupar um 

cargo de dirigente de topo na administração central, o que é consistente – 

conforme sublinham – com as teorias que argumentam que a mudança 

interorganizacional ajuda o trabalhador a ganhar experiência e a acumular novos 

instrumentos  qualificacionais e mais competências , ao mesmo tempo que 

permite a sinalização sobre as suas capacidades a novos potenciais 

empregadores (Skans e Brösamle,2011,pg 32).  

O Ministério das Finanças sueco, bem como a Swedish Agency for Government 

Employers oferecem cursos de formação contínua aos dirigentes de topo , e de 

uma forma geral a todos os “senior government officers”, nomeadamente em 

questões de liderança; estes cursos não são contudo de frequência obrigatória. 

 

O-3 ) Remunerações     

Tal como é referido pela OCDE (2011), ainda que o número de administradores de 

topo seja sempre relativamente pequeno no contexto global, é importante discutir 

a sua remuneração uma vez que no fundo se trata da capacidade real dos 

governos de atração de pessoas qualificadas e com talento para gerir o “bem 

público”.  De acordo com dados da OCDE (2011), a remuneração total anual , 

ajustada para todos os benefícios anuais, para dirigentes de topo da 

administração central (D1), ao nível dos diretores gerais ou de todos os cargos 

imediatamente a seguir aos secretários de estado (de nomeação política), variava 

em 2010 entre 162.000 dl e  230.000 dl., em PPP (paridades de poder de 

compra). No caso dos subdiretores gerais e todos os cargos de dirigentes 

superiores de 2º nível, a remuneração anual variava entre 127.000 dl  e 180.000 

dl, em PPP.   

   

O Quadro 147 apresenta os subsídios remuneratórios para o cargo  de 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.  
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Quadro 147. Tabela de subsídios dos cargos de nível superior das  carreiras de 

gestão governamental, cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental ( em R$) 

 

Cargo Classe Padrão Efeitos financeiros a partir de 

1ºjul  2010 1ºjan2013 1ºjan2014 1ºjan2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialista em 
Políticas 
Públicas e 
Gestão 
Governamental 

 

Especial 

IV 18.478,45 19.420,85 20.372,47 21.391,10 

III 17.965,08 18.863,33 19.787,64 20.796,81 

II 17. 647,43 18.529,80 19.437,76 20.429,09 

I 17.335,39 18.202,16 19.094,07 20.067,86 

 

C 

III 16.668,64 17.502,07 18.359,67 19.296,02 

II 16.341,81 17.158,90 17.999,69 18.917,67 

I 16.021,38 16.822,45 17.646,75 18.546,73 

 

B 

III 15.707,23 16.492,59 17.300,73 18.183,07 

II 15.103,11 15.858,27 16.635,32 17.483,72 

I 14.806,97 15.547,32 16.309,14 17.140.90 

 

A 

III 14.516,64 15.242,47 15.989,35 16.804,81 

II 14.232,00 14.943,60 15.675,84 16.475,30 

I 12.960,77 13.608,81 14.275,64 15.003,70 

Fonte:Anexo VII da Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008 

 

No que se refere aos cargos comissionados, nomeadamente DAS, os montantes 

pagos a título de remunerações estão apresentados no Quadro 148. De acordo 

com a legislação em vigor,  o servidor público poderá optar por receber a 

remuneração do cargo em comissão, acrescida dos anuênios, pela diferença 

enetra remuneração do cargo em comissão e a remuneração do crago efetivo, ou 

ainda pela remuneração do cargo efetivo acrescido de 60% do respetivo cargo em 

comissão.  

Apenas como ponto de referência, os subsídios pagos aos ocupantes de postos 

políticos de alto nível, nomeadamente ministros de estado, vice presidente e 

presidente da República eram os seguintes, em janeiro de 2013: 

 Ministros de estado :                 26.723,13 R$; 

 Vice-presidente da República  : 26.723,13 R$; 

 Presidente da República          : 26.723,13 R$. 

Os ministros de estado englobam, para além dos titulares dos ministérios, os 

titulares das Secretarias da Presidência da República, o Advogado-geral da 
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União,o chefe da Casa Civil da Presidência da República e o Chefe do Gabinete 

de Segurança Institucional da Presidência da República, Chefe da Controladoria-

Geral da União e o Presidente do Banco Central do Brasil144.  

 

Quadro 148.   Remunerações, grupo de direcção e assessoramento (DAS), 2013 

 ( em R$) 

Cargos Remuneração 

DAS 101.3 e 102.3 4. 2 4 7,0 6 

DAS 101.2 e 102.2 2.7 4 1,5 0 

DAS 101.1 e 102.1 2.15 2,4 6 

DAS 101.6 e 102.6 12.0 4 2,6 0 

DAS 101.5 e 102.5 9.6 8 2,0 3 

DAS 101.4 e 102.4 7.3 7 2 ,2 2 

Fonte: DESIN/SEGEP/MP - Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais Nº 61 

 

No que respeita aos benefícios complementares, conforme ficou já dito, os 

servidores públicos têm direito a: 

  Gratificação natalina – corresponde á remuneração do servidor no mês de 

dezembro, paga em duas parcelas nos meses de junho e dezembro; 

 Adicional de férias – correspondente a 1/3 da remuneração mensal,pago 

no mês imediatamente anterior ao do início de férias; o período de férias é 

de trinta dias; 

 Auxilio alimentação- 

 Abono de permanência – pago ao servidor público em condições de se 

reformar, mas que opte por se manter no ativo, equivalente ao valor da sua 

contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria 

compulsória145. 

 Auxílio-natalidade – quantia equivalente ao menor vencimento do serviço 

público, acrescido de 50% por nascituro se o parto for múltiplo. Se a mãe 

não for servidora pública, será pago ao pai do(s) bebé(s).  A licença por 

maternidade é de 120 dias consecutivos, sem perda de vencimento; 

  Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal 

de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a 

partir da data do óbito; 

1.                                          
144 Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. 
145

 Emenda constitucional nº 41, 16 de dezembro de 2003. 
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  A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e da sua família 

compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e 

farmacêutica, prestada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, diretamente 

pelo órgão ao qual estiver vinculado o servidor, mediante convênio, 

contrato, ou auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido 

pelo servidor. 

  

No que respeita á aposentadoria dos servidores públicos, pode ser por invalidez, 

compulsória, especial, voluntária por tempo de contribuição e voluntária por idade. 

No que respeita á aposentadoria por tempo de contribuição, na sequência das 

chamadas “Reformas da Previdência” tem vindo a aproximar a situação dos 

servidores públicos estatutários dos trabalhadores do setor privado146. Pode ser 

concedida com proventos integrais (iguais ao subsidio mensal recebido pelo 

servidor no ativo) , ou proporcionais ao tempo de serviço e de contribuição. 

Tendo em conta a idade, a aposentadoria pode verificar-se voluntariamente, 

desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço 

público e cinco anos no cargo efetivo, assumindo sessenta anos de idade e trinta 

e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de 

contribuição, se mulher. Nestas condições, o subsídio recebido pelo servidor 

aposentado corresponde a 100% do subsídio do servidor no ativo.  

Nos caso dos cargos de confiança, nomeadamente de direção e assessoramento, 

os servidores públicos têm direito147 : 

 adicional por tempo de serviço é devido à razão de cinco por cento a cada 

cinco anos de serviço público efetivo prestado observado o limite máximo 

de 35% incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo 

efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo de confiança;  

 Por quinquénio, tem direito a uma sabática de até três meses para 

participar em cursos de capacitação profissional, mantendo o vencimento; 

 Tem direito de até 24 meses se afastar pra efeitos de tratamento de 

doença, mantendo o vencimento; 

 Pode receber indemnizações na forma de:  

 ajudas de custo – compensam as despesas de instalação do   

servidor que, no interesse do serviço, passaram a desempenhar 

funções noutra sede. São calculadas sobre a remuneração do 

servidor, não podendo exceder os três meses do vencimento; 

 ajudas diárias  - compensam as passagens e diárias destinadas a 

indemnizar as parcelas de despesas extraordinária com pousada, 

alimentação e locomoção urbana em trabalho; 

1.                                          
146 Emendas Constitucionais 20/1998, 41/2003 e 47/2005. 
147 Lei nº 9.527,de 10 de dezembro de 1997. 
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 ajudas de transporte  -  compensam as despesas com a utilização 

de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, 

por força das atribuições próprias do cargo; 

 auxílio de moradia – compensa as despesas comprovadamente 

realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de 

hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de um mês 

após a comprovação da despesa pelo servidor. È pago se não existir 

imóvel funcional disponível para uso pelo servidor ou por familiar , só 

pode ser pago até um máximo de oito anos por cada período de doze 

anos .  O valor mensal do auxílio-moradia é limitado a 25% do valor do 

cargo em comissão, função comissionada ou cargo de Ministro de 

Estado ocupado.  

 Têm direito a receber uma gratificação se estiverem envolvidos na 

lecionação de cursos de formação, participarem em concursos públicos ou 

em comissões de exames, até um limite de 120h de trabalho anuais.    

 

Nos Estados Unidos , os senior executive recebem para além da remuneração 

base, prémios de natureza diversa e benefícios complementares. 

O salário base está diretamente relacionado com o desempenho. A escala 

remuneratória varia entre um mínimo correspondente a 120% do salário da tabela 

remuneratória General Schedule,no grau 15, nível 1, a um máximo igual ao nível 

III do Executive Schedule (apresentado no Quadro ??). Se a agência tiver um 

sistema de avaliação de desempenho que esteja certificado, então o salário base 

anual pode ir no máximo até ao nível II do Executive Schedule.  A posição salarial 

correspondente ao nível I pode ser autorizada em casos muito excecionais, se 

corresponderem a funções muito especializadas do ponto de vista técnico e 

científico , ou se for considerado fundamental atrair uma personalidade com um 

perfil  invulgarmente bem qualificado.     

Note-se que estes quadro se referem a 2012; no entanto, em 5 de abril de 2013, 

foi deliberado manter o congelamento dos salários dos SES.       

 

Quadro 149. Remuneração base anual para membros do Senior Executive Service (dl) 

Estrutura remuneratória Minimo Máximo 

Agência com um sistema certificado de 
avaliação de desempenho dos senior 
executives  

119.554 179.700 

Agência sem um sistema certificado de 
avaliação de desempenho dos senior 
executives 

119.554 165.300 

 Fonte: Salary table nº 2012-ES, www.opm.gov.  
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Quadro 150. Tabela remuneratória anual, Executive Schedule (dl.) 

Nível I 199.700 

Nível II 179.700 

Nível III 165.300 

Nível IV 155.500 

Nível V 145.700 

 Fonte: Salary table nº 2012-EX, www.opm.gov 

 

Em resultado de uma avaliação de desempenho positiva, os SES ,nos Estados 

Unidos , podem ainda receber bónus, se tal tiver sido aprovado pela comissão de 

avaliação do desempenho (Performance Review Board). O bónus pode variar 

entre 5% e 20% da remuneração base. 

Podem ainda ser nomeados para receber outros prémios; anualmente, o 

Presidente dos EUA atribui prémios a um pequeno grupo de executivos seniores 

por serviços considerados de excelência, e que são escolhidos através de um 

processo de seleção muito rigoroso. Esses prémios podem ser de dois tipos : 

 Distinguished Rank : 35% do salário anual; 

 Meritorious Rank : 20% do salário anual. 

Quanto aos benefícios complementares : 

 Férias : têm direito a mais 8h/ por período quinzenal de trabalho e podem 

acumular até 90 dias por ano. Têm ainda direito a ausência do trabalho 

até 13 dias por ano; 

 Sabática: têm direito a um período sabático até 11 meses por cada 

período de trabalho de 10 anos para estudar ou prosseguir o 

desenvolvimento pessoal. Para além de continuarem a receber o salário 

podem ainda ter direito a viagens pagas e ajudas de custo. Para ter 

direito á sabática, o servido público tem de ser de carreira, estar a 

trabalhar há pelo menos sete anos como dirigente de topo, não ser ainda 

elegível para aposentadoria e concordar permanecer no governo durante 

dois anos depois de voltar.  

 Despesas de realojamento : têm direito a despesas de realojamento 

depois da aposentadoria se teve de se deslocar geograficamente . 

 Beneficios de saúde e aposentadoria – têm direito aos mesmo 

benefícios dos restantes servidores públicos ; ver por exemplo , o ponto 

M-3) (cargo de auditor fiscal).   

 

Em França, como tem sido já referido, existem três tipologias de administração 

pública: central ou de Estado (FPE), territorial (FPT) e hospitalar, que integra os 
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estabelecimentos públicos de saúde. A Figura 134 mostra os salários líquidos 

mensais médios para cada uma, por categoria sócio-profissional, indicando ainda 

o nível remuneratório correspondente no setor privado. Conforme se pode verificar 

o sector privado remunera ligeiramente baixo do setor público,com a exceção dos 

quadros dirigentes, tanto na administração pública central quanto na territorial; os 

médicos constituem um caso específico,á parte. Em 2010,a remuneração média 

dos dirigentes da administração pública do Estado era 3.708 €, excluindo os 

professores. 

O corpo de diretores da administração central, a 1 de janeiro de 2013, integrava 

para efeitos remuneratórios, quatro níveis   : 

 diretores gerais e diretores da administração central; 

 chefe de serviço do grupo 1; 

 chefe de serviço e sub diretor do grupo 2; 

 subdiretor do grupo 3. 

O Quadro 151 indica as remunerações base, para 2012, nos diferentes escalões, 

para cada um desses níveis. Como referência, são ainda indicadas as 

remunerações base dos ministros e secretários de estado. O Quadro 

152apresenta uma síntese das remunerações pagas aos administradores civis, 

que podem também ser considerados como pertencentes ao “senior civil service”; 

a estrutura remuneratória detalhada foi apresentada já no Quadro 85.  

 

Figura 139. Salário líquidos mensais médios por categoria socioprofissional nas 
três variantes da função pública e no setor privado, 2010 

 

 Fonte: Rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations, 2013 
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Quadro 151.Corpo de Direção da Administração Central, França,Remunerações base 
(euros)    

 

Categoria Escalão Indice Remuneração mensal 
bruta 

Ministros   7.720,55 

Secretários de 
Estado 

  7.334,52 

Diretores –gerais 

Diretores da 
administração 

central 

HC3 1164 5.389,67 € 

HD3 1270 5 880,48 € 

HE2 1320 6.112,00 € 

 

 

 

Chefe de serviço do 
grupo II 

 

HEB3 1058 4 898,86 € 

HEBB3 1115 5 162,78 € 

HEC3 1164 5 389,67 € 

HED3 1270 5 880,48 € 

966 783 3 625,52 € 

1015 821 3 801,48 

HEA 963 4 458,98 € 

HEB 1058 4 898,86 € 

HEBB3 1115 5 162,78 € 

HEC3 1164 5 389,67 € 

 

 

 

Sub diretor do grupo 
3 

852 696 3 222,69 € 

901 735 3 403,27 € 

966 783 3 625,52 € 

1015 821 3 801,48 

HEA 963 4 458,98 € 

HEBB3 1115 5 162,78 € 

HEC3 1164 5 389,67 € 

Fonte: http://www.emploitheque.org  
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Quadro 152. Remuneração, França, corpo de administradores civis (A+),euros 

Categoria  Escalão Tempo 
necessário 
para passar ao 
escalão 
seguinte 

Indices  Remuneração 
mensal bruta 

Administrateur 

civil 

9º - 783 3.625,52 € 

 8º 2 anos 734 3.398,63 € 

 7º 2 anos 696 3.268,99 € 

 6º 2 anos 658 3.116,19 € 

 5º 1 ano e 6 

meses 

619 2.898,56 € 

 4º 1 ano 582 2.731,87 € 

 3º 1 ano 546 2.551,29 € 

 2º 1 ano 496 2.393,86 € 

 1º 6 meses 452 2.236,43 € 

Administrateur 

Civil fora da 
classe 

HEBb 3 - 1115 5.162,78 € 

 HEBb 2 1 ano 1086 5.028,50 € 

 HEBb 1 1 ano 1058 4.898,85 € 

 HEB 3 1 ano 1058 4 898,85 € 

 HEB 2 1 ano 1004 4.648,81 € 

 HEB 1 1 ano 963 4 458,97 € 

 HEA 3 1 ano 963 4.458,97 € 

 HEA 2 1 ano 916 4.241,35 € 

 HEA 1 1 ano 881 4.079,29 € 

 5º 3 anos 821 3.801,47€ 

 4º 3 anos 783 3.625,52 € 

 3º 2 anos 734 3.398,63€ 

 2º 2 anos 696 3.222,52 € 

 1º 2 anos 658 3.046,73 € 
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Administrateur 

general 

HED 3 - 1270 5.880,47 € 

 HED 2 1 ano 1217 5.635,06 € 

 HED 1 1 ano 1164 5.389,66 € 

 HEC 3 1 ano 1164 5.389,66€ 

 HEC 2 1 ano 1139 5.273,90 € 

 HEC 1 1 ano 1115 5.162,78 € 

 HEBb 3 1 ano 1115 5.162,78 € 

 HEBb 2 1 ano 1086 5.028,50 € 

 HEBb 1 1 ano 1058 4.898,85 € 

 HEB 3 1 ano 1058 4.898,85 € 

 HEB 2 1 ano 1004 4.648,81€ 

 HEB 1 1 ano 963 4.458,97 € 

 HEA 3 1 ano 963 4.458,97 € 

 HEA 2 1 ano 916 4.241,35 € 

 HEA 1 1 ano 881 4.079,29 € 

 1º 3 anos 821 3.801,47€ 

Fonte: http://www.emploitheque.org  

Em França, conforme já referido, os funcionários públicos têm ainda direito a  

benefícios, dos quais: 

 Indemnização de residência – definida em termos percentuais do salário 

bruto, beneficia todos os funcionários que vivam em algumas 

aglomerações urbanas, e tem a ver com a homogeneização do custo de 

vida. Na área urbana de Paris recebem um subsídio de 3% do salário 

bruto, com um valor mínimo de 43,44 euros.Estão definidas três zonas 

territoriais – na zona 2 recebem 1% do salário bruto, com um mínimo de 

14,45 euros. Na zona 1 não recebem qualquer valor. 

 Suplemento familiar – pago a todas as famílias com pelo menos uma 

criança a cargo. Depende do número de crianças na família, do salário 

bruto mensal e do índice salarial. Um servidor com um índice de 600 e 

duas crianças receberá um adicional mensal de 94,02 euros, por exemplo; 

 Reembolso de custo de transporte, até o tecto de 77,09 euros mensais, 

em determinadas circunstâncias que têm a ver com a afetação a Paris ou 

a regiões distantes. 
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No México, as remunerações dos quadros dirigentes da administração pública 

federal foram já apresentados no Quadro 82; o Quadro 153 indica apenas um 

resumo, remetendo para a remuneração total, incorporando portanto a 

remuneração base e a compensação garantida .  

 

Quadro 153. México, Dirigentes da administração pública federal, remunerações  2013 

(pesos)  

Indicador de 

nível 

hierárquico 

Posto de referência Remuneração 

mínima 

Remuneração 

máxima 

G Secretario de Estado - 206,122.08 

H Subsecretaria de Estado ou 

titular da entidade 

 

184.708,33 

 

204.724,27 

I Oficial Mayor ou titular da 

entidade 

189,944,39 199,591.47 

 

J Chefe da Unidade ou titular da 

entidade 

148.643,63 199.045,43 

 

K Diretor Geral, Coordenador 

geral ou titular da entidade 

119.670,45 192.529,51 

 

L Diretor Geral adjunto ou titular 

da entidade 

85.888,92 150.220,27 

 

M Diretor de área 47.972,08 95.354,56 

 

N Subdiretor de área 25.254,76 47.890,93 

 

O Chefe de departamento 17.046,25 28.790,43 

 

Fonte: Manual de Percepciones de los servidores públicos, DOF 31 de maio de 2013 

 

Os servidores públicos mexicanos têm direito a : 

 Serviços de saúde – abrange todos os servidores, com a exceção  

daqueles que tenham um contrato um contrato cível,ou sejam pagaos 

com base em honorários. Devem ainda assim descontar parte do salário 

mensal para terem direito aos cuidados de saúde : 

 3,5% para cobrir a prestação para a saúde; 
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 5,5% para cobrir as prestações para a reforma (4,1% para o 

sistema redistributivo e 1,4% para o sistema de capitalização 

individual). 

 Acesso a crédito a curto,médio e longo prazo - condicionado em função 

do tempo de quotização, destina-se a contribuir para a resolução de 

problemas pontuais que o servidor tenha , eventualmente para aquisição 

ou reconstrução de cada própria; 

 Prémio quinquenal em função da antiguidade, por cada cinco anos de 

trabalho até chegar aos 25 anos; varia entre 100 pesos e 225 pesos 

mensais acima dos 25 anos; 

 Ajuda para despesa no montante de 77 pesos mensais para servidores 

com funções de chefia e direção; 

 Seguro por acidentes em trabalho; 

 Fundo de reintegração por separação – equivale  a um subsídio por 

desemprego; 

 Seguro por falecimento – equivale a um subsídio atribuído em caso de 

falecimento do servidor, e é pago aos familiares diretos; 

 No caso dos postos de trabalho entre o K e o G (dirigentes superiores), 

podem optar por um apoio económico que cubra as despesas com a 

manutenção,combustíveis, lubrificante , seguros e depreciação do 

veículo de que sejam proprietários e que utilizem no desempenho das 

suas funções. A depreciação pode cobrir 75% do valor do veículo. 

 

Em Portugal, as remunerações dos quadros de direção superior de 1º e de 2º 

nível, bem como de direção intermédia, estão apresentadas no Quadro 154. As 

despesas de representação acrescem á remuneração base, e não incluem 

benefícios adicionais em termos de utilização de telemóvel para todos , e de 

utilização de automóvel e combustível no caso dos dirigentes superiores. 

Conforme já referido, os salários estão congelados em Portugal . Por outro lado, o 

Orçamento de Estado para 2013 e a subsequente decisão do Tribunal 

Constitucional definiram os seguinte quadro para o presente ano: 

  Manutenção dos cortes salariais, entre 3% a 10%, para saláros acima dos 

1.500 euros mensais. Entre os 1.500 e os 2.000 euros a redução é de 

3,5%, subindo progressivamente até atingir 10% para remunerações iguais 

ou superiores a 4.165 euros mensais; 

 Pagamento do subsídio de Natal (correspondente a um mês de salário, o 

13º) em duodécimos ; 

 Pagamento do subsídio de férias (correspondente a um mês de salário,o 

14º) em Novembro de 2013, para salários acima dos 1.000 euros; 
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 Sobretaxa extraordinária de 4% , e nos rendimentos acima dos 80.000 

euros anuais uma taxa adicional de solidariedade de 2,5%; 

 Acréscimo da carga fiscal devido á redução de oito para cinco escalões; 

 Pagamento das horas extra cai para metade ; 

 Subsídio de alimentação – 4,27 € por dia de trabalho efetivo; 

 Pagamento do trabalho extraordinário em dia de descanso e feriados 

passa a valer mais 25% em vez de 50% como anteriormente;   

 Baixas por doença passam a ser pagas só depois dos três primeiros dias 

de ausência por doença; 

 Idade da reforma aumenta de 63 para 65 anos. 

 

 

Quadro 154. Portugal, remunerações de cargos dirigentes (euros) 

Cargo % Remuneração Despesas de 

representação 

Direção superior de 1º 

grau 

100 3.734,06 € 773,03 € 

Direção superior de 2º 

grau 

85 3.173,95 € 583,81 € 

Direção intermédia de 1º 

grau 

80 2.987,25 € 311,21 € 

Direção intermédia de 2º 

grau 

70 2.613,84 € 194,79 € 

Fonte: Direção-geral da Administração e Emprego Público   

 

Ainda em Portugal, os vencimentos do titulares de cargos nas Casa Civil e Militar 

do Presidente da República,no seu Gabinete, e nos gabinetes de membros do 

governo remetem para legislação de 1988 e subsequentes148 . Os vencimentos 

são determinados em percentagem do valor padrão (100%) fixado para o cargo de 

diretor-geral (direcção superior de 1º grau).  Os vencimentos são assim os 

apresentados no Quadro 155 ; tal como aontece para os avlores indicados no 

Quadro 154, tratam-se dos vencimentos base, sem o corte assumido 

publicamente como temporário entre 3% a 10%.. 

 

 

1.                                          
148 Decreto-Lei nº 25/88, de 30 de janeiro; Decreto-lei nº322/88 de 23/9 aletrado pelo Decreto-lei nº 45/92, de 4 de abril;decreto-lei nº 

262/88 de 23 de julho. 
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Quadro 155. Portugal, Remunerações na Presidência da República e gabinetes 
ministeriais, 2013 

Cargos % Vencimento base Despesas de 

representação 

Chefes das Casas 

Civil e Militar do 

Presidente da 

República e chefe de 

gabinete do primeiro 

ministro 

100% 3.547,36 € 1.555,35 € 

Chefes de gabinete de 

ministros 

100% 3.547,36 € 778,68 € 

Assessores do 

Presidente da 

República, do 

Gabinete do Primeiro 

Ministro 

85% 3.015,26 € 1.036,90 € 

Adjuntos dos 

gabinetes 

80% 2.837,89 € 518,45 € 

 Fonte: www.portugal.gov.pt 

 

Na Suécia , conforme tem sido largamente referido, a maior parte dos servidores 

estão ao abrigo de sistemas de remuneração individuais, ainda que definidos 

dentro de limites negociados com os sindicatos e associações de representação 

de profissões. As agências devem deixar bem claro aos trabalhadores o que se 

espera deles, e de que forma é que o seu comportamento futuro pode influenciar a 

remuneração futura149. O nível de responsabilidade e o grau de complexidade da 

função, o desempenho do trabalhador e o custo do trabalho equivalente no 

mercado de trabalho são os principais critérios na definição de quanto será o 

salário individual. O sistema tem evoluído para uma maior participação da agência 

na definição da remuneração, e menor intervenção dos representantes sindicais. 

As práticas remuneratórias são ligeiramente diferentes para os dirigentes de topo 

na Suécia, uma vez que não estão abrangidos por qualquer negociação sindical, 

mas na verdade e conforme a OCDE também refere, a diferenciação é de facto 

pequena ; a Espanha, a Suécia e a República Eslovaca são os países da OCDE 

onde a diferenciação de política de recursos humanos para os senior government 

officers é menor. Como se pode ver na Figura 140, e que reproduz o índice 

1.                                          
149 “Working as a government employee in Sweden benefits and terms of employment”, Swedish Agency for Government Employers 

(Arbetsgivarverket), consultado em agosto de 2013.  
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composto150 da OCDE que indica a existência,ou não de práticas diferenciadoras 

para os “senior civil servants “ enquanto os Estados Unidos claramente as 

institucionalizaram. Em Portugal , no México e em França a diferenciação nas 

condições de trabalho e na estrutura remuneratória dos SCS é tambem mais 

elevada do que na média dos países da OCDE, o que não se passa no Brasil nem 

principalmente na Suécia. 

   

Figura 140. Utilização de práticas separadas de recursos humanos para “senior civil 
servants” na administração central (2010),OCDE 

 

Figura 141. Remunerações dos dirigentes de topo nas administrações públicas 

 

1.                                          
150 O índice em causa é composto pelas seguintes variáveis: existência de um grupo autónomo de Senior Civil Servants 

(SCS);políticas de recursos humanos para identificar potenciais gestores de topo no início das carreiras ;perfil identificador definido 

centralmente; uso de práticas autónomas de de remuneração, avaliação de desempenho e estruturas remuneratórias ligadas á 
avaliação de desempenho para SCS. O índice varia entre 0 (nenhuma diferenciação) e 1 (diferenciação elevada) 
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Na Suécia, cabe exclusivamente ao governo decidir as remunerações a atribuir a 

a cada diretor ou sub diretor geral, bem como os benefícios complementares em 

termos de direito a automóvel para uso privado ou compensação por deslocações 

e ajuda de custo se trabalharem numa agência a mais de 50Km da residência 

habitual. No que se refere á chefia das agências, o valor da remuenração depende 

das qualificações do próprio, mas tambem da dimensão da agência , do seu 

orçamento, da complexidade das atrefas que desempenha, entre outros factores. 

È possivel chegar a ter um salário superior ao do Primeiro Ministro.    

De acordo com as informações oficiais , o salário médio e mediano, bem como os 

quartis inferior e superior para o grupo ocupacional que  inclui os legisladores e os 

dirigentes de topo da administração pública estão apresentados no Quadro 156. O 

quadro refere ainda alguns exemplos pontuais para salários no quartil superior; é o 

caso dos ministros e secretários de estado, apenas para servir de referência 

(2013), e de algumas agências governamentais, que correspondem aos 

montantes remuneratórios mais elevados de que se obteve conhecimento151.  

 

Quadro 156.  Suécia, Remunerações dirigentes de topo (senior government officers), 
2012 ( coroas suecas) 

 Número Sexo Salário mensal 

   Quartil 
inferior 

Mediana Quartil  
superior 

Médio 

Legisladores 
e servidores 
públicos 
seniores 

790 

1.100 

1.900 

F 

M 

Total 

50.200 

50.500 

50.300 

 

56.900 

56.900 

56.900 

65.000 

65.000 

65.000 

58.800 

59.500 

59.500 

Ministro      121.000 

Secretário de 
Estado 

      

91.800 

Diretor- geral, 
Segurança 

social 

      

144.000 

Diretor-geral 

Serviços de 
Emprego 

      

133.500 

Diretor Geral, 
Serviços de 
Transporte 

      

128.800 

Servidor 
publico senior 

Government 
offices 

      

123.000 

1.                                          
151 http://www.dn.se./ekonomi/deras-loner-har-sprangt-miljonvallen//  (publicado a 22 de setembro de  2011). 
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Diretor geral 

Impostos 

      

120.000 

Diretor geral 

Administração 
Marítima 

      

118.000 

Diretor geral 

Autoridade de 
supervisão 
financeira 

      

116.000 

Fonte: Statistics Sweden, SCB, 2012; DN.se EKONOMI (ob. cit.)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 157. Identificação do perfil do cargo Especialistas em Gestão e Políticas Públicas e equiparáveis nos restantes países 

da amostra 

País Cargo Descrição 

sumária 

Descrição 

detalhada 

Pré requisitos de cargo 

 

Competencias 

de gestão 

e  

comportamentais 

Recrutamento Contrato 

Promoção 

Salário  

(moeda local) 

Formação 

Académica 

Capacitação 

Brasil Especialist
as em 
Gestão e 
Políticas 
Públicas 

 

 Exercício de atividades de 
gestão governamental nos 
aspetos técnicos relativos à 

formulação, 
implementação e avaliação 
de políticas públicas, bem 

assim de direção e 
assessoramento em 
escalões superiores da 

administração pública 
federal direta, autárquica e 
fundacional, em graus 

variados de complexidade, 
responsabilidade e 
autonomia. 

Exercício descentralizado 
nas diversas áreas do 
Poder Executivo Federal. 

Podem desempenhar 
cargos de direção 
(comissionados). 

 

 

 

Nível 
superior,em 
qualquer área 

de formação. 

Formação ENAP 
obrigatória.  

 

 

 

 

 

Concurso público; a 

competência do 
processo de 
recrutamento e 

seleção, 
nomeadamente da 
banca examinadora, 

tem cabido á Escola 
de Administração 
Fazendária.   

O processo de 
seleção baseia-se 
em duas etapas.  Na 

primeira parte a 
seleção é feita com 
base na formação 

académica, 
experiência 
profissional e 

conhecimentos 
adquiridos: 

• Realização de 
provas públicas de 
conhecimentos 

básicos e de 
conhecimentos 
específicos, que têm 

um caráter seletivo, 
eliminatório e 
classificatório, 

complementadas por 
uma prova 
discursiva, 

igualmente com 

Ver quadro 147 e 148. 
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caráter seletivo.  

• Título e 
experiência 

profissional. O cargo 
exige formação 
académica de nível 

superior em qualquer 
área de 
conhecimento. 

Estados 

Unidos 

da 

America 

Senior 

Executive 

Service  

Supervisão e 
implementaçãoo 

de políticas 
públicas.  

• Dirigir uma unidade 
organizacional; 

• Ser responsável pelo 
sucesso de um projeto ou 
de um programa 

específico; 

• Ser responsável pela 

monitorização dos 
progressos face aos 
objetivos organizacionais e 

fazer os ajustamentos 
necessários; 

• Supervisionar o trabalho 

dos trabalhadores; 

• Desempenhar outras 

funções executivas. 

 

  • Competências 
interpessoais; 

• Comunicação 
oral fácil; 

• Integridade e 
honestidade; 

• Capacidade 

para escrever de 
forma clara, 
concisa e 

organizada; 

• Abertura ao 

desenvolvimento 
pessoal contínuo; 

• Motivação para 

o serviço público. 

 

Os concursos são 
públicos, sendo a 

divulgação 
obrigatória no site 
USAJOBS pelo 

menos durante 14 
dias. Qualquer 
pessoa se pode 

candidatar. 

Contrato sem prazo; 
Avaliação anual.  

Para remuneraçãoo 
ver quadro 149.  

França Senior 

Civil 

Service 

 
 

 Implica formação 
no ENA e a 
pertença a um 

Grand Corp. 

• Capacidade 
para usar o 
conhecimento; 

• Orientação para 
os resultados; 

• Capacidade 
estratégica ; 

• Liderança. 

   Carreira com vínculo, 
exceto no que respeita 
ao desempenho de 

alguns cargos de 
escolha do poder 
político 

Avaliação anual.  

Para remuneraçãoo 

ver quadro 151 e 152 

  
      

Mexico Servicio 

Profesiona

l de 

 
Está estruturada em 
subsistemas:  

• Planeamento de 
Recursos Humanos – 

Formação 
académcia 

superior em : 
Economia, 
Direito, 

   Concurso Público, 
aberto a cidadãos 

mexicanos.  

Ver quadro 153 
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Carrera coordena, com todas as 

dependências 
governamentais, as 
necessidades quantitativas 

e qualitativas de servidores 
públicos ; 

• Ingresso – regula os 
procedimentos de 
recrutamento e seleção , 

assim como os requisitos 
comportamentais e de 
gestão necessários; 

• Capacitação e 
certificação das 
capacidades – estabelece 

os modelos de 
profissionalização para os 
servidores públicos; 

• Avaliação de 
desempenho – estabelece 

os mecanismos de 
valorização  e medição do 
desempenho e os 

parâmetros para medir a 
evolução da produtividade 
na administração pública; 

• Controle e avaliação – 
desenha e opera os 
procedimentos que 

permitam acompanhar , 
vigiar e corrigir a 
operacionalização do 

Servicio Profesional de 
Carrera. 

 

Admnistração, 

Contabilidade, 
Finanças, 
Matemática, 

Ciência 
Política ou 
Administração 

Pública.  

Minimo de 

experiência 
profissional de 
9 anos nas 

áreas de 
economia, 
direito, 

administraçãoo 
de projectos 
de 

investimento, 
econometria, 
entre outros.  

Conhecimento
s em politicas 
publicas e 

direito 
financeiro,  

Portugal Altos 

dirigentes 

da 

administra

ção 

pública 

 

 
Ver quadro 145.     Ver quadro 144 

Através da CRESAP.  

Ver quadro 154 – 
Portugal.  
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Suécia Admnistra

ção de 

topo 

 
Existem dois grupos:  

 - Funções exercidas ao 
nível descentralizados por 

diretores e sub-directores 
gerais, dirigentes das 
agencias governamentais 

diretamente dependentes 
do governo, reitores e vice-
reitores das universidades; 

 - Cargos de direçãoo de 
topo na administração 
central (secretários de 

estado e diretores gerais).  

Formação 

superior e com 
experiência 
profissional , 

correspondend
o ao perfil de 
competências 

desenhado 
para a função.  

  Interna ou 

externamente.  

Ver quadro 156. 
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                                            ESPECIALISTAS EM REGULAÇÃO 
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6.9. Especialistas em Regulação 

 

P-1) Introdução 

De uma forma muito genérica, a regulação consiste num conjunto de requisitos 

que os governos impõem sobre os agentes económicos para obter os objetivos a 

que se propõem – seja proteção das empresas incumbentes de concorrência 

desleal, o fornecimento de produtos em boas condições sanitárias, água limpa, 

menor poluição, a proteção dos consumidores, em particular os mais vulneráveis 

do ponto de vista económico, em relação a preços, diferenciação de produtos e 

qualidade, acesso á informação, segurança do abastecimento, contribuindo ao 

mesmo tempo para a melhoria das condições económicas, sociais e ambientais. 

É usual a distinção entre regulação económica e regulação social; a primeira diz 

respeito a regras sobre preços e sobre entrada de empresas no mercado, como 

pode ocorrer por exemplo no setor dos transportes, das telecomunicações, dos 

serviços financeiros, na energia, entre outros. Trata-se de promover a eficiência 

económica e de mercado, criando condições para uma efetiva liberdade de 

concorrência. 

A regulação social é desenhada para produzir resultados socialmente desejáveis 

diminuindo o impacto das falhas de mercado, impedindo por exemplo 

externalidades negativas resultantes da poluição excessiva ou da insuficiente 

informação colocada á disposição dos consumidores, como pode acontecer no 

setor bancário, nos seguros, nos setores da eletricidade e do gás ou na indústria 

farmacêutica, apenas para dar alguns exemplos. Pode ainda ter como objetivo o 

alcance de fins sociais que o mercado, funcionando livremente, não conseguirá 

assegurar. Tem ainda a ver com necessidade de supervisionar a qualidade e 

segurança dos bens e dos serviços, bem como as condições em que são 

produzidos.  

Pode ainda falar-se de regulação dos mercados de trabalho no sentido de impedir 

discriminação com base no sexo, na raça, na idade, na religião ou na origem 

social ou nacional. No ensino superior, cabe às autoridades regulatórias definir e 

implementar o quadro normativo que garanta a qualidade, permitindo a 

acreditação das instituições de ensino. No setor da comunicação social e do 

audiovisual faz sentido, por exemplo, intervir no sentido de permitir uma correta 

alocação das licenças de televisão ou rádio (regulação económica),mas também 

garantir condições para que exista liberdade de imprensa, o direito á informação e 

a independência face ao poder político. A internet, e no geral, as novas 

tecnologias de comunicação e informação colocam problemas que exigem a 

definição de regras e standards. No setor da saúde, é importante regular a 

atividade dos estabelecimentos que prestam cuidados de saúde, bem como das 
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tecnologias biomédicas ou a utilização de medicamentos, entre outras questões. A 

necessidade de regular a intervenção humana no meio ambiente é hoje cada vez 

mais discutida.  

A partir da década de 80, os economistas têm vindo a defender que se os 

mercados forem razoavelmente competitivos, não haverá lugar para uma efetiva 

regulação com base em preços. Esta abordagem levou a uma fase de 

desregulação que se generalizou em todas as economias ocidentais, e que 

justificou a desregulação por exemplo do setor transportador terreste e aéreo, bem 

como do setor bancário. De forma complementar, a tendência foi no sentido de 

diminuir as barreiras á entrada de potenciais entrantes, exceto em situações onde 

era fundamental do ponto de vista da saúde pública manter restrições elevadas. 

Por esta via, por exemplo, a regulação bancária passou a ser menos rigorosa no 

escrutínio financeiro e na atuação no mercado dos bancos. 

O debate á volta do papel da regulação na vida económica tem sido sempre 

significativo; a discussão sobre o interesse público, a promoção do mercado 

concorrencial e a sua capacidade para sanar as falhas de mercado dificilmente 

tem sido vista como neutra. Por outro lado, a possibilidade de captura dos órgãos 

reguladores por agentes económicos tem sido largamente estudada na literatura 

relevante. Em qualquer dos casos, é hoje - no contexto da profunda crise dos anos 

2008-09 – inegável a importância do papel regulador do Estado, claramente 

reforçando a independência, a capacidade técnica e científica e a accountability 

das agências reguladoras. 

Face a uma crescente desregulação económica, a tendência tem sido para um 

reconhecimento cada vez mais claro da importância da regulação social, não 

apenas em resposta a uma maior exigência e informação por parte dos cidadãos 

de garantia de qualidade dos produtos, mas também por que o desenvolvimento 

tecnológico criou problemas e questões novas em termos de ética, de participação 

cívica, de perceção dos riscos envolvidos. As atitudes dos países face á 

regulação, seja económica ou social, são diversas dependendo fundamentalmente 

da cultura e da história de cada país, da sua evolução tendencial e das escolhas 

politicamente determinadas dos seus governos. A regulação pode ser exercida 

principalmente de forma positiva  através da definição de incentivos, influenciando 

o comportamento através da definição das formas administrativas e de condições 

contratuais, ou de forma negativa com base em sanções decorrendo da aplicação 

das leis.  

A organização deste ponto diverge dos anteriores; em primeiro lugar será feita 

referência ao quadro regulatório de cada um dos países, indicando as agências 

reguladoras, a sua missão e objetivos, bem como outra informação relevante para 

definir o seu perfil.  

É ainda feita referência ao perfil dos seus trabalhadores em termos de 

competências de gestão, nomeadamente académicas, formas de recrutamento e 

seleção e vencimentos. A experiência dos países é diferente, assim como a 

perspetiva regulatória; tal como sublinham Windholz e Hodhe (2012), na maioria 

dos casos os reguladores económicos utilizam trabalhadores com uma forte 

capacitação académica e técnica, economistas por exemplo que procuram 
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soluções ótimas; a regulação social é mais política, remete para processos e 

soluções negociadas, e portanto o perfil do trabalhador é diferente, reforçando 

competências comunicacionais e capacidade de exercer influência.  

Na segunda parte, serão analisadas as agências reguladoras no Brasil, e feita a 

equivalência – quando possível – para as correspondentes agências nos restantes 

países.        

 

 

P-2 ) Regulação nos países da amostra  

 

BRASIL 

No Brasil, o modelo das agências reguladoras independentes discutiu-se na 

década de 90. As primeiras agências criadas, em 1995, foram a Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL), a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) (Quadro 

158); a sua criação foi contextualizada no âmbito dos processos de privatização 

ou liberalização que caracterizaram a administração pública a partir da década de 

oitenta um pouco por todo o mundo, e que se traduziu também na generalização 

dos princípios da nova gestão pública (Nunes, Ribeiro e Peixoto, 2007).  

A segunda geração das agências reguladoras verificou-se entre 1998 e 2001, e 

teve como principal motivação a gestão dos riscos económicos e sociais, 

nomeadamente na área ambiental; foi o caso da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), da Agência Nacional da Água (ANA), da Agência Nacional da 

Saúde Suplementar (ANS) e da Agência Nacional do Cinema (ANCINE). Entre 

2001 e 2006 foram criadas as últimas reguladoras, novamente com uma 

motivação económica, relacionada fundamentalmente com a liberalização dos 

sectores de transportes: as agências de transportes terrestres (ANTT), de 

transportes aa aviários (ANTAQ) e de aviação civil (ANAV). 

Para garantir a autonomia financeira, foi sugerida a autarquia152 como modelo 

organizacional (mais exatamente “autarquia sob regime especial”), sendo a 

autonomia ao nível da tomada de decisão assegurada pela nomeação dos 

dirigentes após aprovação pelo Senado Federal, com base em critérios de 

dedicação exclusiva, mérito e competência profissional, remetendo para um 

modelo bastante próximo das agências descentralizadas europeias. A 

generalidade das agências reguladoras está vinculada a um Ministério, e o seu 

design organizacional é basicamente o apresentado na Figura 142.  

1.                                          
152

 O conceito de “autarquia” é diferente no Brasil e em Portugal, onde traduz fundamentalmente uma forma de poder local (municíp ios 
e freguesias). No Brasil, a noção foi definida pelo Decreto-Lei 200/1967 , de 25 de fevereiro, enquanto um “ serviço autônomo, criado 
por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que 

requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada”. As agências reguladoras brasileiras 
são “autarquias sob regime especial “ na medida em que lhes podem ser atribuídos previlégios especiais ou um nível de autonomia 
mais elevado; essas regalias são outorgadas pela lei que cria cada agência. Por exemplo, a lei nº 9.472/97  que criou a Anatel 

especifica que “ a natureza autárquica especial conferida à Agência é caracterizada por independência administrativa, ausência de 
subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira”. 
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Figura 142. Desenho Institucional e autonomia das agências  

 

Fonte: Nunes, Ribeiro e Peixoto,2007, pg.23 

 

 

Apesar de tudo, o modelo organizacional das agências reguladoras registou ao 

longo da década de 2000 diversas propostas de alteração. O Quadro 158 resume 

o tipo de regulação, regime, competências e vinculação, bem como a legislação 

mais importante, para todas as agências de regulação federais. Em termos gerais, 

os dirigentes (entre 3 a 5) são nomeados pelo Presidente da República, após 

audição e aprovação pelo Senado; está garantida estabilidade durante o período 

de nomeação, que dura de três a cinco anos; os mandatos dos dirigentes não são 

coincidentes. A recondução dos dirigentes é possível em alguns casos, mas 

limitada a apenas mais um período de gestão. As decisões são colegiais. 

A diferença encontrada na governação das agências reguladoras verifica-se 

também na orçamentação das mesmas; cabe á lei que criou cada uma a 

faculdade de definir quais as fontes de financiamento. Em alguns casos, trata-se 

do produto da arrecadação das taxas de fiscalização, de ocupação ou retenção de 

área, ou outras análogas, podendo ser recolhidos em conta bancária própria ou 

colocados na conta do Tesouro Nacional, o que eventualmente poderá criar 

condições objetivas para diferenças nas práticas governativas.  

Na segunda parte deste capítulo, dedicada á apresentação de cada uma das 

agências reguladoras no Brasil, e a sua colocação na perspetiva internacional 

utilizada neste estudo, será feita referência mais detalhada aos diversos casos. 

Em 2007 foi proposto um programa destinado a melhorar a qualidade da 

regulação, o Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para 

•Mandatos fixos 

•Mandatos não coincidentes 

• Estabilidade dos dirigentes 

•Aprovação pelo poder legislativo 

•Pré-requisitos quanto á qualificação dos dirigentes 

Autonomia e 
estabilidade 

•Autarquia  especial sem subordinação hierárquica 

•Delegação normativa 

• Poder  de arbitragem 

•Orçamento próprio 

•Quadro de pessoal próprio  

•Ultima instância  administrativa 

Independência 
financeira e 

funcional 

•Ouvidoria com mandato 

•Publicidade dos atos 

•Representação dos usurários e empresas 

•Justificação por escrito das decisões  

•audiências públicas 

•Diretoria colegiada 

Trnsparência 
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Gestão em Regulação (PRO-REG)153, com a cooperação da Casa Civil da 

Presidência, os Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda e 

o financiamento do Banco InterAmericano para o Desenvolvimento; têm sido 

produzidos diversos documentos e estudos, bem como disponibilizada informação 

sobre os sistemas regulatórios noutros países, mas aparentemente não terá ainda 

sido possível a criação de uma unidade de coordenação global, tal como era 

inicialmente previsto. 

 

Um dos debates mais importantes foi sobre o regime de contratação que se previa 

para os trabalhadores das agências reguladoras, de emprego público, e que 

portanto seria regido pela leis do trabalho aplicáveis também ao setor privado. 

Dado o problema de eventual inconstitucionalidade, o governo brasileiro optou por 

criar uma carreira própria, estruturada, e possibilitando a realização de concursos 

públicos para provimento dos cargos instituídos (ver Quadros 158 e 159). 

As carreiras e os respetivos cargos foram criados pela Lei nº 10.871, de 20 de 

maio de 2004; o Quadro 159 apresenta todos os cargos criados nas respetivas 

carreiras, em cada uma das agências de regulação, bem como as atribuições dos 

mesmos e a legislação competente. Ainda que com um enquadramento genérico 

de “especialistas em regulação “ ou “técnicos de regulação”, as carreiras têm 

designações diversas que remetem para o objetivo específico de cada agência em 

particular. 

No fundo, o especialista em regulação atua como gestor público, mas também 

com funções equiparáveis às de auditor fiscal. Em termos genéricos, as suas 

competências são, entre outras:  

 Formular e avaliar planos, programas e projetos relativos às atividades 

de regulação, consoante a agência em causa; 

 Elaborar normas para regulação do mercado e gerenciar mercados 

com caráter sigiloso; 

 Planejar e coordenar as ações de fiscalização de alta complexidade; 

 Gerenciar, coordenar e orientar equipas de pesquisa e de 

planejamento de cenários estratégicos. 

1.                                          
153 Decreto nº 6.062, de 16 de março de 2007 
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Quadro 158. Agências de Regulação no Brasil: Regimes, competências, vinculação, flexibilização e liberalização  

Setores  Agências de 

Regulação 

Tipo de 

Regulação 

Regime Legislação Competência Vinculação 

Setores relacionados 
com com produtos e 
serviços que possam 
afetar a saúde pública  

Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 
(ANVISA) 

Social Autarquia sob 
regime especial 

Independência 
administrativa 

Estabilidade dos 
dirigentes 

Autonomia 
financeira 

 Lei nº 9.782, 26 de 
janeiro de 1999 
(criação); 

Medida provisória 
nº 2.190-34, 2001 

Promover e proteger a saúde da 
população e intervir nos riscos 
decorrentes da produção e do uso 
de produtos e serviço sujeitos a 
vigilância sanitária, em ação 
coordenada com os estados, os 
municípios e o Distrito Federal, de 
acordo com os princípios do Sistema 
Único de Saúde,para a melhoria da 
qualidade de vida da população 
brasileira. 

Ministério da  
Saúde 

Recursos Hidricos Agência Nacional de 
Águas (ANA) 

Social 
(ambiental) 

Autarquia sob 
regime especial 

Autonomia 
administrativa e 
financeira 

 

Lei nº9.443/97 
(criada como 
desdobramento) 

Lei nº 12.058/2009 

Lei nº12.334,de 20 
de setembro de 
2010. 

Implementar e coordenar a gestão 
compartilhada e integrada dos 
recursos hídricos e regular o acesso 
á agua promovendo o seu uso 
sustentável em benfício das atuais 
e futuras gerações. 

Ministério do 
Meio Ambiente 

Energia Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL)  

Económica Autarquia sob 
regime especial 

 

Autonomia 
administrativa, 
patrimonial e 
financeira 

 

 

1993 - leis para 
liberalizar o setor: 

Lei nº 8.631 (acerto 
de contas); 

Decreto 915 
(formação de 
consórcios); 

Decreto 1.009 
(Sintrel); 

Lei nº 8.975 
(licitação para 

Proporcionar condições favoráveis 
para que o mercado de energia 
elétrica se desenvolva com equilíbrio 
entre os agentes e em benefício da 
sociedade. 

Ministério  das 
Minas e 
Energia 
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concessões); 

Lei nº 9.074 
(produtor 
independente) 

Criação: 

Lei nº 9.427/1996 

Decreto nº 
2.335/1997 

Saúde Agência Nacional de 
Saúde Suplementar 
(ANSS)  

Social e 
Económica 

Autarquia sob 
regime especial 

Autonomia 
administrativa, 
patrimonial e 
financeira e de 
gestão de recursos 
humanos 

Estabilidade dos 
dirigentes 

Autonomia nas 
suas decisões 
técnicas 

Lei nº 9.656 de 
junho de 1998 

 

Lei nº 9.961 de 28 
de janeiro de 2000 

Promover a defesa do interesse 
publico na assistência suplementar á 
saúde, regular as operadoras 
setoriais – inclusive quanto ás suas 
relações com prestadores e 
consumidores – e contribuir para o 
desenvolvimento das ações de 
saúde no país 

Ministério da 
Saúde 

Telecomunicações Agência Nacional de 
Telecomunicações 
(ANATEL) 

Económica Autarquia sob 
regime especial 

Autonomia 
administrativa, 
financeira e 
patrimonial 

Estabilidade dos 
dirigentes 

Autonomia nas 
suas decisões 
técnicas 

Exposição de 
Motivos 231/MC, 
1996 

Lei Geral de 
Telecomunicações 
(LGT) - Lei 9.472, 
de 16 de julho de 
1997 

Decreto 2.338, 7 de 
outubro 1997 

 

 

A missão da Anatel é promover o 
desenvolvimento das 
telecomunicações do País de modo 
a dotá-lo de uma moderna e 
eficiente infra- estrutura de 
telecomunicações, capaz de 
oferecer à sociedade serviços 
adequados, diversificados e a preços 
justos, em todo o território nacional. 

 Ministério 
das 
Comunicaçõe
s 

Petróleo Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e 

Económica Autarquia sob 
regime especial 

Lei n º 

9.478/1997 

A ANP tem como finalidades: 

REGULAR - estabelecer regras por 
meio de portarias, instruções 

 Ministério 
das Minas e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9472.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9472.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9472.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9472.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9472.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_do_Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_do_Petr%C3%B3leo
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BioCombustíveis  (ANP) Autonomia 
administrativa, 
financeira e 
patrimonial 

Estabilidade dos 
dirigentes 

Autonomia nas 
suas decisões 
técnicas 

normativas e resoluções para o 
funcionamento das indústrias e do 
comércio de óleo, gás e 
biocombustíveis. 

CONTRATAR - Promover licitações 
e assinar contratos em nome da 
União com os concessionários em 
atividades de exploração, 
desenvolvimento e produção de 
petróleo e gás natural, e autorizar 
as atividades das indústrias 
reguladas. 

FISCALIZAR – Fazer cumprir as 
normas nas atividades das 
indústrias reguladas, diretamente 
ou mediante convênios com outros 
órgãos públicos. 
 
 
Nestes termos, tem por missão 
regular a indústria do petróleo e do 
gá natural, tendo como directriz a 
preservação do interesse público e 
do meio ambiente. 

Energia, 

Cultura Agência Nacional do 
Cinema (ANCINE) 

Social Autarquia sob 
regime especial 

 

Medida Provisória  

2228-1, de 2001 

Sendo um agência reguladora tem 
como missão induzir condições 
isonómicas de competição nas 
relações dos agentes económicos 
da atividade cinematográfica e 
videofonográfica no 
Brasil,proporcionando o 
desenvolvimento de uma indústria 
forte , competitiva e auto-sustentada. 

Ministério da 
Cultura 

Transportes Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT) 

Económica Autarquia sob 
regime especial 

Autonomia 
administrativa, 
financeira e 
patrimonial 

Estabilidade dos 
dirigentes 

Lei 10.233, de 2001 

Lei  10.871 de 2004 

Assegurar aos usuários adequada 
prestação de serviços de transportes 
terrestres e exploração de 
infraestrutura rodoviária e ferroviária 
outorgada. 

Ministério dos 
Transportes 
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Transportes Agência Nacional de 
Transportes 
Aquaviários(ANTAQ) 

Económica Autarquia sob 
regime especial 

Autonomia 
administrativa, 
financeira e 
patrimonial 

Estabilidade dos 

dirigentes 

Lei 10.233, de 2001 

Lei  10.871 de 2004 

Regulamentar,promover, fiscalizar e 
informar a atividade económica de 
exploração dos serviços e da 
infraestrutura de trnsporte 
aquaviário, estabelecidos 
constitucionalmente como de 
titularidade da União,mantendo o 
foco na competição,na eficiência e 
na defesa do usuário 

Ministério dos 
Transportes 

Transportes Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC) 

Económica Autarquia sob 
regime especial 

Independência 
administrativa e 
autonomia 
financeira  

Estabilidade dos 
dirigentes 

Lei  11.182 de 2005 Promover a segurança e a 

excelência do sistema de aviação 

civil, de forma a contribuir para o 

desenvolvimento do país, e o bem 

estar da sociedade brasileira 

Secretaria de 

Aviação Civil, 

da Presidência 

da República  

Fonte: sites de cada uma das agências 
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Quadro 159.  Agências de Regulação no Brasil : Carreiras e Cargos  

Setores  Agências de 

Regulação 

Carreiras  Cargos (Nº cargos 

autorizados) 

Atribuições Legislação 

Setores 
relacionados com 
com produtos e 
serviços que 
possam afetar a 
saúde pública  

Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 
(ANVISA) 

Regulação e Fiscalização 
de Locais, Produtos e 
Serviços sob Vigilância 
Sanitária 

Nível superior: (810) 

Especialista em 
Regulação e Vigilância 
Sanitária  

 

 

 

 

Nível intermédio: (100) 

Técnico em Regulação e 
Vigilância Sanitária  

 

 

 

 

 

 

Nível superior: (175) 

Analista administrativo 

 

Nível intermédio: (150) 

Técnico administrativo 

 

Regulação, inspeção, fiscalização e 
controle das instalações físicas da 
produção e comercialização dos 
alimentos,medicamentos e insumos 
sanitários; 

Implementação de políticas nessas 
atividades; 

Realização de estudos e pesquisas 
nessas áreas.   

 

Suporte e apoio técnico 
especializado ás atividades de 
regulação, inspeção, fiscalização e 
controle das instalações físicas da 
produção e comercialização dos 
alimentos,medicamentos e insumos 
sanitários; 

Suporte e apoio técnico 
especializado Implementação de 
políticas  e realização de estudos 
nessas áreas. 

 

Exercício de atividades 
administrativas e logísticas.  

 

 

Exercício de atividades 
administrativas e logísticas de nível 
intermédio. 

Lei nº 10.871, 20 de maio de 
2004; 

Lei nº 9.986, de 18 de julho 
de 2000 (Gestão de 
Recursos Humanos das 
agências); 

Lei nº 10.871, de 20 de maio 
de 2004 (criação de carreiras 
e organização dos cargos 
efetivos nas autarquias 
especiais);  

Lei nº 11.292 de 26 de abril 
de 2006; 

Lei nº11.907, de 2 e fevereiro 
de 2009 

Água Agência Nacional de 
Águas (ANA) 

Especialista em 
Geoprocessamento 

  Lei nº 9.986, de 18 de julho 
de 2000 (Gestão de 
Recursos Humanos das 
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Especialista em Recursos 
Hídricos 

agências); 

Lei nº 10.871, de 20 de maio 
de 2004 (criação de carreiras 
e organização dos cargos 
efetivos nas autarquias 
especiais).  

 

Energia Agência Nacional de 
Energia Elétrica 
(ANEEL)  

Regulação e Fiscalização 
de Recursos Energéticos 

Nível superior  (365): 

Especialista em 
Regulação de Serviços 
Públicos de Energia 

 

 

 

 

Nível superior: (200) 

Analista administrativo 

 

Nível intermédio: (200) 

Técnico administrativo 

Regulação, inspeção, fiscalização e 
controle da prestação de serviços 
públicos e de exploração de energia 
elétrica; 

Implementação de políticas nessas 
atividades; 

Realização de estudos e pesquisas 
nessas áreas. 

 

Exercício de atividades 
administrativas e logísticas.  

 

Exercício de atividades 
administrativas e logísticas de nível 
intermédio. 

Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1985 (regime de 
concessão e permissão); 

Lei nº 9.074, de 7 de julho de 
1995 (normas para outorga e 
prorrogações); 

Lei nº 9.427, de 28 de 
dezembro de 1996 (criação 
da ANEEL); 

Lei nº 9.648, de 27 de maio 
de 1998; Lei nº 10.438, de 26 
de abril de 2002; Lei nº 
10.762, de 11 de novembro 
de 2003; Lei nº 10.848 de 15 
de março de 2004; Lei nº 
11.488 de 15 de junho de 
2007; Lei nº 11.943 de 28 de 
maio de 209; Lei nº 12.111 
de 9 de dezembro de 2009) 
(alterações á Lei nº 9.427) 

Lei nº 9.986, de 18 de julho 
de 2000 (Gestão de 
Recursos Humanos das 
agências); 

Lei nº 10.871, de 20 de maio 
de 2004 (criação de carreiras 
e organização dos cargos 
efetivos nas autarquias 
especiais).  

  

Saúde Agência Nacional de 
Saúde Suplementar 

Regulação e Fiscalização Nível superior: (340) Regulação, inspeção, fiscalização e 
controle da assistência suplementar 

Lei nº 9.986, de 18 de julho 
de 2000 (Gestão de 
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(ANSS)  de Saúde Suplementar Especialista em 
Regulação de Saúde 
Suplementar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível intermédio: (50) 

Técnico em Regulação de 
Saúde Suplementar 

 

 

 

 

 

Nível superior: (100) 

á saúde; 

Implementação de políticas nessas 
atividades e realização de estudos e 
pesquisas nessas áreas; 

Formulação e avaliação de planos, 
programas e projetos relativos a 
atividades de regulação; 

Elaboração de normas para 
regulação do mercado; 

Planejamento , coordenação e  
orientação de equipes de pesquisa e 
planejamento d ecanários 
estratégicos; 

Gestão de informações de mercado 
de caráter sigiloso; 

 

Fiscalização do cumprimentos das 
regras pelos agentes do mercado 
regulado; 

Orientação aos agentes do mercado 
regulado e ao publico em geral; 

Outras atividades afins.  

 

Suporte e apoio técnico 
especializado ás atividades de 
regulação, inspeção, fiscalização e 
controle da da assistência 
suplementar á saúde; 

Suporte e apoio técnico 
especializado Implementação de 
políticas  e realização de estudos 
nessas áreas. 

 

Exercício de atividades 
administrativas e logísticas; 

Implementação e execução de 

Recursos Humanos das 
agências); 

Lei nº 10.871, de 20 de maio 
de 2004 (criação de carreiras 
e organização dos cargos 
efetivos nas autarquias 
especiais).  
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Analista administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível intermédio: (70) 

Técnico administrativo 

planos,programas e projetos 
relativos ás atividades de regulação; 

Subsídio e apoio técnico ás 
atividades de normatização e 
regulação; 

Subsídio á formulação de planos, 
programas e projetos relativos ás 
atividades inerentes à ANS. 

 

Exercício de atividades 
administrativas e logísticas de nível 
intermédio 

Telecomunicações Agência Nacional de 
Telecomunicações 
(ANATEL) 

Regulação e Fiscalização 
de Serviços Públicos de 
Telecomunicações 

Nível superior (720): 

Especialista em 
Regulação de Serviços 
Públicos de 
Telecomunicações 

 

 

 

 

Nível intermédio: (485) 

Técnico em Regulação de 
Serviços Públicos de 
Telecomunicações 

 

 

 

 

 

Regulação, inspeção, fiscalização e 
controle da prestação de serviços 
públicos e de exploração de 
mercados nas áreas de 
telecomunicações; 

Implementação de políticas nessas 
áreas; 

Realização de estudos e pesquisas 
nessas áreas. 

 

Suporte e apoio técnico 
especializado ás atividades de 
regulação, inspeção, fiscalização e 
controle da prestação de serviços 
públicos e de exploração de 
mercados nas áreas de 
telecomunicações;  

Suporte e apoio técnico 
especializado Implementação de 
políticas  e realização de estudos 
nessas áreas. 

 

Exercício de atividades 

Lei nº 9.986, de 18 de julho 
de 2000 (Gestão de 
Recursos Humanos das 
agências); 

Lei nº 10.871, de 20 de maio 
de 2004 (criação de carreiras 
e organização dos cargos 
efetivos nas autarquias 
especiais).  

 

Lei nº 11.292 de 26 de abril 
de 2006; 

Lei nº11.907, de 2 e fevereiro 
de 2009 
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Nível superior: (250) 

Analista administrativo 

 

Nível intermédio: (235) 

Técnico administrativo 

administrativas e logísticas.  

 

Exercício de atividades 
administrativas e logísticas de nível 
intermédio . 

 

Petróleo Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural 
e BioCombustíveis  
(ANP) 

Especialista em Geologia 
e Geofísica do Petróleo e 
Gás Natural 

Nível superior:  (50) 

Especialista em  Geologia 
e Geofísica do Petróleo e 
Gás Natural 

Identificação e prospeção de jazidas 
de petróleo e gás natural; 

Planejamento, coordenação, 
fiscalização e assistência técnica às 
atividades geológicas de poços; 

Pesquisas, estudos, mapeamentos e 
interpretações geológicas; 

Elaboração de estudos de impacto 
ambiental  e de segurança em 
projetos de obras e operações de 
exploração de petróleo e gás natural.   

Lei nº 10.871, 20 de maio de 
2004; 

Lei nº 11.292 de 26 de abril 
de 2006; 

Lei nº11.907, de 2 e fevereiro 
de 2009 

Lei nº12.276, de 30 de junho 
de 2010 

Lei nº 12.304 de 2 de agosto 
de 2010 

Regulação  e Fiscalização 
de Petróleo e Derivados, 
Álcool Combustível e Gás 
Natural 

Nível superior:  (435) 

Especialista em 
Regulação de Petróleo e 
Derivados, Álcool 
Combustível e Gás 
Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulação, inspeção, fiscalização e 
controle da prospeção petrolífera, da 
exploração,comercialização e do uso 
de petróleo e derivados,álcool 
combustível e gás natural; 

Regulação, inspeção, fiscalização e 
controle da prestação de serviços 
públicos e produção de combustíveis 
e de derivados do petróleo, Álcool 
Combustível e Gás Natural; 

Implementação de políticas nessas 
áreas; 

Realização de estudos e pesquisas 
nessas áreas. 

 

Suporte e apoio técnico 
especializado ás atividades de 
regulação, inspeção, fiscalização e 
controle da prospeção petrolífera, da 
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Nível intermédio: (50) 

Técnico em Regulação de 
Petróleo e Derivados, 
Álcool Combustível e Gás 
Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível superior: (165) 

Analista administrativo 

 

Nível intermédio: (80) 

Técnico administrativo 

 

exploração,comercialização e do uso 
de petróleo e derivados,álcool 
combustível e gás natural ; 

Suporte e apoio técnico 
especializado ás atividades de 
regulação, inspeção, fiscalização e 
controle da prestação de serviços 
públicos e produção de combustíveis 
e de derivados do petróleo, Álcool 
Combustível e Gás Natural 

 

Suporte e apoio técnico 
especializado Implementação de 
políticas  e realização de estudos 
nessas áreas. 

 

Exercício de atividades 
administrativas e logísticas.  

 

Exercício de atividades 
administrativas e logísticas de nível 
intermédio 

 

Cultura Agência Nacional do 
Cinema (ANCINE) 

Regulação e Fiscalização 
da Atividade 
Cinematográfica e 
Audiovisual 

Nível superior: (150) 

Especialista em 
Regulação da Atividade 
Cinematográfica e 
Audiovisual 

Fomento, regulação, inspeção, 
fiscalização e controle da legislação 
relativa à indústria cinematográfica e 
videofonográfica; 

Implementação de políticas nessas 

Medida Provisória nº 2.228-1, 
de 6 de setembro de 2001; 

Lei nº 10.871, 20 de maio de 
2004; 

Lei nº 11.292 de 26 de abril 
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Nível intermédio: (64) 

Técnico em Regulação da 
Atividade Cinematográfica 
e Audiovisual 

 

 

 

 

 

 

Nível superior: (70) 

Analista administrativo 

 

Nível intermédio: (76) 

Técnico administrativo 

 

áreas; 

Realização de estudos e pesquisas 
nessas áreas. 

 

 

Suporte e apoio técnico 
especializado ás atividades de 
Fomento, regulação, inspeção, 
fiscalização e controle da legislação 
relativa à indústria cinematográfica e 
videofonográfica;  

Suporte e apoio técnico 
especializado Implementação de 
políticas  e realização de estudos 
nessas áreas. 

 

 

Exercício de atividades 
administrativas e logísticas.  

 

Exercício de atividades 
administrativas e logísticas de nível 
intermédio 

de 2006; 

Lei nº 11.437, de 28 de 
dezembro de 2006; 

Lei nº11.907, de 2 e fevereiro 
de 2009 

Transportes Agência Nacional de 
Transportes 
Terrestres (ANTT) 

Regulação e Fiscalização 
de Serviços de  

Transportes 

Nível superior: (590) 

Especialista em 
Regulação de Serviços de  

Transportes 

 

 

 

 

Regulação, inspeção, fiscalização e 
controle da prestação de serviços 

públicos de Transportes 
terrestres, incluindo infra-
estruturas; 

Implementação de políticas nessas 
áreas; 

Realização de estudos e pesquisas 
nessas áreas. 

 

Suporte e apoio técnico 

Lei nº 10.871, 20 de maio de 
2004; 

Lei nº 11.292 de 26 de abril 
de 2006; 

Lei nº11.907, de 2 e fevereiro 
de 2009 
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Nível intermédio: (860) 

Técnico em Regulação de 
Serviços de  

Transportes 

 

 

 

 

 

Nível superior:  (105) 

Analista administrativo 

 

Nível intermédio: (150) 

Técnico administrativo 

especializado ás atividades de 
regulação, inspeção, fiscalização e 
controle da prestação de serviços 

públicos de Transportes 
terrestres, incluindo infra-
estruturas; 

Suporte e apoio técnico 
especializado Implementação de 
políticas  e realização de estudos 
nessas áreas. 

 

Exercício de atividades 
administrativas e logísticas.  

 

Exercício de atividades 
administrativas e logísticas de nível 
intermédio. 

Transportes Agência Nacional 
de Transportes 
Aquaviários(ANTA
Q) 

Regulação e Fiscalização 
de Serviços de  

Transportes 
Aquaviários 

Nível superior:  (220) 

Especialista em 
Regulação de Serviços de  
Transportes Aquaviários  

 

 

 

 

Nível intermédio:  (130) 

Técnico em Regulação de 
Serviços de  Transportes 
Aquaviários  

 

 

Regulação, inspeção, fiscalização e 
controle da prestação de serviços 

públicos de Transportes 
Aquaviários e portuários, 
inclusive infra-estrutura; 

Implementação de políticas nessas 
áreas; 

Realização de estudos e pesquisas 
nessas áreas. 

 

Suporte e apoio técnico 
especializado ás atividades de 
regulação, inspeção, fiscalização e 
controle da prestação de serviços 

públicos de transportes 
Aquaviários, incluindo infra-
estruturas; 
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Nível superior: (70) 

Analista administrativo 

 

Nível intermédio: (50) 

Técnico administrativo 

Suporte e apoio técnico 
especializado Implementação de 
políticas  e realização de estudos 
nessas áreas 

 

Exercício de atividades 
administrativas e logísticas.  

 

Exercício de atividades 
administrativas e logísticas de nível 
intermédio 

Transportes Agência Nacional 
de Aviação Civil 
(ANAC) 

Regulação e Fiscalização 
de Aviação Cvil 

Nível superior:  (922) 

Especialista em 
Regulação de Aviação 
Civil 

 

 

 

 

Nível intermédio: (394) 

Técnico em Regulação de 
de Aviação Civil 

 

 

 

 

 

 

 

Nível superior: (307) 

Regulação, inspeção, fiscalização e 
controle da aviação civil, dos 
serviços aéreos, dos serviços 
auxiliares, da infraestrutura portuária 
civil e dos demais sistemas que 
compõem a infra-estrutura 
aeronáutica; 

Implementação de políticas nessas 
áreas; 

Realização de estudos e pesquisas 
nessas áreas. 

 

Suporte e apoio técnico 
especializado ás atividades de 
regulação, inspeção, fiscalização e 
controle Implementação de políticas 
nessas áreas; 

Realização de estudos e pesquisas 
nessas áreas 

Suporte e apoio técnico 
especializado Implementação de 
políticas  e realização de estudos 
nessas áreas 

 

Exercício de atividades 

Lei nº 10.871, 20 de maio de 
2004; 

Lei nº 11.292 de 26 de abril 
de 2006; 

Lei nº11.907, de 2 e fevereiro 
de 2009 
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Analista administrativo 

 

Nível intermédio: (132) 

Técnico administrativo 

administrativas e logísticas.  

 

Exercício de atividades 
administrativas e logísticas de nível 
intermédio 

Fonte: sites de cada uma das agências; Lei nº 10.871 de 20 de maio de 2004; 
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As agências reguladoras , no seu total, contam com um total de 9.715 vagas; em 

março de 2013 estavam ocupadas 7.315154, cerca de 75%.  Das vagas ocupadas, 

cerca de 46% correspondem a especialistas em regulação, nas diversas carreiras. 

 O Quadro 160  resume  a alocação do servidores que pertencem  aos quadros 

das agências reguladoras. Autonomiza-se apenas o caso dos especialistas de 

regulação  e técnicos de regulação, dado os objetivos do presente estudo. Toda a 

informação estatística se refere a março de 2013. 

 

Quadro 160. Número de trabalhadores por agência reguladora, Brasil , 2013 

 

Agência  

 

Recursos 
Humanos 

Especialistas Técnicos 

Número % Número % 

Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) 

1.797 627 34,89 0 0,00 

Agência Nacional de Águas 
(ANA) 

284 232 81,69 0 0,00 

Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL)  

610 305 50,00 0 0,00 

Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANSS)  

477 312 65,41 47 9,85 

Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL) 

1.208 581 48,10 387 32,04 

Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e BioCombustíveis  
(ANP) 

533 303 56,85 37 6,94 

Agência Nacional do Cinema 
(ANCINE) 

266 109 40,98 40 15,04 

Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) 

870 201 23,10 530 60,92 

Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários(ANTAQ) 

268 143 53,36 50 18,66 

Agência Nacional de Aviação 
Civil (ANAC) 

1.002 536 53,49 203 20,26 

Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal, março de 2013 

 

A distribuição dos especialistas em regulação por agência (Fig 143) é equilibrada, 

o que não se pode afirmar do caso dos técnicos de regulação, fortemente 

concentrados nas agência ligadas ao setor dos transportes. 

 

1.                                          
154 Inclui-se aqui o quantitativo de vínculo de servidores ao abrigo do plano especial de cargos na ANVISA (907), na medida em que 

se trata de recursos humanos alocados; o mesmo não se verifica com os 636 servidores indicados como abrangidos pelos planos de 

cargos das agência reguladoras exatamente porque estão tomados em conjunto.     
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Figura 143.  Peso relativo dos especialistas e técnicos de regulação nos recursos 

humanos de cada agência 

 

 

Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal, março de 2013 

 

Figura 144. Distribuição dos especialistas e técnicos de regulação,por agência 

(%;2012) 

 

Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal, março de 2013 

 

As Figuras seguintes referem-se á composição dos recursos humanos  e dos 

especialistas em regulação,por agência reguladora,no que se refere ao índice de 

feminilidade, e estrutura etária. As agências têm uma força de trabalho 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

ANVISA ANA ANEEL ANSS ANATEL ANP ANCINE ANTT ANTAQ ANAC

Especialistas Tecnicos

18,72 

6,93 
9,11 9,32 

17,35 

9,05 

3,25 
6,00 

4,27 

16,00 

29,91 

2,86 3,09 

40,96 

3,86 

15,69 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

ANVISA ANA ANEEL ANSS ANATEL ANP ANCINE ANTT ANTAQ ANAC
Especialistas Técnicos



 644 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  644 

essencialmente masculina; a participação das mulheres é relativamente baixa, 

embora , na verdade, a estrutura das carreiras de especialista seja muito 

semelhate ao que se passa em cada uma das agências como um todo. 

 

Figura 145. Participação das mulheres, por agência reguladora (%; 2013) 

 

Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal, março de 2013 

 

Em média, os especialistas em  regulação são ainda relativamente jovens; a 

larguíssima maioria concentra-se entre os 31 e os 40 anos de idade . Embora não 

se tenha visto nenhum requisito relativamente á idade nos editais de concurso 

consultados , com a exceção do mínimo de 18 anos, os candidatos admitidos 

devem  pertencer ás faixas etárias mais baixas (Figura 146).  

Na ANATEL,por exemplo, 11,55 dos especialistas em regulação tinham menos de 

30 anos, 62,7% entre 31 e 40 anos, 18,4% dos 41 aos 50 anos, 5,9% dos 51 aos 

60 anos, e 1,5% tinham mais de 60 anos, o que remete para uma fertilização 

cruzada entre experiência e qualificações. A ANAC apresentava o maior  peso 

relativo de jovens abaixo dos 30 anos (25,9%). 

Será de esperar que dada a expansão do sistema educativo a nível universitário, 

esta estrutura etária reforçe uma procura adicional pela acumulação de 

conhecimentos, importante em organizações que são como as agências 

reguladoras fortemente dependentes  de processos formais de aquisição de 

conhecimento.  Por exemplo,na ANP, em 2012, apenas 22% dos trabalhadores 

não eram graduados; 7% detinham o doutoramento e 19% o mestrado. 
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Figura 146. Estrutura etária dos especialistas em regulação, por agência (%, 2013) 

 

 

Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal, março de 2013; ANA: *:especialista em Geoprocessmento; ** especialista 

em Recursos Hídricos. ANAP: *especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo; ** especialista em regulação do 

petróleo e derivados.  

 

No Brasil, a Lei nº 10.871, 20 de maio de 2004, estabelece no Anexo III a 

estruturação dos cargos de especialistas em regulação, em classes e padrões.  

Por outro lado, a remuneração total dos especialistas em regulação inclui: 

 Vencimento base 

 Gratificação por desempenho  (GDAR) –  até 20 pontos atribuídos em 

função da avaliação do desempenho individual, e  até 60 pontos atribuídos 

em função do desempenho institucional. Enquanto o trabalhador não puder 

ter sido individualmente avaliado receberá a gratificação correspondente a 

80 pontos;   

 Gratificação de qualificação (GQ) – atribuído a todos os cargos de 

especialista em regulação, incluindo os especialistas em 

Geoprocessamento e em  Recursos Hídricos da ANA, como forma de 

retribuição pelo cumprimento dos requisitos técnico-funcionais, académicos 

e organizacionais exigidos pela complexidade das funções. Pode ser 

atribuído 10% ou 20% do vencimento básico mais elevado do cargo . 
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Quadro 161. Remunerações , Especialistas em Regulação, Brasil,2013 

 

 

Classe Padrão VB GDAR GQ Ativo   (80 pts) Ativo        (100 pts) 

80 pts 100 pt. 10%  20% Sem GQ 10% 20% Sem GQ 10% 20% 

Especial III 7.945,00 6.356,00 7.945,00 794,50 1.589,00 14.301,00 15.095,00 15.890,00 15.890,00 16.684,50 17.479,00 

II 7.666,25 6.277,60 7.847,00 794,50 1.589,00 13.943,85 14.738,35 15.532,85 15.513,25 16.307,75 17.102,25 

I 7.387,50 6.200,00 7.750,00 794,50 1.589,00 13.587,50 14.382,00 15.176,50 15.137,50 15.932,00 16.726,50 

B V 7.108,75 6.121,60 7.652,00 794,50 1.589,00 13.230,35 14.024,85 14.819,35 14.760,75 15.555,25 16.349,75 

IV 6.830,00 6.044,00 7.555,00 794,50 1.589,00 12.874,00 13.668,50 14.463,00 14.385,00 15.179,50 15.974,00 

III 6.551,25 5.965,60 7.457,00 794,50 1.589,00 12.516,85 13.311,35 14.105,85 14.008,25 14.802,75 15.597,25 

II 6.272,50 5.888,00 7.360,00 794,50 1.589,00 12.160,50 12.995,00 13.749,50 13.632,50 14.427,00 15.221,50 

I 5.993,75 5.809,60 7.262,00 794,50 1.589,00 11.803,35 12.597,85 13.329,35 13.255,75 14.050,25 14.844,75 

A V 5.715,00 5.732,00 7.165,00 794,50 1.589,00 11.447,00 12.241,50 13.036,00 12.880,00 13.674,50 14.469,00 

IV 5.436,25 5.653,60 7.067,00 794,50 1.589,00 11.089,85 11.884,35 12.678,85 12.503,25 13.297,75 14.029,25 

III 5.157,50 5.575,20 6.969,00 794,50 1.589,00 10.732,70 11.527,20 12.321,70 12.126,50 12.921,00 13.715,50 

II 4.878,75 5.497,60 6.872,00 794,50 1.589,00 10.376,35 11.170,85 11.965,35 11.750,75 12.545,25 13.339,75 

I 4.600,00 5.419,20 6.774,00 794,50 1.589,00 10.019,20 10.813,70 11.608,20 11.374,00 12.168,50 12.963,00 

Fonte: Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais, nº 60, janeiro de 2013;VB: valor base  

; VB :  
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O questionário que , no contexto deste trabalho, foi lançado aos servidores 

públicos dos cargos em análise , e que se defrontou com os problemas 

identificados no ponto 6.2, foi respondido por 222 especialistas em regulação, ou 

seja cerca de 7% do total. Não podendo deixar de se considerar como insuficiente  

e não representativo, deixam-se ficar aqui algumas notas sobre os resultados 

obtidos nas respostas recebidas já que alguns dos seus resultados vão ao 

encontro da análise efetuada para cada organização em particular. 

A amostra caracteriza-se por um estrutura etária jovem, e maioritariamente do 

sexo masculino.  63,6% estão abaixo dos 41 anos e apenas 34% são do sexo 

feminino, conforme se pode verificar nos Gráficos 41 e 42. 

 

Gráfico 41. Especialistas em Regulação, Estrutura Etária dos respondentes   

  

Fonte: amostra analisada  

 

Gráfico 42 . Especialistas em Regulação, Sexo dos Respondentes (%)   
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Fonte: amostra analisada  
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Na generalidade possuem qualificações académicas elevadas; quase 6% são 

doutorados e 41,4% possuem o grau de mestre (Gráfico 43).  

 

Gráfico 43 . Especialistas em Regulação, Formação Académica (%) 

   

Fonte: amostra analisada  

 

Ainda que a percentagem de respondentes não tenha atingido os 10%, a maioria 

dos que o fizeram conhecem bastante bem as funções que desempenham e as 

unidades organizacionais onde o fazem; 3 a 10 anos é o tempo de trabalho que 

80% dos respondentes reportam (Gráfico 44).    

 

Gráfico 44 . Especialistas em Regulação, Tempo de trabalho na unidade 
organizacional   
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Fonte: amostra analisada  
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Ainda que quase 60% considere que nos últimos três anos ocorreram 

reestruturações ou processos de reorganização substanciais nos respetivas 

organizações  onde trabalham, e esta resposta tenha sido transversal , na verdade 

os respondentes dividem-se muito quanto á natureza dessas mudanças. 51% é da 

opinião que as horas de trabalho aumentaram , especialmente na área das 

telecomunicações , mas os restantes consideram que não. Cerca de metade dos 

respondentes informa que não foram introduzidas novas tecnologias ou novos 

processos organizacionais; a exceção, novamente, é no setor das 

telecomunicações. 

 

Gráfico 45. Especialistas em Regulação, Mudanças nos três últimos anos na unidade 
organizacional ou no cargo (%) 
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    Fonte: amostra analisada  

 

Gráfico 46. Especialistas em Regulação, Introdução de novas tecnologias ou 
processos (%) 
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    Fonte: amostra analisada  
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Gráfico 47. Especialistas em Regulação, Mudança salarial nos últimos três anos (%) 
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    Fonte: amostra analisada  

 

Curiosamente, quase 40% dos respondentes afirmaram que se registou uma 

evolução decrescente em termos salariais desde 2009, o que não parece 

confirmar-se pela análise das tabelas remuneratórias, mas que seguramente terá 

uma explicação.  

Cerca de metade dos respondentes não detém funções de chefia,o que é 

transversal ás diversas organizações. O tempo de trabalho declarado por 71% dos 

respondentes é de 40 horas de trabalho; na generalidade dos casos recorrendo ás 

novas tecnologias de informação e comunicação para um cabal desempenho. O 

cargo de especialista em regulação poderia remeter para o desempenho de  

funções autónomas, com características técnicas especializadas. Contudo, as  

respostas obtidas ao questionário, indiciam a sensação de um certo grau de 

repetitividade na maioria dos casos (Gráfico 48). 

 

Gráfico 48. Especialistas em Regulação, Grau de repetitividade das funções (%) 
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O desempenho das  funções dos especialistas em regulação, mais uma vez de 

forma transversal, parecem ocorrer com bastante regularidade. A larga maioria 

dos respondentes indica trabalhar normalmente o mesmo número de horas por dia 

e por semana (Gráfico 49), e não ter de o fazer em períodos que coincidam com a 

noite ou com o fim de semana.  

 

Gráfico 49. Especialistas em Regulação: Trabalha o mesmo número de horas por dia 
e/ou por semana?  
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Fonte: amostra analisada 

 

No entanto, os respondentes indicam que nem sempre começam á mesma hora,  

o que poderá ter a ver com o tempo médio de deslocação entre a residência e o 

local de trabalho (Gráficos 50 e 51). 

 

Gráfico 50. Especialistas em Regulação: Começa e acaba o trabalho sempre á mesma 
hora? (%) 
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Fonte: amostra analisada 
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Gráfico 51. Especialistas em Regulação: Tempo de deslocação médio, em minutos, á 

ida para e á volta do local de trabalho (%) 
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Fonte: amostra analisada 

 

No geral, o trabalho que desempenham exige um ritmo elevado , quase sempre 

com prazos apertados (Gráfico 52), e relativamente dependente do trabalho 

efetuado pelos restantes , de forma muito significativa no caso dos especialistas 

em regulação das telecomunicações onde o facto é referido por 79% dos 

respondentes.   

 

Gráfico 52. Especialistas em Regulação: Ritmos de trabalho (%) 
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De acordo com os respondentes ao questionário, o ritmo do trabalho relaciona-se 

fundamentalmente com os objetivos que são fixados pelos dirigentes e pelo 

controle que este exerce (Gráfico 53).  

Conforme já foi assinalado noutro contexto, a intensidade do trabalho pode 

contribuir negativamente para a qualidade do trabalho. A literatura especializada 

tem confirmado que uma intensidade de trabalho demasiadamente elevada tende 

a repercutir-se em stress excessivo, dificultando por essa via o desempenho 

individual (vd.Holman, 2009). Mas é certo que  depende das características 

individuais de cada trabalhador bem como dos requisitos comportamentais do 

posto de trabalho nomeadamente da capacidade para influenciar outros ou para 

aplicar , e agir em conformidade, com  normas, protocolos ou regulamentos, entre 

outros fatores.  Ainda  assim, e ainda sob reserva ,  46% dos respondentes ao 

questionário indicaram sentirem-se sob stress, e 48% referiram nunca ou quase 

nunca se sentirem motivados.   

O trabalho efetuado parece ser, em geral, e novamente de forma transversal, 

bastante acompanhado e controlado , tendo em conta as respostas recebidas e 

que dão conta que o grau de controle do especialista em regulação só é 

significativo sobre as interrupções que porventura vá fazendo ao longo do seu dia 

de trabalho, sendo certo que o plano está previamente definido (Gráfico 54). 

Mesmo do ponto de vista técnico, o grau de autonomia parece ser percecionado 

como  relativamente reduzido (Gráfico 55), e talvez isso ajude a compreender que 

66% dos respondentes considerem que não têm oportunidades para desenvolver 

novas competências. 

A estruturação das funções desempenhadas é ainda indiciada pela informação 

prestada de que o horário de trabalho é definido pela unidade organizacional, sem 

possibilidade de alteração. 

 

Gráfico 53. Especialistas em Regulação: Controlo (%) 
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Gráfico 54. Especialistas em Regulação: Respostas dadas a questões sobre definição 

e controle do trabalho efetuado (%) 
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Fonte: amostra analisada 

 

Gráfico 55. Especialistas em Regulação: Respostas dadas a questões sobre o grau de 

autonomia na metodologia do trabalho desenvolvido (%)  
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Fonte: amostra analisada 

 

No entanto, os respondentes sinalizam o trabalho que desenvolvem como de 

exigência elevada, colocando problemas novos sem que existam soluções 

préviamente padronizadas (Gráfico 56). 
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Gráfico 55. Especialistas em Regulação: Respostas dadas a questões sobre a 

exigência das funções desempenhadas  (%)   
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Fonte: amostra analisada 

  

O Gráfico 56 reporta as frequências obtidas nas questões que procuram contribuir 

para a caracterização não apenas da forma como são desempenhadas as funções 

na relação com os outros mas também face ao retorno sobre o desempenho 

individual. Como se pode verificar,  a perceção dos respondentes permite 

equacionar algum grau de desmotivação ou insuficiente reconhecimento; salienta-

se que a amostra não permite que estes resultados sejam generalizados.  

 

Gráfico 56. Especialistas em Regulação: Respostas dadas a questões sobre a relação 

com colegas e chefias   (%)   

 

Fonte: amostra analisada 
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Da análise das respostas ao inquérito por parte de especialistas em regulação 

subsiste a noção de que o exercício destes cargos se enquadra em ambientes 

muito estruturados, estáveis, marcados por grande regularidade o que potencia 

repetitividade de funções e rotinização.  

Tal como no caso dos auditores fiscais, também os especialistas em regulação 

aparentam perfil funcional  de “active jobs” (Holman, 2009), caracterizado por uma 

combinação de complexidade funcional e exigência cognitiva num ambiente de 

suporte social , controle sobre os métodos de trabalho, segurança e estabilidade 

contratual, regularidade nos fluxos de trabalho ao longo da semana, poupando os 

fins de semana. 

E na verdade, atendendo aos resultados de um questionário breve dirigido aos 

dirigentes das diversas organizações em análise neste estudo, e que no caso dos 

especialistas em regulação apenas foi respondido pela ANVISA ( a quem aqui se 

agradece) , o caracterização do perfil funcional que acabou de se fazer parece 

confirmar-se. 

As competências dos especialistas em regulação (em vigilância sanitária) podem 

ser resumidas pelas seguintes palavras:  

 

Controlar X 

Formular X 

Autorizar X 

Propor X 

Participar X 

Operacionalizar X 

Representar X 

Avaliar X 

Analisar X 

Investigar X 

 

 

Utilizando uma metodologia baseada na literatura teórica especializada, com 

matriz na análise de competências , as indicações  produzidas pela ANVISA 

permitem identificar  o perfil da função (especialista de regulação) da forma como 

gráficamente se resume (Gráfico 57) .  

 

 



 657 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  657 

Gráfico 57. Especialista de Regulação, competências comportamentais (ANVISA) 

   

 

 Fonte: resposta ao inquérito pela ANVISA,  dirigido em junho de 2013  

 

As competências comportamentais consideradas como mais relevantes para o 

desempenho das funções de especialista em regulação155 são : 

 Persistência; 

 Adaptabilidade; 

 Perfeccionismo; 

 

Foi ainda solicitado no referido inquérito dirigido aos dirigentes, que fosse 

atribuída uma ponderação á relevância relativa de diversas competências de 

gestão156, bem como aos factores de conhecimentos formalmente adquiridos em 

processos educacionais e através de capacitação. As respostas estão 

sumariadas no Gráfico 58, contribuindo para uma identificação do perfil do cargo 

de especialista em regulação, tendo embora presentes as limitações já apontadas 

á informação aqui utilizada. Neste âmbito, foi considerado pela ANVISA que a 

formação académica, a orientação estraégica, a orientação para o cidadão e para 

1.                                          
155 De acordo com as respostas ao inquérito providenciadas pela ANVISA. 
156 Esta metodologia é utilizada , em Portugal, pela Comissão para o Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, a quem 

aqui se agradece. 
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o serviço público e a sensibilidade social são competências fundamentais para o 

exercício do cargo de especialista em regulação, e nessa medida caracterizam e 

identificam o seu perfil. 

 

Gráfico 58. Especialista em Regulação, competências de gestão (caso da Anvisa) 

 

  

   Fonte: resposta ao inquérito pela ANVISA,  dirigido em junho de 2013  

 

Finalmente , do ponto de vista das competências relacionais , o perfil do cargo 

identifica-o da forma que se resume no Gráfico 59;  ou seja trata-se de um cargo 

que exige o cumprimento de normas, em que se espera que o seu detentor aja  de 

forma rigorosa e em conformidade com a legislação e os protocolos, tendo em 

conta as eventuais consequências da sua atuação e com orientação para a 

qualidade , sendo de destacar a necessidade de dar atenção particular ao detalhe, 

com exatidão e precisão.  

Não se espera tambem que o especialista em regulação, de acordo com os 

resultados do inquérito respondido pela ANVISA, tenha um forte espírito de 

liderança, mas que pelo contrário que atue com reserva, de forma não 

confrontativa e cuidadosa. Remete ainda para um ambiente estruturado.  
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Ainda que as respostas ao questionário breve tenham sido apenas recebidas da 

ANVISA, o que na verdade se lamenta , elas parecem ser consistentes com os 

resultados do inquérito dirigido aos servidores e nessa medida, fazem sentido.     

 

Gráfico 59. Perfil do cargo 

 

Fonte: do autor,com base em metodologia adaptada da utilizada pela Thomas International 
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Em grande medida, as agências de regulação são uma instituição americana; foi 

lá que que foram criadas as primeiras, em 1887, e a sua influência foi 

determinante nos modelos implementados por todo o mundo desde então, ainda 

que traduzindo culturas diferentes. O quadro regulatório nos Estados Unidos ficou 

desenhado ainda antes da 1ª Guerra Mundial com o Sherman Act (1890) , o 

Clayton Act (1944) e o Federal Trade Commission Act (1914). O extraordinário 

avanço  tecnológico em termos de comunicações, com a internet e a rapidez de 
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Nos Estados Unidos, tanto o  executivo quanto o Congresso estão envolvidos na 

regulação, a par das agência reguladoras; não existe um órgão único de 

supervisão, numa lógica muito antiga de “checks and balances”. No entanto, a 

generalidade das reguladoras amerianas têm funções quasi legislativas, 

executivas e judiciais, ou seja, são de facto entidades governamentais .Têm a 

responsabilidade de aplicar sanções na sequência de investigações conduzidas 

de forma detalhada junto das empresas; estas podem apelar junto dos tribunais 

competentes,mas só depois de o fazerem junto da reguladora. As agências 

reguladoras são responsáveis por exercerem autoridade autónoma em certas 

áreas da atividade económica. Justifica-se nessa medida o requisito de 

conhecimentos especializados, evitando-se a intromissão do poder político; 

constituem exemplos a Interstate Commerce Commission,a US Food and Drug 

Administration e a Environment Protection Agency, entre muitas outras. 

O modelo europeu tem uma natureza mais consensual; as agências procuram 

trabalhar junto da indústria para desenvolver regras aceitáveis para ambas as 

partes. O processo negocial tem mantido a taxa de litigiosidade relativamente 

baixa, contrariamente a  um síndroma, por vezes presente em agências 

reguladoras nos EUA, de  “regular, litigar, regular, litigar”  (Coglianese, 1997,pg. 

1265, citado em Löfsted et. al, 2001,pg.400).    

A influência do modelo de regulação dos EUA transmitiu-se ainda na exigência 

colocada na transparência dos atos e da tomada de decisões , uma política da 

administração que data do Administrative Procedure Act, de 1946. Neste âmbito, 

todas as propostas de regulamentação têm de ser  publicadas no Federal  

Register  pelo menos 30 dias antes de serem tornadas efetivas. Tambem neste 

mesmo sentido, a OCDE tem publicado diversos estudos e relatórios sublinhando 

a necessidade e a vantagem associada com a consulta prévia dos agentes 

económicos , e com a transparência e accountability da decisões, por exemplo na 

área ambiental , entre outras. Na Europa, a abordagem era tradicionalmente muito 

mais de “porta fechada” , mas a situação tem-se vindo a modificar.  

 

Quadro  162  Estados Unidos, agências federais de regulação 

Designação Abreviação Data de 

Criação 

Âmbito 

Consumer Product Safety 

Commission 

CPSC 1972 Social 

Environmental Protection 

Agency 

EPA 1970 Social 

Equal Employment Opportunity 

Commission  

EEOC 1965 Social 

Federal Aviation Administration FAA 1958 

(1934) 

 Económica 
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Federal Communications 

Commission 

FCC 1934  Económica 

Federal Deposit Insurance 

Corporation 

FDIC 1933 Económica 

Federal Reserve System  FED 1913 Económica 

Federal Trade Commission FTC 1914 Económica 

Food and Drug Administration FDA 1906 Social 

National Labor Relations 

Board  

NLRB 1935 Social 

Nuclear Regulatory 

Commission 

NRC 1975 Social 

Occupational Safety and Health 

Administration 

OSHA 1970 Social 

Securities and Exchange 

Commission 

SEC 1934 Económica 

Federal Energy Regulatory 

Commission 

FERC 1977 Económica 

Fonte: elaboração do autor 

 

 

Figura 147.  Número de trabalhadores nas agências de regulação, EUA 

 

Fonte:sites de cada uma das agencias referidas 
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FRANÇA 

Na Europa, o desenho regulatório é bastante posterior ao dos Estados Unidos, e é 

por ele profundamente influenciado. A Comissão responsável pela implementação 

da legislação antimonopolista foi criada pela primeira vez na Inglaterra,  

(Monopolies and Merger Commission) em 1948, sendo certo que em grande 

medida a influência determinante foi o Tratado de Roma que , em 1957, 

estabeleceu a Comunidade Económica Europeia , o embrião da atual União 

Europeia. Os artigos 85 e 86 do Tratado de Roma que proibiam já os carteis e as 

práticas restritivas, bem como o abuso das posições dominantes, tiveram ainda de 

esperar por um conjunto de regulamentos e regras só adotadas no início da 

década de 60. 

Em França, a partir dos anos 80, a redução do papel do Estado na vida 

económica, traduzida numa série importante de privatizações, foi acompanhada 

de um re-desenho da regulação no sentido de permitir e incentivar a competição . 

Desde então foram criadas ou reforçadas agências regulatórias , como foi o caso 

do setor das telecomunicações (Autorité de Régulation des Télécommunications , 

ART), na eletricidade e no gás (Commission de Régulation de l’ Énergie), entre 

outras (OECD, 2004).  

As agências reguladoras em França têm a designação genérica de “Autorité 

administrative independant” . Têm o poder de estabelecer regulamentos e emitir 

licenciamento: podem ainda proceder a investigações e fazer  aplicar sanções 

quando um qualquer dos atores do setor regulado não cumpre as normas ou os 

regulamentos, ou as obrigações que lhes compete. No caso dos reguladores 

económicos, podem ainda propor novas regras, mas os ministro competente tem 

de as confirmar (OCDE, 2004, pg. 37). Em quase todos os casos, estão sujeitas 

ao direito privado , e não prestam contas ao governo; tal como sublinha o relatório 

da OCDE de 2004, foram criadas inicialmente para responder a uma necessidade 

de acrescer a transparência administrativa e assegurar as liberdades civis, 

respeitando de forma genérica os “seis princípios de uma regulação eficiente” 

(OCDE,2004,pg.53): 

 Não discriminação; 

 Transparência no processo de tomada de decisão; 

 Não aplicação de medidas restritivas não necessárias; 

 Aplicação de medidas estandardizadas; 

 Evitar a aplicação de processos duplicados; 

 Aplicação dos princípios da concorrência. 

 

Em geral , a governação passa por um conselho de administração , nomeado pelo 

Governo. Existem atualmente cerca de 39 agências reguladoras (Quadro 163); 

não existe nenhuma carreira, ou corpo, de especialistas em regulação definido 

como tal, ainda que na verdade a exigência colocada ás pessoas que trabalham 
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nas agência de regulação seja muito elevada em termos de académicos na a´rea 

de especialização . 

 

Quadro 163. Agências reguladoras, França 

Designação Abreviatura Data de criação 

Agência de avaliação da pesquisa e do ensino 

superior 

AERES 2006 

Substituída por nova 

agência em 2012 

Agência Francesa de luta contra o doping  AFLD 1999 

Autoridade da Concorrência  2009 

Substituiu em 2009 o 

Conselho da Concorrência 

(1986) 

Autoridade de controlo bancário e segurador ACP 2010 

Autoridade dos mercados financeiros AMF 2003 

Autoridade de controlo da poluição sonora 

aeroportuária 

ACNUSA 1999 

Autoridade de regulação das atividades 

ferroviárias  

ARAF 2009 

Autoridade de regulação das telecomunicações 

eletrónicas e dos correios  

ARCEP 1997 

Autoridade de regulação dos jogos on-line ARJEL 2010 

Autoridade de segurança nuclear ASN 2006 

Organismo central de fixação de tarifas (seguros) BCT 2002 

Comissão consultiva de ética para as ciências da 

vida e da saúde 

CCNE 1983 

Comissão de acesso aos documentos 

administrativos 

CADA 1978 

Comissão  central permanente para os benefícios 

agrícolas 

 Criada em 1941 foi 

cosiderada agência 

reguladora em 2001 

Comissão consultiva de defesa nacional CCSDN 1998 

Comissão de infrações fiscais CIF 2001 

Comissão nacional de organização comercial CNAC 2001 
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Comissão nacional das contas de campanha e 

financiamentos políticos 

CNCCFP 1990 

Comissão nacional consultiva dos direitos 

humanos 

CNCDH 1947 

Comissão nacional de controle da campanha 

eleitoral para a Presidência da República  

 2001 

Comissão nacional de controlo das intercessões 

de segurança (escutas telefónicas)  

CNCIS 2010 

Comissão nacional do debate publico CNDP 1995 

Comissão nacional de informática e das 

liberdades 

CNIL 2004 

Comissão paritária de publicações e agências 

noticiosas 

CPPAP 1997 

Comissão para as privatizações CPT 2001 

Comissão de regulação da energia CRE 2000 

Comissão de defesa dos consumidores CSC 1983 

Comissão para as sondagens  1977 

Comissão para a transparência da vida política  1988 

Conselho superior da agência France-Press  2001 

Conselho superior do audiovisual CSA 2013 

Controlador geral das prisões  CGLPL 2008 

Defensor dos direitos dos cidadãos face á 

administração 

 2008 

Alta autoridade para a transparência da vida 

pública 

 2013 

Alta autoridade de saúde HAS 2004 

Alta autoridade para a difusão das obras e 

proteção dos direitos na internet 

HADOPI 2009 

Alto conselho do comissariado para as 

contabilidades 

H3C 2003 

Mediador do cinema   1982 

Mediador nacional da energia  2006 

       Fonte: www.legifrance.gouv.fr 
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MÉXICO 

No México, o programa de regulação começou a ser implementado a partir de 

meados da década de 90, no contexto que se seguiu á incorporação do país no 

GATT (Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas, hoje a Organização Mundial de 

Comércio) e a reestruturação de alguns sectores económicos com vista á sua 

inserção numa economia aberta e de mercado .  Até então, a economia mexicana 

caracterizava-se pela existência de fixação de preços e limitação da livre 

concorrência, num quadro geral de uma plítica assente na substituição de 

importações. 

Em 1989 é criada a Unidade de Desregulação Económica, e vieram 

posteriormente a ser aprovadas diversas leis que enquadravam a regulação no 

contexto da desregulação económica e da privatização de um número significativo 

de empresas ; foi o caso da Lei Federal de Cinematografia (1992), Metrologia e 

Normalização (1992), Competência Económica (1992), Caminhos, Pontes e 

Autotransporte Federal (1993), Comércio Exterior (1993), Portos (1993), 

Telecomunicações (1995), Aviação Civil (1995), entre outras.  

No entanto, e tal como em muitos outros países da América Latina, as primeiras 

agências reguladoras foram criadas no setor financeiro; a Comissão Nacional 

Bancária é de 1925, e tinha já um antecedente na Comissão Reguladora das 

Instituições de Crédito, de 1915. Na década de 90 foi reestruturada, e é também 

nessa altura que apareceram outros reguladores financeiros , como a Comissão 

Nacional de Seguros e Fianças ou a Comissão Nacional de Poupança para a 

Reforma (Quadro 162). 

Em 2000 foi publicada a Ley Federal de Procedimento Administrativo que 

institucionalizou o sistema de melhoria da regulação, nomeadamente  criando a 

COFEMER – Comissión Federal de Mejora Regulatoria, uma agência com 

autonomia técnica e operacional, integrando a Unidade de Desregulação 

Económica, com o objetivo de promover a transparência na elaboração e na 

aplicação dos regulamentos do programa de melhoria regulatória. O Diretor-geral 

da COFEMER é nomeado pelo Presidente da República; a agência tem 129 

trabalhadores.  

Atualmente existem agências reguladoras de âmbito económico, social e 

financeiro, criadas em resposta a diversos problemas e circunstâncias históricas 

(Quadro 164). Na maior parte dos casos, o seu âmbito de atuação é setorial.   
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Quadro 164. Agências reguladoras, México 

Designação Abreviação Data de 

Criação 

Âmbito 

Comissão Federal para a 

Protecção contra Riscos 

Sanitários 

COFEPRIS 2001      Social 

Serviço Nacional de Saúde e 

Qualidade Agroalimentar 

SENASICA 2001 Social 

Comissão Nacional de 

Agricultura e Pesca 

CONAPESCA 2001 Social 

Instituto Federal de Acesso á 

Informação e Proteção de 

Dados 

IFAI 2002 Social 

Comissão Nacional da Água CONAGUA 1992 Social 

Comissão Federal das 

Telecomunicações 

COFETEL 1995 Económica 

Comissão Reguladora de 

Energia 

CRE 1995 Económica 

Comissão Federal da 

Concorrência 

COFECO 1992 Económica 

Comissão Nacional de 

Seguros e Fianças 

CNSF 1970 Financeira 

Comissão Nacional de 

Sistema de Poupanças para a 

Reforma 

CONSAR 1994 Financeira 

Comissão Nacional Bancária e 

de Valores 

CNBV 1925/1946 Financeira 

Comissão Nacional de 

Hidrocarburetos 

CNH 2008 Económica 

Comissão Nacional para a 

Melhoria Regulatória 

COFEMER 2000      Supervisão 

Fonte: elaboração própria a partir de diversas fontes (OCDE, 2004; Cofemer;2012)     

 

Estas reguladoras são consideradas “corpos desconcentrados” na linha de uma 

administração pública tradicional (OCDE, 2004, pg.31), mantendo portanto uma 

linha hierárquica com o ministro da tutela respetiva; com o tempo, algumas foram 



 667 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  667 

aumentando o seu grau de independência. Esta questão é importante, na medida 

em que se por um lado o excessivo poder do governo pode limitar a capacidade 

de tomar decisões, por outro lado uma excessiva independência pode criar 

condições para uma captura pela indústria regulada (Laffont, 2005). È portanto 

necessário independência do regulador, mas num quadro de controlo, 

transparência e monitorização da sua atividade .  

Na COFEMER, de acordo com o ultimo relatório de contas publicado em 2012, e 

referente ao período entre 2006 e 2012, os recursos humanos existentes estavam 

ao abrigo do Servicio Profesional de Carrera, logo postos de confiança , eventuais 

e honorários (Figura 148).  

 

Figura 148. Recursos Humanos, Comision Federal de Mejora Regulatoria 

(COFEMER) 
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Fonte: COFEMER, Informe de rendición de cuentas, 2006-12, www.cofemer.gob.mx 

 

Não se encontrou qualquer referência legal á existência de uma carreira autónoma 

de especialistas em regulação, ainda que frequentemente sejam solicitados 

conhecimentos especializados no setor. De acordo com diversos concursos 

publicitados compete por exemplo ao chefe do departamento de análises: 

 Elaborar diagnósticos sobre os aspetos normativos vigentes para diversas 

atividades e setores económicos; 

 Elaborar apresentações e notas sobre os benefícios das reformas 

propostas e assegurar a sua adoção. 

Para tal exige-se a licenciatura em Economia , Ciência Política e Administração 

Pública, Administração, Direito ou Comunicação.   

Por exemplo, na Comissão Nacional da Água, as carreiras são especificamente 

referidas como de Engenharia Civil, ou Engenharia de Sistemas, Engenharia 

Química, Economia, Direito, etc. A especialidade em regulação setorial existe com 
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certeza, mas é dada pelo conhecimento especializado, conforme detalhe que se 

fará mais á frente.    

 

 

PORTUGAL 

Em Portugal, as agências reguladoras têm como atribuições gerais o 

acompanhamento de um determinado setor de atividade, regulando os interesses 

contraditórios em presença. Em alguns casos, têm funções de fiscalização do 

mercado e do seu modo de funcionamento. O impulso á legislação concorrencial e 

a abordagem á regulação resultou fundamentalmente da transposição das 

diretivas comunitárias da União Europeia aplicáveis aos diversos setores de 

atividade, e que tiveram como objetivo principal a construção do mercado único 

interno,mas também do impacto dos processos de privatização em rede que 

marcaram as décadas de 90 e 2000 na Europa, nomeadamente nas 

telecomunicações,água, transportes , energia e gá natural. 

A ERSE (entidade reguladora do setor da energia) foi a primeira a aparecer , em 

1995, ainda circunscrita ao setor da eletricidade; desde então, foram aparecendo 

outras, sucessivamente reformuladas , traduzindo um leque relativamente 

diferenciado de soluções. A abordagem dominante é a regulação económica, 

tendo em vista o estabelecimento e implementação de regras para promover o 

funcionamento equilibrado de um dado setor em particular, tendo em atenção o 

interesse público.    

A Lei-Quadro das Entidades Reguladoras foi aprovada em Conselho de Ministros 

em março de 2013, e enviada para promulgação pelo Presidente da República a 8 

de agosto de 2013, reconhece como entidades reguladoras as indicadas no 

Quadro 165. 

Em todos os casos, tratam-se de pessoas coletivas de direito público, dispondo de 

autonomia administrativa e financeira, autonomia de gestão, independência 

orgânica , funcional e técnica, com património próprio e com poderes de 

regulação, regulamentação, supervisão, fiscalização e de sanção de infrações. 

Sem prejuízo da sua independência , cada uma das entidades reguladora está 

vinculada a um ministério. 

 

Quadro 165. Agências reguladoras, Portugal 

Designação Abreviação Data de 

Criação 

Âmbito 

Instituto de Seguros de 

Portugal 

ISP 1997 Económico 

Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários 

CMVM 1991 Financeira 
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Autoridade da Concorrência AdC 2003 Económica 

Entidade Reguladora dos 

Serviços Energéticos 

ERSE 2002 Económica 

Autoridade Nacional de 

Comunicações 

ANACOM 2002 Social 

Instituto Nacional de Aviação 

Civil 

INAC 1998 Económica 

Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes 

IMT 2012 Económica 

Entidade Reguladora dos 

Serviços de Água e Resíduos 

ERSAR 2006 Social 

Entidade Reguladora da 

Saúde 

ERS 2003 Social 

 

 

São dirigidas por um conselho de administração, composto por um presidente e 

três vogais;  os membros são designados pelo Conselho de Ministros, após 

audição pela Assembleia da República, tendo em conta o parecer prévio emitido 

pela Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (CRESAP). 

O mandato é por seis anos e não pode ser renovável. 

Nas entidades reguladoras, em Portugal, os trabalhadores estão abrangidos pelo 

regime de contrato individual de trabalho, tal como ocorre no setor privado. 

Contudo,não ficam dispensados os requisitos e limitações decorrentes do 

interesse público, nomeadamente o que diga respeito a acumulações e 

incompatibilidades legalmente estabelecidos para os trabalhadores em funções 

públicas. O recrutamento segue procedimento de tipo concursal 

Não existe em Portugal  uma carreira, ou um cargo , com designação de 

Especialistas em Regulação ou equiparada. As funções em causa, nas agências 

reguladoras , são desempenhadas por  técnicos superiores, obrigatoriamente com 

licenciatura que pode ser em Economia,Gestão, Informática, Engenharia ou outra 

adaptada á missão da agência reguladora; veja-se por exemplo, alguns avisos de 

abertura de procedimentos concursal externo para a Autoridade da Concorrência 

(Quadro 165); os métodos de seleção indicados são avaliação curricular e 

entrevista. 
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Quadro 165. Avisos de abertura de procedimentos concursais, Autoridade da 

Concorrência, Portugal  

Referencia Funções Qualificações 

Economista 2/2012 Contribuir e participar em estudos 

económicos de acompanhamento  

de mercados; 

Conduzir e participar em análises 

económicas de diferentes setores de 

atividade e de diferentes mercados 

Licenciatura em Economia, com 

classificação mínima acima de 70% 

; 

Mestrado em Economia Industrial; 

Bons conhecimentos de Economia 

Industrial, Estatística e 

Econometria; 

Experiência profissional de  pelo 

menos dois anos em economia da 

concorrência e economia da 

regulação; 

Muito bons conhecimentos de 

inglês e de informática. 

 

Economista 3/2012 Contribuir com análise económica 

em processos de política da 

concorrência  e proceder á instrução 

de processos, em particular de 

operações de concentração 

incluindo possíveis funções de 

coordenação de equipas; 

Intervir em quaisquer iniciativas que 

se possam inscrever no âmbito da 

política da concorrência.   

Licenciatura em Economia, com 

classificação mínima acima de 

70%; 

Mestrado ou doutoramento em 

Economia Industrial ou áreas afins; 

Experiência profissional de pelo 

menos 4 anos; 

Experiência profissional de 

acompanhamento de mercados ou 

de análise e estudos 

econométricos dos mesmos;  

Bons conhecimentos de inglês e de 

informática 

Fonte:Autoridade da Concorrência 

 

Em Portugal, junto de cada entidade reguladora passou agora a funcionar uma 

Comissão de Vencimentos, composta por três membros,respetivamente : 

 Indicado pelo membro do governo responsável pela área das finanças; 

  Indicado pelo membro do governo responsável pela área de atividade 

económica em que incide a atuação da entidade reguladora; 

 Indicado pela entidade reguladora. 
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As remunerações são decididas tendo em conta os seguintes critérios: 

 Dimensão, complexidade, exigência e responsabilidade; 

 Impacto no mercado regulado do regime de taxas, tarifas ou outras 

contribuições recebidas pela entidade reguladora; 

 Práticas habituais do mercado no setor de atividade económica em que 

incide a atuação da entidade reguladora; 

 Conjuntura económica, tendo como referência o vencimento mensal do 

Primeiro-Ministro; 

 Outros critérios. 

Esta legislação, muito recente ainda, poderá vir a impor alterações significativas 

nas práticas remuneratórias das entidades reguladoras em Portugal. Atualmente , 

não é fácil conhecer as remunerações praticadas pelas agências reguladoras, pelo 

contrário; mas de uma forma geral, ao nível dos salários dos técnicos superiores, 

acompanham a administração pública tendendo a aproximar-se dos limites 

superiores.  

No que respeita aos vencimentos dos administradores de topo,  são 

tradicionalmente elevados. Os Presidentes da CMVM,da Entidade Reguladora dos 

Serviços Energéticos, da Autoridade da Concorrência , ou da Autoridade Nacional 

das Comunicações, recebem cerca de 22.550 euros mensais, de acordo com os 

respetivos relatórios e contas. De acordo com a recém aprovada Lei- Quadro das 

Entidades reguladoras, a remuneração ficará com um tecto máximo equivalente 

ao salário do primeiro-ministro.    

 

 

SUÉCIA 

Na Suécia, e conforme o relatório da OCDE de 2007, a reforma regulatória terá 

sido uma das principais razões para a recuperação da grave crise económica e 

financeira de meados da década de noventa; enttre 1988 e 2004 os dividendos da 

desregulação foram um acréscimo de 0,45% na taxa de crescimento anual da 

produtividade (OCDE,2007, pg. 45) .  

As reformas introduzidas tiveram como objetivo central um maior grau de abertura 

e o acréscimo da concorrência no mercado; os preços foram desregulamentados, 

o acesso aos mercados foi simplificado e alargado e o controle dos agentes 

económicos diminuiu. Num quadro claramente de desregulação dos mercados a 

nível mundial, a OCDE considera a Suécia um dos países mais liberalizados; 

vejam-se os indicadores para os Estados Unidos, França, México e Portugal, para 

além da Suécia, apresentados na Figura 148. 

Em 1999 foi adotado um conjunto de princípios sobre o que deveria ser a reforma 

da regulação na Suécia.  Um deles foi a aplicação do “princípio da guilhotina” que 

permitiu  a homogeneização de toda a legislação e dos múltiplos regulamentos 

convertendo-os numa estrutura legal clara ; tudo o que era repetido ou 
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desnecessário foi “guilhotinado”, contribuindo para uma racionalidade acrescida do 

funcionamento do mercado. De forma complementar foi implementado a partir de 

2000 o programa “Administração Pública ao serviço da Democracia” que numa 

linha da nova gestão pública tinha como objetivo criar novas formas de 

governação que possibilitassem maior eficiência e transparência e mais 

colaboração entre agências. 

Num quadro claramente de desregulação dos mercados a nível mundial, a OCDE 

considera a Suécia um dos países mais liberalizados; vejam-se os indicadores 

para os Estados Unidos, França, México e Portugal, para além da Suécia, 

apresentados na Figura 149. 

 

 

 

 

Figura 149. Regulação na economia como um todo, OCDE, 1998-2003 

 

  Fonte: OCDE,2007 , pg.44 

 

 Na Suécia, e desde a década de noventa,  coexistem ministérios muito pequenos 

com uma estrutura de agências, fundamentalmente operacionais. Esta estrutura 

vai-se ajustando conforme as necessidades , de forma relativamente contínua, e 

que desde o início da década de noventa se tem traduzido numa redução tanto no 

número de agências , quanto de trabalhadores numa lógica de eficiência e 

redução de custos; entre 1990 e 2008 o número de agências desceu de 1.394 

para 413.  

A política regulatória está, contudo, diretamente relacionada com diversos 

ministérios. Existem atualmente três agências centrais no âmbito da regulação; 

uma outra, a Agência Sueca de Desenvolvimento Administrativo (VERVA), criada 

em 2006 para monitorizar os recursos humanos na administração pública veio  a 

ser descontinuada no final de 2008 por razões orçamentais.  
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 Agência Sueca para a Economia e Crescimento Regional (Tillväx 

Verket), conhecida pela abreviatura de NUTEK, com responsabilidades 

acrescidas desde 2005 na implementação e monitorização de projetos de 

investimento que tornem sustentável o crescimento, nomeadamente em 

termos regionais.Tem cerca de 350 trabalhadores, em 11 gabinetes em 

todo o país; 

 Agência Sueca para a Administração Pública (Statskontoret) com 

responsabilidade na auditoria da gestão pública, nomeadamente 

produzindo documentação relevante para o processo de tomada de 

decisão. É ainda responsável  pela análise e avaliação das atividades 

financiadas pelo estado e publica, que divulga através de relatórios sobre 

o impacto das medidas do governo central. Tem 60 analistas,de variadas 

formações académicas, a maioria dos quais em ciência política, economia 

e direito. Está organizada em quatro departamentos, cada um dos quais 

tem a responsabilidade de analisar e avaliar a atuação de um ou mais 

ministérios157. Assim, o Departamento 1 tem a responsabilidade de 

avaliação dos Ministérios das Finanças e Saúde e Assuntos Sociais, bem 

como a monitorização da distribuição de recursos pelos municípios; o 

Departamento 2 o Ministério do Emprego e o da Saúde e Assuntos 

Sociais; o Departamento 3 tem a responsabilidade dos Ministérios da 

Cultura, Justiça, Questões Rurais, Empresa, Energia e Comunicações e 

Educação e Ciência e finalmente o Departamento 4 avalia os Ministérios 

da Defesa, Ambiente e Negócios Estrangeiros.  

 Autoridade Sueca para a Gestão Financeira (ESV) com 

responsabilidade na monitorização do setor financeiro,competindo-lhe 

nomeadamente a gestão financeira de todas as agências governamentais 

e a elaboração de análises e previsões económicas.Nesse âmbito 

desenvolve as regras de gestão financeira e regula o setor. Cabe-lhe 

ainda desenvolver a metodologia para analisar o impacto da regulação na 

Suécia, obrigatório desde 2008. Tem cerca de 180 trabalhadores;   

   

Quadro 166.  Avisos de abertura de procedimentos concursais, Agências de 

Regulação , Suécia (agosto 2013)  

Agência 

Cargo 

Funções Competências de 

gestão e  

comportamentais 

Salários e 

benefícios 

Agência Sueca 

para a Economia 

e Crescimento 

Regional 

 

Análise financeira de 

projetos de investimento 

financiados pelo 

Programa de Cooperação 

Territorial Europeu 

Graduação universitária em 

Administração, 

Contabilidade  ou Auditoria ; 

Facilidade de expressão oral 

e escrita em sueco e inglês; 

40h de trabalho 

semanal; 

Possibilidade de 

conjugar o 

horário com a 

1.                                          
157 http://www.statskontoret.se/upload/Dokument/Broschyr-engelsk-2012-03.pdf 
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   Nutek 

 

 

Economistas 

(INTERREG); 

Revisão das 

demonstrações 

financeiras; 

Análise e monitorização 

dos custos; 

 

Bons conhecimentos de 

Word e Excel; 

Licença de condução; 

Experiência profissional  em 

contabilidade e auditoria; 

Capacidade para trabalhar 

de forma independente; 

Sentido de responsabilidade 

e iniciativa; 

Sensibilidade, abertura á 

inovação e á mudança; 

Habilidades interpessoais e 

capacidade para trabalhar 

em equipa; 

Orientação para o cliente .  

vida familiar; 

Direito a fazer 

exercício físico 

no trabalho 

durante uma 

hora/semana; 

Subvenção de 

bem-estar físico 

de 2.000 coroas 

suecas/ano; 

Cestas de fruta 

disponíveis em 

todos os 

gabinetes; 

Participação em 

atividades 

culturais 

organizadas 

pela agência; 

Compensação 

adicional de 

10% do salário 

quando estiver 

em licença 

parental; 

Subsidização 

das despesas 

médicas, terapia 

física, cuidados 

médicos e 

prescrições 

farmacêuticas; 

Férias pagas 

quando 

completado um 

ano de trabalho, 

de acordo com a 

idade: 

Até 29 anos – 

28 dias de 

férias; 

30 a 39 anos – 

Nutek 

 

 

 

Agentes de 

desenvolvimento  

Contribuir para dinamizar 

iniciativas de crescimento 

através de 

desenvolvimento e 

comunicação de 

conhecimentos a nível 

local, regional e nacional 

Contribuir ativamente 

para uma política de 

igualdade de género; 

Apoiar os atores 

responsáveis pelo 

crescimento regional para 

integrar o género; 

Coordenar a aquisição de 

conhecimentos, 

aprendizagem e 

experiência que suportem 

o género a nível nacional 

e regional. 

 

Graduação universitária em 

ciências sociais; 

 Estudo ou investigação em 

questões do género; 

Bom conhecimento, 

compreensão e experiência 

em iniciativas de 

desenvolvimento regional; 

Conhecimento e experiência 

em gestão de projetos e 

gestão financeira; 

As competências 

comportamentais serão 

decisivas, nomeadamente: 

Orientação para resultados; 

Influência; 

Comunicabilidade; 

Orientação estratégica; 

Sensibilidade social; 

Orientação para o 

consumidor; 

Transparência; 
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Clareza; 

Capacidade para trabalhar 

em equipa. 

 

31 dias; 

40 anos ou 

mais- 35 dias. 

O salario médio 

na NUTEK é de 

36.282 coroas 

suecas; a 

mediana é 

34.600. 

Excetuando 

cargos de 

direção, o 

salário varia 

entre 24.500 e 

36.300 coroas 

suecas.  

Statskontoret 

Investigadores 

(analistas) 

Elaborar análises e 

estudos sobre os efeitos 

das políticas do governo; 

Preparar documentação 

que possa apoiar os 

serviços e as agências 

em termos de 

racionalização  e 

eficiência; 

Promover 

desenvolvimentos da 

política administrativa. 

Graduação universitária em 

ciências sociais, economia 

ou direito; 

Bom conhecimento do setor 

publico na Suécia , 

especialmente em gestão 

pública; 

Experiência em questões 

relacionadas com 

eficiência,organização, 

gestão e financiamento do 

setor público, bem como no 

desenvolvimento de 

questões políticas da gestão 

pública; 

 

Salários entre 

23.000 coroas 

suecas e 56.000 

coroas suecas. 

 

A média é 

43.000 coroas e 

a mediana 

45.000 coroas.  

Statskontoret 

Investigadores 

qualificados 

Coordenar a produção de 

documentação 

relacionada com a 

avaliação das políticas 

governamentais; 

Propor inquéritos , 

avaliações e definir as 

linhas de follow up das 

sugestões feitas. 

Graduação universitária em 

ciências sociais, economia 

ou direito; 

Bom conhecimento do setor 

publico na Suécia , 

especialmente em gestão 

pública; 

Experiência em questões 

relacionadas com 

eficiência,organização, 

Salários entre 

23.000 coroas 

suecas e 56.000 

coroas suecas. 

 

A média é 

43.000 coroas e 

a mediana 

45.000 coroas 
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gestão e financiamento do 

setor público, bem como no 

desenvolvimento de 

questões políticas da gestão 

pública; 

Conhecimentos e 

capacidades muito 

especializadas e pelo menos 

cinco anos de  experiência 

muito qualificada em análise 

do setor público; 

Experiência em gestão de 

projectos; 

Bons conhecimentos dos 

métodos de análise e 

avaliação de projetos e 

programas; 

Capacidades elevadas para 

escrever em sueco. 

Fonte: elaboração própria a partir de informações recolhidas nos sites de cada agência e de informações diretas 
prestadas pelas próprias. 

 

Para além destas agências reguladoras,que têm um âmbito central, a Suécia 

conta ainda com agências setoriais, fundamentalmente de âmbito económico e 

financeiro, com o objetivo de assegurar a concorrência em indústrias fortemente 

concentradas ou em setores onde a possibilidade de se verificarem situações de 

mercado de  monopólio natural exige uma supervisão cuidada. 

As agências reguladoras setoriais têm características e estatuto similar ás das 

restantes agências governamentais. Tal como na maioria destas, o Diretor-Geral é 

nomeado pelo governo, por um período de seis anos, que pode ser prolongado 

por mais três anos. São independentes, ainda que tutelados; no caso da 

Autoridade da Concorrência, por exemplo, recebem instruções formais do próprio 

governo como um todo. Cabe ao goveno definir o orçamento anual e o foco 

estratégico da agência, mas não tem autoridade para interferir no âmbito do 

processo de tomada de decisão em qualquer caso individual.   
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Quadro 167. Agências reguladoras setoriais, Suécia 

 Designação Abreviação Data de 

Criação 

Âmbito 

Autoridade da Concorrência 

Konkurrensverket  

NPP 1992 Económico 

Autoridade de Supervisão 

Financeira 

Finansinspektionen 

 

FI 

1991 

(1904) 

Financeira 

Swedish National  

Post and Telecom Agency 

Post-och telestyrelsen 

PTS 1992 Económica 

Swedish Transport Agency 

Transportyrelsen 

- 2009 Económica 

Swedish Energy Agency 

Energimyndigheten 

 1998  

The Swedish Energy Markets 
Inspectorate 

Energimarknadsinspektionen 

 2008 Económica 

 

 

Figura 150. Número de trabalhadores , agências reguladoras, Suécia, 2013  

 

 

Fonte: elaboração própria a partir dos sites de cada agência 
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P-3) Agências de regulação analisadas : cargos de especialistas de regulação e 
equiparados numa perspetiva internacional  

  

O caso do Cinema e do Audiovisual 

A ANCINE é a agência reguladora com competências específicas no fomento do 

mercado do cinema e do audio visual no Brasil, bem como a regulação das  

mesmas atividades. Foi criada em 6 de setembro de 2001158; a partir de 2003 

passou a ser tutelada pelo Ministério da Cultura. 

È dirigida por uma comissão composta pelo Diretor-Presidente, e três diretores 

com mandatos fixos e não coincidentes, todos brasileiros, escolhidos pelo 

Presidente da República  e por ele nomeados após aprovados pelo plenário do 

Senado Federal. È uma autarquia  especial, que tem como objetivos principais : 

 Promover a cultura nacional e a língua portuguesa, mediante o estímulo ao 

desenvolvimento da indústria cinematográfica e videográfica nacional; 

 Aumentar a competitividade da indústria cinematográfica e videográfica 

nacional por meio de fomento á produção, á distribuição e á exibição nos 

diversos segmentos de mercado; 

 Promover a auto-sustentabilidade da indústria cinematográfica nacional, 

visando o aumento da produção e a articulação dos vários elos da cadeia 

produtiva da indústria; 

 Estimular a universalização do acesso às obras cinematográficas  e 

videográficas , sobretudo nacionais,  e estimulá-las no mercado exterior; 

De acordo com informações constantes do seu Relatório de Gestão do exercício 

de 2012 (pg. 56) a ANCINE tem ainda as seguintes atribuições:  

 Secretaria-executiva do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual – 

Decreto nº 6.299/07;  

 Secretaria-executiva suplente do Conselho Superior do Cinema – Decreto 

nº 7.000/09;  

 Membro do Sistema Federal de Cultura – Decreto nº 5.520/05;  

 Membro da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura – Decreto n° 

5.761/06;  

 Membro da Comissão do Fundo Nacional da Cultura – Decreto nº 

5.761/06;  

 Membro do Conselho da Cinemateca do Brasil;  

1.                                          
158 Medida Provisória nº 2.228-1. 
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 Representante do Brasil junto à CACI (Conferencia de Autoridades 

Cinematográficas de Iberoamérica); 

 Parte integrante de comitê do Programa de Fortalecimento da Capacidade 

Institucional para Gestão em Regulação (PRO-REG), coordenado pela 

Casa-Civil da Presidência da República.  

 

Desde 2011, cabe á ANCINE regular a relação econômica entre os agentes que 

atuam nas atividades de produção, programação e empacotamento no Serviço de 

Acesso Condicionado (SeAC), bem como credenciar os agentes econômicos que 

atuam neste segmento de mercado159, o que constituiu uma nova e significativa 

fonte de recursos financeiros. 

As receitas proveêm de dotações consignadas no Orçamento Geral da União, 

mas também de receitas próprias como o produto de remuneração de recursos 

repassados aos agentes aplicadores, bem como outros resultantes de acordos, 

convénios ou contratos assinados com entidades nacionais ou internacionais. 

Parte destes recursos financeiros estão afetados ao desenvolvimento de 

programas específicos, como o apoio ao desenvolvimento do cinema ou do 

audiovisual brasileiro160.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                                          
159 Lei nº 12.485/11. 
160 Lei nº 11.437, de 28 de desembro de 2006. 
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Figura 151.  Organograma da ANCINE 

 

 

 

 

O quadro da ANCINE é , no seu total, constituído por uma lotação autorizada de 

438 servidores . De acordo com dados da agência  correspondentes a 31 de 

dezembro e das estatísticas oficiais (Boletim de Pessoal março de 2013) , a força 

de trabalho da Agência Nacional de Cinema era a apresentada no Quadro 168. 

Não existiam servidores com contratos temporários. 

Dos 109 especialistas em  regulação,1,8% tinham mais de 60 anos e 8,3% menos 

que 30; 61,5% situava-se entre os 30 e os 40 anos. 44% são do sexo feminino. A 

qualificação dos servidores na ANCINE é elevada.  Das 343 pessoas referidas 

como estando ao serviço efetivo em 31 de dezembro, de acordo com o Relatório 

de Gestão 2012,  

 40 servidores tinham o segundo grau ou técnico (11,5%); 

 288 servidores tinham um nível de escolaridade superior (83%). 

 17 servidores tinham um mestrado (4,9%); 

 2 eram doutorados (0,6%).  
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Quadro 168. Tipologia dos Cargos/Lotação, ANCINE 

Tipologia dos cargos Lotação 

autorizada 

Lotação 

efetiva 

% 

Especialista em Regulação da 

Atividade Cinematográfica e 

Audiovisual 

150 109 72,7 

Técnico em Regulação da Atividade 

Cinematográfica e Audiovisual 

64 40 62,5 

Analista administrativo 70 42 55,6 

Técnico Administrativo 76 75 98,7 

Servidores sem vínculo com a 

administração pública 

73 42 57,5 

Fonte:  Estatísticas de Pessoal março 2013; Relatório de Gestão da ANCINE 2012; lei nº 10.871, de 2004 

 

Cabe aos especialistas em Regulação das Atividades Cinematográficas e 
Audiovisuais : 

 Exercer atividades especializadas no fomento, regulação, inspeção, 

fiscalização e controle da legislação relativa à indústria cinematográfica e 

videofonográfica; 

 Formular e avaliar planos, programas e projetos relativos às atividades de 

regulação; 

 Avaliar, analisar e prestar contas de projetos que utilizem recursos 

incentivados; 

 Elaborar normas para regulação do mercado; 

 Planejar e coordenar ações de fiscalização; 

 Gerenciar, coordenar e orientar equipes de pesquisa e de planejamento de 

cenários estratégicos; 

 Gerir informações de mercado com caráter sigiloso; 

 Realização de estudos e pesquisas nessas áreas; 

 Executar outras atividades finalísticas que lhe forem atribuídas . 

 

 

 



 682 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  682 

O processo de recrutamento e seleção de especialistas em regulação (vd. Quadro 

159) baseia-se em concurso público; no entanto, é possível proceder a 

contratação direta , através de processo de seleção simplificada, conforme  a 

Portaria Interministerial  nº563, de novembro de 2012 que autorizou a contratação 

por tempo determinado de 80 profissionais para desempenharem funções 

equivalentes ás de especialista em regulação de atividades cinematográficas e 

videográficas. 

De acordo com o edital de novembro de 2008161  , o concurso público está aberto 

a graduados num nível superior completo, em curso reconhecido pelo MEC, 

comprovando licenciatura ou bacharelato em qualquer área de formação. Devem 

ainda ter a nacionalidade brasileira,ou portuguesa nos termos da lei, ser maior de 

18 anos, não ter sido condenado por nenhum crime nos últimos cinco anos, e 

estar em dia com todas as obrigações legais e de cidadania.   O concurso inclui  : 

 Prova objetiva : com caráter eliminatório e classificatório, com vista á 

demonstração de conhecimentos básicos , complementares e  

conhecimentos específicos.  

 Os conhecimentos básicos incluem línguas portuguesa e inglesa, 

informática e raciocínio lógico-matemático; 

 Os conhecimentos complementares incluem fundamentos das 

atividades cinematográficas e audiovisuais, fundamentos de 

administração pública, fundamentos de economia da regulação; 

 Os conhecimentos específicos referem-se  á áreas de grupo ou 

opção programática: Economia Política e Indústria do Audiovisual; 

Estatística; Direito Internacional Público , Relações Internacionais e 

Comércio Externo; Direito da Propriedade Intelectual, Direito 

Económico,Empresarial, Tributário; Implementação de avaliação de 

políticas públicas .  

   Prova discursiva : a aplicar para todos os cargos/áreas de conhecimento , 

com caráter eliminatório e classificatório. Compõe-se de três temas. 

 Avaliação curricular (prova de títulos).  

Os candidatos que tenham  ficado habilitados nesta primeira fase serão admitidos 

a um curso de formação, com a duração de 160 horas. A Agência Nacional de 

Cinema presta atenção á formação ao longo da vida; em 2012 foram executadas 

202 ações de capacitação,ao abrigo do programa de Capacitação de Servidores 

Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação 162 . Foram ainda 

incentivadas participações em seminários e cursos externos. 

 

1.                                          
161

 Edital nº 001/2008-ANCINE, 18 de novembro de 2008 
162 Relatório de Gestão 2012, ANCINE, pp. 128 e seguintes. 
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Em França o principal órgão de regulação cultural é o Conseil Superieur de 

Audiovisuel. Trata-se de uma agência de regulação163; criado inicialmente em 

1982, fundamentalmente para assegurar o pluralismo político, reformulado em 

1986 para refletir objetivos culturais e sociais, finalmente a partir de meados da 

década de 2000 alargou-se a um tipo de regulação económica.  

Trata-se de uma autoridade governamental independente, dirigida por um 

conselho de administração (Board) formado por nove membros, indicados de 

forma paritária pelo Presidente da República, pelo Senado e pela Assembleia 

Nacional.  Os membros do conselho de administração têm o dever de manter 

independência e neutralidade, e durante um período de três anos subsequentes á 

sua saída não podem ocupar qualquer cargo numa empresa pública ou privada 

que tenha sido objeto de monitorização ou de controle. 

O Conselho Superior para o Audiovisual envolve o trabalho de cerca de 300 

pessoas, atuando em paralelo com dezasseis comités territoriais , que asseguram 

a implementação das políticas definidas pelo Conselho por todo o país. Os seus 

especialistas desempenham funções de : 

 Definir os planos das frequências para o rádio e para a televisão;  

 Preparar e lançar  apelos a candidaturas  para propostas diversas; 

 Rever os acordos legais, de acordo com o princípio do contraditório; 

 Verificar os tempos de antena de políticos na rádio e na televisão; 

 Monitorizar o mercado da televisão, rádio e do cinema; 

 Monitorizar a emissão dos canais de televisão e rádio; 

 Participar na experimentação e expansão de novas tecnologias do 

audiovisual; 

 Participar na análise da publicidade na televisão; 

 Elaborar estudos e preparar relatórios. 

De acordo com o ultimo relatório de gestão , referente a 2012, o quantitativo de 

efetivos era 287; as despesas com o pessoal foram na ordem dos 21.043.874 

euros, dos quais 15.457.697 € corresponderam a remunerações principais, 

cabendo o restante a quotizações e prestações sociais. Cerca de 65% dos seus 

trabalhadores pertencem á classe A.  

Em geral, os funcionários das autoridades administrativas independentes, como é 

o caso das agências reguladoras em França, são servidores públicos que 

pertencem ás mesmas carreiras e corpos que existem nos ministérios da tutela.  

È o caso revelado, por exemplo, no edital de um concurso público aberto para um 

quadro (funcionário superior) para trabalhar como “Chargé de mission au bureau 

1.                                          
163 Le Conseil Superieur de l’Audiovisuel, www.csa.fr 
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de la régulation et des technologies”  que tem como funções participar na 

produção normativa em matéria de regulação económica do setor cultural e de 

direitos autorais164. Deverá possuir competências técnicas que lhe permitam 

analisar as questões do ponto de vista da regulação económica e com  

competências comportamentais que lhe possibilitem intervir de forma ativa em 

múltiplas jornadas de estudo, em contacto estrreito com os atores do setor, e 

ainda participar nos trabalhos do Observatório da Economia do Livro. Assim, 

deverá ter as seguintes competências técnicas: 

 Conhecimentos gerais em economia da cultura e no direito da propriedade 

intelectual; 

 Conhecimentos do funcionamento da cadeia do livro e dos seus principais 

atores; 

 Competências em matéria de análise económica; 

 Fluência em inglês; 

 Interesse pelas tecnologias de informação e de comunicação; 

 Facilidade de trabalhar com bases de dados. 

E as seguintes competências comportamentais: 

 Rigor; 

 Facilidade em redigir bem; 

 Capacidade de síntese; 

 Aptidão para tabalhar em equipe; 

 Reactividade e capacidade para tomar iniciativas. 

Os procedimentos de recrutamento e seleção correspondem aos encontrados 

para outros grupos profissionais, e anterioremente descritos.  

Dado o número de corpos existentes em França bem como o espetro largo do 

Conselho para o Audiovisual, optou-se por apresentar a estrutura remuneratória 

daqueles que têm um perfil mais claramente na área da cultura , tal como é o caso 

dos “Chargé d’etudes documentaires”165 . Note-se que este é também o quadro 

remuneratório da generalidade dos servidores públicos do Estado com a categoria 

A, ou seja , detentores de uma formação académica de nível superior (Attachés 

d’Administration d’Etat”) . Finalmente, os montantes são consistentes com as 

informações globais de despesas em recursos humanos providenciadas pela 

autoridade administrativa independente.  

 

 

1.                                          
164 Vd. www. culturecommunication.gouv.fr/index.php/Disciplines-et-secteurs/Audiovisuel/Postes-a-pouvoir,consultado on-line em 

setembro de 2013. 
165 Décret nº 98-188 de 19 de março de 1998. 
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Quadro 169. Remunerações, Conselho Superior para o Audiovisual, França,2013 

(categoria A; euros) 

Grau Duração do escalão Índice (IM) Salário bruto 

mensal (€) 

Corpo: Chargé d’études documentaires 

Grau: Chargé d’études documentaires de 1ª classe 

3º - 783 3.625,52 € 

2º 2 anos e 3 meses/3 anos 746 3.454,20 € 

1º 2 anos e 3 meses/3 anos 706 3.268,99 € 

Grau: Chargé d’études documentaires de 2ª classe 

6º - 673 3.116,19 € 

5º 2 anos e 3 meses/3 anos 635 2.940,24 € 

4º 2 anos / 2 anos e 6 meses 597 2.764,26 € 

3º 2 anos / 2 anos e 6 meses 559 2.558,33 € 

2º 1 ano e 6 meses/2 anos 524 2.426,27 € 

1º 1 ano e 6 meses/2 anos 477 2.208,65 € 

Grau: Chargé d’études documentaires 

12º - 642 2.972,65 

11º 3 anos/ 4 anos 626 2,898,56 € 

10º 2 anos e 3 meses/3 anos 584 2.704,09 € 

9º 2 anos e 3 meses/3 anos 545 2.523,51 € 

8º 2 anos e 3 meses/3 anos 524 2.426,27 € 

7º 2 anos e 3 meses/3 anos 496 2.296,62 € 

6º 2 anos / 2 anos e 6 meses 461 2.134,56 € 

5º 1 ano e 6 meses/2 anos 431 1.995,66 € 

4º 1 ano e 6 meses/2 anos 408 1.889,16 € 

3º 1 ano e 6 meses/2 anos 389 1.801,18 € 

2º 1 ano 376 1.740,99 € 

1º 1 ano 349 1.615,97 € 

 

O Quadro 170 mostra ainda as remunerações recebidas pelos membros da 

direção do Conselho Superior do Audiovisual, em montantes que reportam a 2010. 
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Em qualquer dos casos, as remunerações são mais elevadas do que as dos 

ministros em França.     

 

Quadro 170. Conseil Superieur de l’Audiovisuel, França, Remunerações dos seus 
diretores (euros; 2010) 

 Número Salário bruto 

  Mensal Anual 

Presidente  1 15.414€ 184.964 € 

Conselheiros 8 11.105 € 133.265€ 

Fonte:paiecheck.com/2013/01/14salaires-au-conseil-superieur-de-laudiovisuel/  

 

 

No México, não existe nenhum órgão para  a gestão da indústria do cinema ou do 

audiovisual. A Lei Federal de Cinematografia, que normaliza o setor, foi criada em 

2001 , e é aplicada sob administração direta. 

No entanto, o Instituto Mexicano de Cinematografia (IMCINE), criado em 25 de 

março de 1983, embora não tenha um papel de regulador económico do mercado, 

enuncia como objetivos boa parte dos estabelecidos pela Agência Nacional do 

Cinema,no Brasil. Assim,compete ao Instituto Mexicano de Cinematografia: 

 Consolidar e aumentar a produção cinematográfica nacional; 

 Estabelecer uma política de fomento industrial para o setor 

 Apoiar a produção, distribuição e exibição cinematográfica dentro e fora 

do México; 

 Gerar uma boa imagem do cinema mexicano e dos seus autores; 

 Promover o conhecimento da cinematografia a novos públicos. 

O Instituto Mexicano de Cinematografia está integrado no Conselho Nacional para 

a Cultura y las Artes, dependente da Secretaria de  Estado da Cultura, e gere um 

fundo de apoio ao cinema, o FideCine. De acordo com o relatório de atividades 

referente ao período entre 2006 e 2012, o Instituto Mexicano de Cinematografia 

contava com um quadro de pessoal de 107 lugares, a que acresciam 19 contratos 

individuais. 

As condições gerais do Trabalho foram acordadas ao abrigo da legislação vigente 

(Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado) com o Sindicato Único de 

Trabajadores del IMCINE. 
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Quadro 171. Instituto Mexicano de Cinematografia, Quadro de pessoal e 
remunerações     

Nível Posto ou categoria Número de 

lugares 

Remunerações 

(pesos) 

Chefia ou direção 

KB1 Diretor Geral 1 153.483,34 

MC3 Coordenador geral 1 95.354,56 

MA2 Diretor de Área 6 56.129,22 

MA2 Titular do órgão interno de 

controle 

1 56.129,22 

NB2 Subdiretor de área 14 33.537,06 

NB2 Subcontralor 2 33.537,06 

OA1 Chefe de departamento 25 17.046,25 

OC1 Chefe de departamento 1 22.153,30 

PA1 Coordenador de projetos  3 14.297,37 

PA1 Auditor 1 14.297,37 

Pessoal de Enlace 

PQ1 Profissional de serviços 

especializados 

18 7.852,35 

PQ3 Coordenador de estudos 

técnicos em cinematografia  

2 10.577,20 

Fonte: Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012, Instituto Mexicano de Cinematografia,pg.79; Portal de 

Transparencia 

 

Em Portugal não existe uma autoridade com caráter de regulação económica 

especialmente dirigida ao cinema ou ao audiovisual, tal como ocorre nos Estados 

Unidos ou na Suécia. 

Ainda que sem esse estatuto, o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) que 

resulta de sucessivas transformações do Instituto Português do Cinema  criado em 

1971, tem atualmente como missão formentar e desenvolver as atividades 

cinematográficas , contribuindo para a diversidade cultural e a qualidade, para 

uma circulação alargada das obras e para a vitalidade das referidas atividades 

enquanto indústria cultural; ou seja, tanto a missão quanto os objetivos se 

aproximam bastante dos enunciados nas instituições análogas no Brasil e no 
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México. Trata-se de um instituto público integrado na administração indireta do 

estado, com autonomia administrativa e financeira, e património próprio. 

O Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA)  integra 37 funcionários, 62% dos 

quais são técnicos superiores; conforme foi já referido, em Portugal a designação 

de “técnico superior” abrange todas os cargos na administração pública, com 

competências definidas no contexto de cada entidade, ocupados por servidores 

públicos detentores de uma licenciatura.  

O Quadro 171 reporta a estrutura remuneratória dos membros da direção do 

Instituto de Cinema e do Audiovisual em 2013, bem como dos cargos de direção 

intermédia. Estão neste caso,por exemplo,a chefia do seu departamento de 

Gestão, com competências portanto na gestão financeira, administrativa, 

patrimonial e humana do ICA. A seleção para este cargo é feita através de 

concurso interno , aberto a todos os servidores públicos com uma habilitação 

académica superior em gestão e experiência profissional mínima de seis anos;os 

métodos de seleção são a avaliação curricular e a entrevista pública. 

As remunerações dos restantes servidores públicos e com formação académica 

superior, corresponde á tabela remuneratória única dos “técnicos superiores” 

apresentada já no Quadro 84. 

 

Quadro 172. Remunerações , Instituto do Cinema e do Audiovisual,Portugal 2013 

(euros) 

Cargo Remuneração 

mensal 

Despesas mensais de 

representação (€) 

Presidente do Conselho Diretivo 3.734,06 € 778,03 € 

Vice presidente do Conselho Diretivo 3.173,95 € 583,81 € 

Cargos de direção intermédia 1º grau 2.987,25 € 312,02 € 

Fonte:DGAEP, 2013.  

 

Quadro 173. Remunerações de base e complementar, Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social,2011 

Cargo Remuneração 

base 

Representação 

Presidente 4.063,42 1.422,20 

Vice Presidente 3.844,62 1.153,44 

Vogal 3.594,56 1.078,37 

 

Em Portugal , existe uma entidade reguladora para a Comunicação Social ; conta 

com 66 trabalhadores no total, 80% dos quais tinham a licenciatura,mestrado ou 
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doutoramento. Criada em 2005, tem como atribuições e competências assegurar 

direitos e deveres constitucionais, como a liberdade de imprensa,a independência 

face ao poder político,mais do que constituir-se como um regulador económico ou 

mesmo social.  

 

Nos Estados Unidos, não existe qualquer entidade reguladora dos meios 

audiovisuais. 

Na Suécia existe um Instituto de Cinema (Swedish Film Institute),dependente do 

Ministério da Cultura. Criado em 1963, tem por objetivo suportar o 

desenvolvimento do cinema sueco,não só a produção como também a distribuição 

interna e internacional. Gerido por um conselho de administração constituído por 

nove membros, nomeados pelo governo, não tem carácter de entidade 

reguladora. 

 

O caso da Energia   

 

No Brasil, e de acordo com diversos autores, a história do setor elétrico passou 

por períodos de forte presença de capital privado, alternando com outros de uma 

significativa presença estatal, nomeadamente desde a criação da Eletrobrás em 

1962. A partir da década de noventa o setor foi reestruturado, privatizado e 

desverticalizado (Malaguti, 2009), e em paralelo estabeleceu-se um novo quadro 

institucional e regulatório com a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), em 1996166, tendo iniciado as suas atividades em dezembro de 1997. 

Nessa mesma data,o Ministério das Minas e da Energia implementou o projeto 

RE-SEB-1996, que separou em segmentos as empresas de energia elétrica, 

nomeadamente geração, transmissão e distribuição. O objetivo era incentivar a 

concorrência na geração e comercialização de energia elétrica, regulando os 

setores de transmissão e distribuição,considerados como monopólios naturais. 

A crise no abastecimento de energia elétrica em 2001 levou á publicação de um 

novo conjunto de peças legislativas em 2004167 e resultou na abertura de novas 

concessões de transmissão de energia ao setor privado e a investidores 

estrangeiros com base em leilões; compete ao Operador Nacional do Sistema 

Elétrico coordenar e controlar a geração e transmissão da energia elétrica, sob 

fiscalização e regulação da ANEEL dado que se trata de um monopólio regulado. 

Quanto ao setor da distribuição, é também um monopólio natural regulado, objeto 

de concessões geográficas específicas.   

As principais atribuições da ANEEL , com vista ao cumprimento da missão de 

“proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se 

desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade” são : 

1.                                          
166 Lei nº 9.427/1996 e do Decreto nº 2.335/1997. 
167 Leis nº 10.847 e 10.848 de 15 de março de 2004 e Decreto-Lei nº 5.163 de 30 de julho de 2004. 
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 Regular a produção, transmissão, distribuição e comercialização da 

energia elétrica; 

 Fiscalizar as concessões, permissões e serviços de energia elétrica; 

 Implementar as políticas e diretrizes do governo federal relativas á 

exploração da energia elétrica e ao aproveitamento dos potenciais 

hidráulicos; 

 Estabelecer tarifas; 

 Mediar na esfera administrativa conflitos entre agentes, e entre agentes e 

consumidores;  

 Promover as atividades relativas ás outorgas de concessão, permissão e 

autorização de empreendimentos e serviços de energia elétrica. 

 

Conforme se pode ver na Figura 152, a ANEEL desempenha funções de ouvidoria 

junto dos usuários, de mediação entre agentes e consumidores, prestando ainda 

apoio ás atividades de mediação, regulação e ouvidoria das agências reguladoras 

estaduais.   

  

Figura 152. Posição da ANEEL face ao público-alvo 

 

Fonte: ANEEL - Superintendência de Planejamento da Gestão (SPG); Relatório de Gestão 2012,pg.19 

 

A governação baseia-se numa diretoria colegiada, formada por um diretor geral e 

por quatro diretores. A estabilidade é garantida pelo mandato fixo e por critérios 

rígidos de exoneração. A nomeação dos mesmos compete ao Presidente da 

República, após audição e aprovação pelo Senado. Os mandato do diretor-geral 

e dos diretores são de quatro anos, não coincidentes, contribuindo para 

estimular a renovação dos órgãos, embora nada seja referido relativamente á 

recondução. Nos doze meses seguintes ao exercício do cargo, o ex-dirigente da 

ANEEL continua vinculado á autarquia,o que o impede de prestar direta ou 
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indiretamente qualquer tipo de serviços ás empresas sob fiscalização ou 

regulamentação da ANEEL. 

A lei da criação da agência168 estabelece ainda no seu artigo 7º a negociação de 

um contrato de gestão entre a Diretoria e o Poder Executivo, no prazo máximo 

de noventa dias a partir da nomeação do Diretor-geral, e que constitui um 

importante instrumento de controle da atuação administrativa e de avaliação de 

desempenho da autarquia. Aliás, o não cumprimento injustificado deste contrato 

de gestão constitui motivo para a exoneração dos diretores.  A legislação, e na 

sua sequência o regulamento interno da ANEEL, criaram ainda mecanismos 

para assegurar a transparência de gestão, diminuindo por essa via o risco de 

captura com que as agências reguladoras são sempre confrontadas; estão 

previstas consultas públicas em determinados processos de tomada de decisão, 

e os regulamentos e normas são divulgados através da internet, para além da 

ouvidoria que tem como objetivo central zelar pelos interesses dos 

consumidores. 

 Do ponto de vista organizacional, o organograma da  ANEEL indica a existência 

de uma Secretaria-Geral, uma Procuradoria-Geral, uma Auditoria Interna, uma 

Secretaria Executiva de Leilões e vinte superintendências de processos 

organizacionais como a regulação económica, a condução de estudos de 

mercado, concessões e autorizações de geração, entre outras (ANEEL, 

Relatório de Gestão 2012,pp.20, 23 e 24).    

A principal fonte de financiamento é a Taxa de Fiscalização dos Serviços de 

Energia Elétrica, paga pelos consumidores como parte integrante da factura da 

eletricidade; o valor desta taxa é definida anualmente pela ANEEL em função da 

modalidade e proporcionalmente ao porte do serviço concedido ou autorizado, 

incluindo a produção independente de energia elétrica e a auto produção de 

energia169 .   

A ANEEL conta com 721 trabalhadores efetivos (Quadro 174); entre os 

servidores autorizados, vinculados ao órgão, cerca de 48% são especialistas em 

regulação de serviços públicos de energia (Figura 153).   

O perfil dos especialistas em regulação na ANEEL remete para alguém do sexo 

masculino (68%) e ainda jovem (73,8% tem menos de 40 anos; Figura 154). A 

qualificação dos recursos humanos na ANEEL é elevada, conforme era aliás de 

esperar dado o peso que os especialistas em regulação têm na agência; cerca 

de 88% tem um grau académico de nível superior, especialização , mestrado ou 

doutoramento (Figura 155).   

 

1.                                          
168 Lei nº 9.427 de 26 de dezembro de 1996 
169

 Lei nº 9.427 de 26 de dezembro de 1996, artº 12º. 
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Quadro 174. ANEEL, Força de Trabalho , 2012 

Tipologia dos Cargos Lotação 

Autorizada Efetiva 
Servidores de carreira: 

                  Vinculada ao orgão 

                  Em exercício descentralizado 

                  Em exercício provisório 

                  Requisitados a outros orgãos 

807 

765 

35 

7 

Não há 

675 

630 

23 

7 

15 

Servidores com contratos temporários Não há 0 

Servidores sem vínculo com a adm. publica Não há 46 

Total - 721 

Fonte: ANEEL, Relatório de Gestão 2012, pg.195 

 

Figura  153. Distribuição dos recursos humanos por cargos, 2012 (%) 

 

Fonte: a partir de dados da ANEEL, Relatório de Gestão 2012 
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Figura 154.  Estrutura Etária dos servidores globais da ANEEL e dos Especialistas 
em Regulação do Serviço Público de Energia,2012 (%) 

 

Fonte: a partir de dados da ANEEL, Relatório de Gestão 2012 e do Boletim de Pessoal, Janeiro de 2013. 

 

Figura  155. Qualificação académia dos recursos humanos, ANEEL (%) 

 

 Fonte: Relatório de Gestão 2012, ANEEL 
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exploração da energia elétrica, bem como á implementação de políticas  

e á realização de estudos e pesquisas.  

O recrutamento e seleção, bem como acontece nos casos de analistas 

administrativos e técnicos administrativos, é feito através de concurso público170.   

Os potenciais candidatos devem ter a nacionalidade brasileira, ou portuguesa 

nos termos da lei, ter todos os direitos políticos e estar quite com as obrigações 

eleitorais e com o serviço militar (sexo masculino) , ter aptidão física e mental, 

não ter sido condenado em processos criminais contra a administração 

pública,e deter um grau superior, em qualquer área de formação, numa 

universidade reconhecida, entre outros requisitos.  

O processo de seleção dos especialistas em regulação de serviços públicos de 

energia e dos analistas administrativos baseia-se em duas provas objetivas e em 

duas provas discursivas; as primeiras testam os conhecimentos básicos e 

específicos, e constam da resposta a questões colocadas. Nas  provas 

discursivas deverão elaborar um texto dissertativo até 30 linhas, acerca dos 

conhecimentos básicos em Língua Portuguesa, Ética e conduta pública, Noções 

de informática, Noções de Direito Administrativo e Constitucional e Língua 

Inglesa171 .  

A segunda prova discursiva solicita a resposta a duas questões a serem 

respondidas em até 20 linhas cada, acerca dos conhecimentos específicos 

exigidos para cada um dos cargos, e das áreas. Assim , para todas as áreas , os 

potenciais candidatos têm de demonstrar conhecimentos específicos em 

“Fundamentos básicos do setor elétrico brasileiro” ,  em “Legislação específica 

do setor elétrico brasileiro” e em “Regulação” . Para além disso: 

 Especialista em regulação de serviços públicos de energia, área 1: 

Transmissão, distribuição e comercialização; 

 Especialista em regulação de serviços públicos de energia, área 2: 

Geração e estudos hidroenergéticos; 

 Especialista em regulação de serviços públicos de energia, área 3: 

Controladoria e Finanças; 

 Especialista em regulação de serviços públicos de energia, área 4: 

Economia e Estudos de mercado; 

 Especialista em regulação de serviços públicos de energia, área 5: 

Hidrologia, cartografia e geoprocessamento; 

No caso dos analistas administrativos, devem demonstrar conhecimentos 

específicos em:  

1.                                          
170 Edital nº1-ANEEL, 12 de março de 2010 
171 Edital nº1-ANEEL, 12 de março de 2010. 
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 recursos humanos, gestão contemporânea e comunicação, e orçamento 

público (área 1);  

 contabilidade, administração financeira ,orçamento público, licitações e 

contratos, convénios, controle interno e externo da administração pública 

(área 2);  

 suporte técnico, desenvolvimento de sistemas, gestão e governança de 

TI e segurança da informação (área 3); 

 arquivologia (área 4); 

 biblioteconomia (área 5).    

Depois de terem sucedido em todas as provas indicadas, os candidatos a 

especialistas em regulação em serviços públicos de energia, convocados dentro 

do número de vagas para o cargo, devem ainda frequentar , com sucesso,um 

curso de formação com uma duração de 180h presenciais. 

A tabela remuneratória dos especialistas em regulação, incluindo as 

gratificações de desempenho e as gratificações por qualidade, foi já apresentada 

no Quadro 161;no seu total, variam entre 12.963,00 e 17.479,00 reais. .  

As remunerações na ANEEL dividem-se de facto em duas partes, uma das quais 

o salário base , que varia entre 4.600,00 e 7.945,00 reais. A segunda parte 

engloba a Gratificação de Desempenho da Atividade de Regulação (GDAR) 

destinada aos Especialistas em Regulação, e a Gratificação Desempenho de 

Atividade Técnico-Administrativa em Regulação (GDATR) destinada aos 

analistas administrativos. 

 

Nos Estados Unidos o setor da eletricidade era tradicionalmente dominado por 

empresas privadas integradas verticalmente, desde a geração, passando pela 

transmissão e até à distribuição da eletricidade aos consumidores finais, 

caracterizando uma estrutura de mercado de monopólio natural. A regulação era 

feita pelas comissões que em cada estado eram responsáveis pelos mercados 

das “public utilities” (eletricidade, gás, agua), definindo as condições do serviço, 

os preços a pagar, com competências mesmo na aprovação dos investimentos 

feitos na geração, transmissão e distribuição; alguns autores falam de uma 

espécie de “franchise” geográfico (Joskow, 2000). Contudo, desde 1935 que a 

Federal Energy Regulatory Commission (FERC) detinha responsabilidades na 

regulação do setor, ainda que apenas no armazenamento e nos serviços de 

transmissão entre estados.  

Sucessivas reformas172 e iniciativas para expandir as oportunidades de entrada 

no setor elétrico de produtores independentes, durante as décadas de oitenta e 

noventa permitiram aumentar a geração de eletricidade e aumentar a livre 

concorrência no mercado atacadista. Mas a oferta das “public utilities”, e portanto 

1.                                          
172 Vd. Public Utility Regulatory Policy Act, de 1978 ; Energy Policy  Act,1992;Orders 888 , 889; Energy Policy Act, 2005. 
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o papel da Federal Energy Regulatory Commission,  estava ainda baseada num 

modelo em que existiam direitos exclusivos para fornecer os consumidores em 

mercados geograficamente delimitados, a preços regulados (Joskow, 

2000,pg.31). Desde meados da década de noventa que se tem vindo a evoluir 

para um design de mercado mais competitivo e mais eficiente.  

A Federal Energy Regulatory Comission (FERC) é um agência independente , 

até mesmo da influência política partidária; apenas três dos membros da sua 

direção podem vir do mesmo partido. Foi criada a 1 de outubro de 1977 , através 

do Department of Energy Organization Act; nessa mesma altura foi abolida a 

Federal Power Commission, que tinha sido estabelecida em 1920, tendo a FERC  

herdado uma parte substancial das suas atribuições . Ainda atualmente, a sua 

principal autoridade advém do Federal Power Act (1935) , do Natural Gas Act ( 

1938), do Natural Gas Policy Act (1978), e do  Public Utility Regulatory Policies 

Act (1978). 

É dirigida por cinco cinco comissários, nomeados pelo Presidente após audição 

e confirmação pelo Senado, por um período de cinco anos, e entre os quais o 

Presidente nomeia um para atuar como chairman. As suas decisões só podem 

ser revistas pelo tribunal e nunca pelo Presidente ou mesmo pelo Congresso. 

 A agência desempenha funções administrativas, regulatórias e de litigação 

envolvendo questões relacionadas com a energia; os seus objetivos centrais 

são, em primeiro lugar, assegurar que as taxas, os termos e as condições para a 

venda por atacado e a transmissão de energia elétrica , bem como de gás 

natural, são justas e não permitem tratamento discriminatório, e em segundo 

lugar garantir o desenvolvimento de infraestruturas energéticas que funcionem 

de forma segura e economicamente eficiente173. Entre outras competências : 

 Analisa as fusões e aquisições das empresas de eletricidade; 

 Regula a transmissão e a venda de gás natural  para revenda no 

comércio interestadual; 

 Regula o transporte por pipeline do petróleo nas trocas intersectoriais; 

 Licencia e inspeciona projetos hidroelétricos privados, municipais e 
estaduais; 

 Monitoriza e investiga os mercado de energia; 

 Faz aplicar os regulamentos regulatórios através da imposição de 

sanções e penalidades.   

A agência não intervem  na regulação da distribuição da eletricidade até aos 
seus consumidores, que pertence a  Comissões próprias dentro de cada Estado. 
Não intervem ainda na regulação da energia nuclear, que pertence a uma 
agência regulatória própria, a Nuclear Regulatory Commission. 

 

1.                                          
173 FY 2012 Performance & Accountability Report, pg.42. 
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Figura 156. Organograma da Federal Energy Regulatory Commission 

 

Fonte: https://www.ferc.gov/about/offices.asp 

 

O financiamento da agência depende de fundos recebidos anualmente do 

Congresso, na ordem dos 304,6 milhões de dólares em 2012 .  73% dos custos 

consistem em despesas em salários e benefícios de cerca de 1.300 

trabalhadores. 

Um número significativo de pessoas que trabalham na Federal Energy 

Regulatory Commission são engenheiros, que registam atualmente mesmo uma 

procura reforçada dados os investimentos nas redes (“grids”) bem como na 

necessidade de assegurar a sua segurança, para além de  economistas e 

juristas. Não existe nenhuma carreira de “especialistas em regulação de serviço 

público de energia” ou similar. Trata-se de profissionais das diversas áreas 

científicas que desempenham as suas funções no enquadramento 

organizacional.  

O Quadro 175 identifica o perfil de algumas dessas carreiras, fundamentalmente 

aqueleas cujas descrições funcionais parecem ir ao encontro das competências 

globais dos especialistas em regulação no sector da energia brasileiro, 

apresentando ainda a respetiva variação variação salarial. Não se inclui a 

informação relativa aos benefícios complementares, dado que remetem para o 

programa federal já extensivamente apresentado e descrito. 

   



 698 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  698 

 

Quadro 175. Federal Energy Regulatory Commision, Carreiras, 2013 

Carreiras Funções Qualificações Salários 

 
Economistas Condução de análises 

compreensivas do mercado, 
tendo em conta como é que 
as alterações nas regras do 
mercado e nas infraestruturas 
físicas da energia têm impacto 
na eficiência de mercado e 
nos consumidores; 

Providenciar aconselhamento 
técnico e suporte ás outras 
divisões dentro da Comissão 
e desenvolver 
recomendações ; 

Participar na elaboração de 
análises de dados de 
mercados públicos ou não; 

Colaborar na elaboração de 
documentos oficiais da 
Comissão  com vista á 
discussão de questões de 
natureza económica ou 
propostas de novas 
regulamentações; 

Verificar a qualidade e 
sensibilidade de bases de 
dados. 

Cidadania americana; 

Graduação académica 
superior em Economia; 

Experiência profissional  
na condução de 
investigação e de 
análise de resultados. 

 

Os critérios de seleção 
baseiam-se na análise 
curricular, respostas a 
um questionário que 
demonstre as 
competências e 
conhecimentos 
requeridos :(métodos 
estatísticos e 
capacidade para utilizar 
programas como o 
SAS ou o STATA; 
conhecimento do setor 
da energia, 
compreendendo as 
inovações tecnológicas 
e os seus efeitos no 
mercados; facilidade 
para escrever e falar 
em público). 

1 ano de estágio.  

GS-09 se tiverem 
um ano de 
experiência 
profissional na 
condução de 
investigação e 
análise de 

resultados no 

nível GS-07. 

GS-09: varia 
entre um salário 
anual de 41.563 
dl (step 1) e 
54.028 dl (step 

10); 

GS-07:varia entre 
um salário anual 
de 33.979 dl 
(step 1) e 44.176 

dl (step 10) 

(vd. a tabela do 
General 
Schedule (GS) 
efetivo a janeiro 
de 2013, no 
Quadro 68. 

Analista do 
setor da energia  

 

 

 

 

(Analyst of 
industry energy)  

Análise compreensiva dos 
mercados tendo em conta 
como é que as alterações 
nas regras do mercado e nas 
infraestruturas físicas da 
energia têm impacto na 
eficiência de mercado e nos 
consumidores; 

Providenciar aconselhamento 
técnico e suporte ás outras 
divisões dentro da Comissão 
e desenvolver 
recomendações ; 

Responsabilidade pela  
elaboração de análises de 
dados de mercados públicos 

Cidadania americana; 

Graduação académica 
superior; 

Experiência 
profissional; 

Os critérios de seleção 
baseiam-se na análise 
curricular, respostas a 
um questionário que 
demonstre as 
competências e 
conhecimentos 
requeridos :(métodos 
estatísticos e 
capacidade para utilizar 

GS-12 se tiverem 
um ano de 
experiência 
profissional na 
condução de 

investigação com 
complexidade 
elevada ao nível 
GS-11. 

GS-12: varia 
entre um salário 
anual de 60.274 
dl (step 1) e 

78.355 dl (step 

10); 

GS-11:varia entre 
um salário anual 
de 50.287 dl 
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ou não; 

Responsabilidade pela 
elaboração de documentos 
oficiais da Comissão  com 
vista á discussão de questões 
de natureza económica ou 
propostas de novas 
regulamentações. 

programas como o 
SAS ou o STATA; 
conhecimento do setor 
da energia, 
compreendendo as 
inovações tecnológicas 
e os seus efeitos no 
mercados; facilidade 
para escrever e falar 
em público). 

 

 

(step 1) e 65.371 

dl (step 10) 

(vd. a tabela do 
General 
Schedule (GS) 
efetivo a janeiro 

de 2013, no 
Quadro 68. 

Assessor jurídico 

(Attorney 
advisor) 

Aplicação do direito da 
energia em processos da 
responsabilidade da FERC; 

Responsabilidade pela 
condução de investigações e 
ações de aplicação de 
sanções. 

Devem prossuir 
formação académica 
suerior em direito (J.D. 
ou LL.D) numa escola 
de direito acreditada 
pela American Bar 
Association; 

Experiência substancial 
em litigância 
empresarial complexa; 

Experiência na barra 
(em tribunal); 

Cidadania americana; 

Análise curricular. 

 

 

O salário anual 
é pago de 
acordo com o 

GS-0905 -15 

(General 
attorneys series) 

que varia entre 
US $123.758,00 
e  US 
$155.500,00 

Ou 

GS-0905-14, 

que varia entre  

US $105.211,00 
e  US 
$136.771,00 

. 

 

Engenheiros 

 

(Eletrical 
engineers) 

Desempenhar funções como 
especialista e conselheiro 
técnico junto da direcção da 
FERC em questões de 
economia da energia, 
eficiência, operações e 
planeamento; 

Servir como especialista em 
questões defrontadas pela 
Comissão e por outras 
agências federais no que 
respeita ao setor da 
energia,incluindo questões 
de segurança, infraestruturas 
e novas tecnologias; 

Fazer recomendações 

Cidadania americana; 

Graduação académica 
superior em 
Engenharia Eletrónica; 

Experiência profissional  
em redes elétricas 
complexas e ou 
infraestruturas 
equivalente ao GS-14.. 

Os critérios de seleção 
baseiam-se na análise 
curricular, respostas a 
um questionário que 
demonstre as 
competências e 

O salário anual 
é pago de 
acordo com o 

GS-0850 -15 

(série de 
professional 
engineers 
positions) 

que varia entre 
US $123.758,00 
e  US 
$155.500,00 
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baseado em estudos que 
possam afetar a alocação 
potencial de recursos da 
Comissão.     

conhecimentos 
requeridos : 

Conhecimento técnico 
do setor; 

Capacidade para 
trabalhar em equipa, 
conduzindo 
investigações e 
pesquisando 
informação; 

Facilidade em escrever 
e comunicar 
resultados. 

 

. 

 

Fonte: https://www.usajobs.gov/; http://www.ferc.gov/careers/job-search/jobs-demand.asp 

 

 O Quadro 176 apresenta de forma sucinta as agências reguladoras na área da 

energia em cada um dos restantes países da amostra ( México, Portugal, França 

e Suécia),incluindo informações sobre a dimensão e carreiras . 

No México , a Constituição dispõe que as áreas estratégicas de funcionamento 

do Estado não se podem constituir em monopólio; é o caso da eletricidade. A lei 

do Serviço Público de Energia Elétrica é a norma fundamental que regula tanto a 

prestação do serviço público em si, incluindo a geração, transmissão, 

transformação , distribuição e abastecimento ou venda da energia elétrica,  como 

a organização e o funcionamento da Comisión Federal de Eletricidad, 

complementada por uma série de leis entre as quais as mais importantes para o 

setor são a Lei da Comissão Reguladora da Energia e a Lei Federal da 

Entidades Paraestatais.   

A Comisión Federal de Eletricidad teve a sua origem em 1934  num decreto que 

a estabelecia com a missão de organizar e dirigir um sistema nacional de 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, mas que nunca chegou a 

ser posto em prática . De acordo com Treviño (sem indicação de ano, pg.115 e 

seguintes) em 1937 voltou a registar-se uma tentativa de a implementar, na 

altura como uma dependência oficial, dotada de autonomia administrativa e 

financeira e património próprio. Em 1949, é aprovada nova legislação que a 

criava de novo enquanto organismo publico descentralizado. Em 1960 a 

indústria veio a ser nacionalizada; nesse contexto, a Comisión Federal de 

Eletricidad adquiriu a totalidade das ações que integravam o capital social das 

empresas privadas concessionárias. Com data de 1967, a Comisión passou a 

integrar de direito todo o ativo dessas empresas. Em 1975 é publicada a Ley del 

Servicio Publico de la Energía Elétrica que, segundo refere Treviño , foi já 

reformulada por diversas vezes.  

http://www.ferc.gov/careers/job-search/jobs-demand.asp
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A Comision Federal de Eletricidad é um organismo publico descentralizado, 

financiado fundamentalmente pelo orçamento federal e pelos direitos de crédito 

dos utilizadores do serviço. È dirigida por uma Junta de Governo, a Direção 

Geral e o Conselho de Viglância. A Junta do Governo integra os Secretários de 

Estado da Energia, Fazenda e Crédito Público, Desenvolvimento Social, 

Comércio e Fomento Industrial e Meio Ambiente, Recursos Naturais e Pesca, e 

ainda o diretor geral do Petróleos Mexicanos e três representantes do Sindicato 

Único dos Trabalhadores  Eletricistas da República Mexicana. O Diretor Geral e 

restantes membros da Direção Geral são nomeados pelo Presidente da 

República, e apenas podem ser renomeados mais uma vez . O Conselho de 

Vigilância é formado por três membros nomeados pela Secretaria de Controlo e 

Desenvolvimento Administrativo , pela Secretaria de Energia e pela Junta de 

Governo .   

Tem como competências centrais: 

 Manter a continuidade do serviço publico de energia que a sociedade 

procura; 

 Planificar o setor elétrico e promover os investimentos necessários ás 

futuras gerações e emitir pareceres sobre a forma como as empresas 

privadas podem participar na oferta de eletricidade; 

 Atribuir e revogar licenças para operadores privados de geração; 

 Aprovar instrumentos regulatórios e metodologias para definir tarifas; 

 Garantir que a energia adquirida para transmissão aos consumidores o 

foi  ao mais baixo custo possível ;   

  Responsável pela aprovação, definição de preços e condições para  a 

venda de fuel, gás natural e hidrocarburetos, bem como as metodologias 

a utilizar para calcular as tarifas para serviços como a sua transmissão 

ou distribuição por pipeline; 

De acordo com informações constantes do seu Informe de Redición de Cuentas 

2006-12, os recursos humanos da Comision Federal de Eletricidad podem 

dividir-se em: 

 estrutura básica , que integra a direção de topo e as suas direções 

superiores. Apresenta três níveis autorizados, o Diretor Geral, os 

Comissários e o Secretário Executivo  no segundo nível, e no terceiro os 

diretores gerais, totalizando 12 lugares; 

 estrutura não básica, com  169 postos de trabalho dos quais cerca de 

66% são pessoal de confiança, tendo os restantes caráter eventual. 

Desde 2010, os trabalhadores da CRE deixaram de estar abrangidos pelo 

Servicio Profesional de Carrera, passando a ter o carácter de “postos de 

designação directa”.  Em 2011 foi publicado no novo Regulamento Interno 

Do CRE, de acordo com o qual deveria vir a existir o Servicio Profesional 

Regulatório, o que aparentemente ainda não sucedeu . Note-se contudo que 

todos os servidores da Comisión são considerados como de confiança.  
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          Quadro 176. Agências reguladoras da energia: missão, dimensão e cargos equiparados a especialistas de regulação   

 

 Portugal Suécia México França 

Nome Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos 

Swedish Energy Markets 

Inspectorate 

Comisión Reguladora de Energía Commision de Régulation de L’Énergie 

Missão A ERSE tem por missão a regulação 
dos setores da eletricidade e do gás 

natural. 

 

A missão é promover o 
desenvolvimento do sistema 

energético da Suécia, tornando-
o ecológicamente e 
económiamente sustentável. Isto 

signfica que a energia deve ser 
disponibilizada a preços 
competitivos e que a geração da 

energia deve ter o menor 
impacto possível nas pessoas e 
no ambiente.   

A Comisión  Reguladora de Energía  
tem por objeto promover o 

desenvolvimento eficiente do setor 
energetico do país. 

 

CRE contributes to the smooth operation of energy 
markets for the benefit of the consumer. 

 

Dimensão A ERSE registou 71 colaboradores 
efectivos no ano de 2012. 

99 trabalhadores 181 trabalhadores A CRE tem 130 trabalhadores , dos quais 125 
agentes. Destes , 59 são mulheres e 66 são 
homens.  

Especialista 
de Regulação 

Técnico Superior (de Regulação)     

  Salário Entre 1500 e 3000 euros líquidos 
mensais  

Salários individuais (depende no 
número de anos de experiência 
e educação); ver Quadro  

Salários (ver Quadros 176 e 177)   
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No que respeita aos conteúdos funcionais, veja-se o caso de um servidor na 

Sub-Direccion B174, com o nível administrativo CFNA 002,  que parecem 

corresponder ás desempenhadas por especialistas em regulação de serviços 

públicos de energia , no Brasil: 

 elaborar estudos estatísticos  a partir de informação económica que 

possam servir de apoio ás decisões da Comissão; 

 assessorar a criação de bases de dados e elaborar estudos para medir o 

impacto das decisões nas entidades reguladas; 

 realizar relatórios económicos sobre o desenvolvimento da indústria de 

gás que sirvam de apoio á tomada de decisão; 

 comparar e analisar a informação histórica dos concessionários e dos 

planos de negócios apresentados á Comissão ; 

 analisar propostas alternativas para a avaliação da eficiência económica 

dos concessionários; 

 comparar o desempenho dos concessionários para estabelecer 

standards e parâmetros de eficiência para  a indústria.     

Os requisitos são : 

 formação académica superior em ciências sociais e administrativas e 

pertencentes á carreira de economia ou finanças; 

 pelo menos três anos de experiência profissional em funções que 

envolvam conhecimento de  teoria económica, economia industrial, 

políticas governamentais e estatísticas; 

 conhecimentos dos processos e prospetivas do setor energético; 

 noções gerais da administração publica federal. 

e em termos comportamentais: 

 orientação para resultados ; 

 capacidade para trabalhar em equipa. 

Os métodos de seleção são a análise curricular, um exame de conhecimentos e 

a entrevista dos melhores candidatos. A lista bibliográfica referente á matéria a 

apreciar no exame inclui as obras dos principais autores de regulação 

económica em termos mundiais. 

Já a um nível de responsabilidade mais baixo, por exemplo, “profissional 

executivo de serviços especializados “ ( CF2 1864; pessoal operativo), na área 

financeira,  o conteúdo funcional é: 

 analisar a informação para a elaboração do relatório anual do 

cumprimento fiscal e financeiro dos objetivos propostos; 

 receber, registar e compilar as cópias de contratos de bens e serviços 

1.                                          
174 Convocatoria pública y abierta nº 017/2008. 
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As remunerações aplicadas na Comision de Regulación de Energia estão 

apresentadas no Quadro 176; dizem respeito a 2013.   

 

Quadro 176. Comision de Regulación de Energia, Remunerações, 2013  

Posto Nível Salário 

base 

Compensação 

garantida 

Salário 

bruto 

Salário 

líquido 

Presidente JC2 $21.068,64 166.875,66 190.021,30 139.125,54 

Vogais KB3 $17,409.02  $156,027.16 $173,513.18  $127,404.78 

Secretario 

executivo 

KC2 17.629,88 156.271,46 $171.978,34 126.315,04 

Diretor geral LC3 $16.140,73 130.079,54 150.297,27 110.821,48 

Diretor geral LC2 $16.140,73 114.485,59 130.703,32 97.009,78 

Diretor geral 

adjunto 

LB2 15.541,68 98.046,42 $113.665,10 $84.912,64 

Diretor geral 

adjunto 

LB1 15.541,68 83.230,58 $98,849.26 $74,393.39 

Diretor geral 

adjunto 

LA1 $14,964.85 $70,924.07 $85,965.92  $65,246.22 

Diretor de area  MA2 $8,157.13 $47,972.09 56,206.22 $44,116.83 

Diretor de area  MA1 $8,157.13 $39,816.56  $48,050.69 $38,326.41 

Subdiretor de 

area 

NC3 $8,157.13  $39,733.80 $47,967.93  $38,267.65 

Subdiretor de 

area 

NC2 $8,157.13  $31,757.97  $39,992.10  $32,604.81 

Subdiretor de 

area 

NB2 $7,957.05  $25,580.01 $33,614.06  $28,076.40 

Subdiretor de 

area 

NB1 $7,957.05  $20,707.10 $28,741.15  $24,288.13 

Subdiretor de 

area 

NA2 $7,666.09  $20,998.07 $28,741.16  $24,288.14 

Subdiretor de 

area 

NA1 $7,666.09  $17,588.67 $25,331.76  $21,587.16 

Chefe de 

departamento 

OB1 $7,115.70  $12,317.02 $19,509.72  $16,940.31 

Chefe de 

departamento 

OA1 $6,855.50  $10,190.75 $17,123.25  $14,984.31 

Profissional 

executivo de 

serviços 

especializados 

PQ3 $5,906.45  $4,670.75 $10,577.20  $9,619.04 

Fonte: www.cre.gob.mx/ 
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Quadro 177.  Comision Reguladora de Energia, México, benefícios complementares, 2013 

Posto Nível Seguros Económicos Inerentes ao posto 
  SSI* SCR* SGM* 

S.M.M 

SI* 

M.S.I. 

Subs. Férias 

por período 

(% do 

salário base-

S.B.) 

Prémio 

quinquenal 

Subs. 

Natal 

Subs. 

morte 

Subs.de

despesa 

Férias Tele 

móvel 

Gasolina Assist. 

legal 

Carro/ou

apoio 

econ. 

Presidente JC2 Sim Sim 295 a 

1000 

40 a 

108 

50% de 10 

dias S.B. 

$46 a 

$136 

40 dias 

S.B. 

Até 4 meses 

S.B. 

$77,00 20 

dias/ano 

Sim Sim Sim 2 ou 1 e 

apoio ec. 

Vogais KB3 Sim Sim 295 a 

1000 

40 a 

108 

50% de 10 

dias S.B. 

$46 a 

$136 

40 dias 

S.B. 

Até 4 meses 

S.B. 

$77,00 20 

dias/ano 

Sim Sim Sim 1 e apoio 

ec. 

Secretario 

executivo 

KC2 Sim Sim 295 a 

1000 

40 a 

108 

50% de 10 

dias S.B 

$46 a 

$136 

40 dias 

S.B. 

Até 4 meses 

S.B. 

$77,00 20 

dias/ano 

Sim Não Sim Apoio 

económ. 

Diretor geral LC3 Sim Sim 222 a 

740 

40 a 

108 

50% de 10 

dias S.B 

$46 a 

$136 

40 dias 

S.B. 

Até 4 meses 

S.B. 

$77,00 20 

dias/ano 

Sim Não Sim Apoio 

económi. 

Diretor geral LC2 Sim Sim 222 a 

740 

40 a 

108 

50% de 10 

dias S.B 

$46 a 

$136 

40 dias 

S.B. 

Até 4 meses 

S.B. 

$77,00 20 

dias/ano 

Sim Não Sim Apoio 

económi 

Diretor geral 

adjunto 

LB2 Sim Sim 222 a 

740 

40 a 

108 

50% de 10 

dias S.B 

$46 a 

$136 

40 dias 

S.B. 

Até 4 meses 

S.B. 

$77,00 20 

dias/ano 

Não Não Sim Não 

Diretor geral 

adjunto 

LB1 Sim Sim 222 a 

740 

40 a 

108 

50% de 10 

dias S.B 

$46 a 

$136 

40 dias 

S.B. 

Até 4 meses 

S.B. 

$77,00 20 

dias/ano 

Não Não Sim Não 

Diretor geral 

adjunto 

LA1 Sim Sim 222 a 

740 

40 a 

108 

50% de 10 

dias S.B 

$46 a 

$136 

40 dias 

S.B. 

Até 4 meses 

S.B. 

$77,00 20 

dias/ano 

Não Não Sim Não 

Diretor de area  MA2 Sim Sim 185 a 

740 

40 a 

108 

50% de 10 

dias S.B 

$46 a 

$136 

40 dias 

S.B. 

Até 4 meses 

S.B. 

$77,00 20 

dias/ano 

Não Não Sim Não 

Diretor de area  MA1 Sim Sim 185 a 

740 

40 a 

108 

50% de 10 

dias S.B 

$46 a 

$136 

40 dias 

S.B. 

Até 4 meses 

S.B. 

$77,00 20 

dias/ano 

Não Não Sim Não 

Subdiretor de 

area 

NC3 Sim Sim 148 a 

740 

40 a 

108 

50% de 10 

dias S.B 

$46 a 

$136 

40 dias 

S.B. 

Até 4 meses 

S.B. 

$77,00 20 

dias/ano 

Não Não Sim Não 

Subdiretor de 

area 

NC2 Sim Sim 148 a 

740 

40 a 

108 

50% de 10 

dias S.B 

$46 a 

$136 

40 dias 

S.B. 

Até 4 meses 

S.B. 

$77,00 20 

dias/ano 

Não Não Sim Não 

Subdiretor de 

area 

NB2 Sim Sim 148 a 

740 

40 a 

108 

50% de 10 

dias S.B 

$46 a 

$136 

40 dias 

S.B. 

Até 4 meses 

S.B. 

$77,00 20 

dias/ano 

Não Não Sim Não 

Subdiretor de 

area 

NB1 Sim Sim 148 a 

740 

40 a 

108 

50% de 10 

dias S.B 

$46 a 

$136 

40 dias 

S.B. 

Até 4 meses 

S.B. 

$77,00 20 

dias/ano 

Não Não Sim Não 

Subdiretor de 

area 

NA2 Sim Sim 148 a 

740 

40 a 

108 

50% de 10 

dias S.B 

$46 a 

$136 

40 dias 

S.B. 

Até 4 meses 

S.B. 

$77,00 20 

dias/ano 

Não Não Sim Não 

Subdiretor de 

area 

NA1 Sim Sim 148 a 

740 

40 a 

108 

50% de 10 

dias S.B 

$46 a 

$136 

40 dias 

S.B. 

Até 4 meses 

S.B. 

$77,00 20 

dias/ano 

Não Não Sim Não 

Chefe de 

departamento 

OB1 Sim Sim 111 a 

740 

40 a 

108 

50% de 10 

dias S.B 

$46 a 

$136 

40 dias 

S.B. 

Até 4 meses 

S.B. 

$77,00 20 

dias/ano 

Não Não Sim Não 

Chefe de 

departamento 

OA1 Sim Sim 111 a 

740 

40 a 

108  

50% de 10 

dias S.B 

$46 a 

$136 

40 dias 

S.B. 

Até 4 meses 

S.B. 

$77,00 20 

dias/ano 

Não Não Sim Não 

Profissional PQ3 Sim Sim Sim Sim 50% de 10 $46 a 40 dias Até 4 meses $77,00 20 Não Não Não Não 



 706 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  706 

executivo de 

serviços 

especializados 

dias S.B $136 S.B. S.B. dias/ano 

Fonte: www.cre.gob.mx/Tabela de remuneraciones 

Notas explicativas: 

SSI – Seguro de Separación Individualizado : constitui um seguro para cargos de chefia intermédia e de topo para contingências como a perda de emprego por 
qualquer causa, falecimento,incapacidade permanente ou total, ou aposentadoria, o que acontecer primeiro.  É formado a partir de contribuições iguais por parte do 
servidor público e da instituição, que podem ser de 2, 4, 5 ou 10%  do salário bruto mensal, conforme a opção, capitalizando ainda os juros do investimento que vai 
sendo feito.  O desconto para este seguro é voluntário. O montante segurado é pago ao próprio quando deixa o serviço ativo por qualquer um dos motivos 
enunciados; 

 SCR- Seguro coletivo de retiro – Constitui um seguro para a aposentadoria feito pela instituição. Varia entre 12.000,00 e 25.000,00 pesos; 

SGM – Seguro coletivo de gastos médicos mayores – seguro feito pela instituição com descontos da mesma e do trabalhadore e que cobre a acumulação de gastos 
médicos que se geram em consequencia de um acidente ou doença nos termos específicos da apólice. A apólice está definida por referencia ao número de salários 
mínimos mensis cobertos (SMM); 

SI – seguro (de vida) institucional – está definido por referência meses de salário mensal total (SMI) . 
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O modelo europeu de regulação no setor da energia aponta para a crescente 

integração dos mercados, garantindo maior segurança no fornecimento, mais 

concorrência , simplicidade e harmonização e maior eficiência e transparência; o 

plano, na União Europeia, aponta para a formação de um mercado único de 

energia que termine com os monopólios ainda existentes em diversos países. 

Em França, no pós-guerra e durante a reconstrução do país , foi decidido criar as 

companhias de eletricidade (Eletricité de France, EDF)  e de gás (atualmente 

GDF Suez) como monopólios na produção, transporte e distribuição, o que se 

manteve até ao princípio da década de 2000 quando a França adotou as 

diretivas comunitárias175 . É neste contexto que foi criada em 24 de março de 

2000 a Comissão Reguladora de Energia (Commission de régulation de 

l'energie) como uma autoridade administrativa independente, com a missão 

global de  

  “contribuir para o bom funcionamento dos mercados da eletricidade e do 

gás natural em benefício dos consumidores finais e em coerência com os 

objetivos da política energética”176. 

As suas principais competências são, de forma genérica para os dois setores : 

 Fixar as tarifas das redes publicas de eletricidade e de gás natural; 

 Poder de decisão, aprovação ou autorização sobre operadores do 

sistema, contribuições para o sistema público de eletricidade ; 

 Capacidade de resolução dos diferendos entre operadores na geração da 

eletricidade e utilizadores e estabelecimento de sanções; 

 Poderes de investigação e de informação junto dos stakeholders; 

 Propor condições de acesso regulado á eletricidade gerada nas  usinas 

nucleares. 

A governação da Commission de régulation de l'energie baseia-se  num colégio 

composto por cinco membros nomeados em função das suas competências nos 

domínios jurídico, económico e técnico. O presidente e dois dos membros são 

nomeados pelo Presidente da República , depois de audição da Assembleia da 

República, por um período de seis anos; os outros dois membros são nomeados 

por um período de quatro anos , um pelo Presidente da Assembleia da 

República e o outro pelo Presidente do Senado. 

1.                                          
175 Lei No. 2000-108 of 10 de fevereiro de 2000, sobre a modernização e do desenvolvimento do serviços público de eletricidade; 

corresponde á transposição  da Directiva 96/92/EC de 19 de dezembro de 1996 sobre as regras comuns para a formação do mercado 

único da eletricidade; Lei Nº. 2003-8 de 3 de janeiro 2003  transpondo a Directiva 98/30/EC de  22 de junho de 1998  sobre as regras 
comuns para a formação de um mercado único no gás natural. 
176 http://www.cre.fr/presentation/missions. 
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A Comissão de Regulação da Energia  integra ainda um comité para regular os 

diferendos e estabelecer as sanções a aplicar  no setor da energia, designada 

por CoRDIS. Compete-lhe ainda  regular os diferendos entre geradores e 

utilizadores das redes públicas de eletricidade e gás natural no que diz respeito 

aos aspetos técnicos e financeiros. Trata-se de um corpo independente ainda 

que dentro da CRE, e tem como objetivo garantir o acesso transparente e não 

discriminatório ás redes de eletricidade e gás. È composto por dois conselheiros 

de Estado designados pelo Presidente do Conselho de Estado, e por outros dois 

conselheiros do Supremo Tribunal, designados pelo presidente do Supremo 

Tribunal. Finalmente , existe um provedor da energia, do tipo dos ombudsman 

alemães, que tem como função zelar para que os consumidores disponham de 

toda a informação relevante no que respeita aos seus direitos.     

Em França, a Comissão de Regulação da Energia  conta com 130 

colaboradores, dos quais 125 são agentes (para além dos comissários), 59 do 

sexo feminino e 66 do sexo masculino.  Os servidores públicos que trabalham na 

CRE têm como responsabilidade a preparação das decisões da CRE 

relativamente á verificação ou fixação das componentes do preço da energia, e 

de acordo com o ultimo Relatório de Atividades , a CRE defronta-se com um 

signficativa falta de recursos humanos a que muito dificilmente  pode fazer face 

devido aos cortes orçamentais associados com a atual crise . 

Os trabalhadores da Comissão de Regulação da Energia, em França, são muito 

qualificados. A CRE tem um acordo com a Tolouse School of Economics, uma 

das principais universidades, a nível mundial, especializada em economia 

industrial e regulação. 87% dos colaboradores têm relações contratuais de cireito 

público, ainda que muitos tenham sido contratados em empresas; a média etária 

é 35 anos. No Quadro 178 estão apresentados os conteúdos funcionais de 

alguns postos de trabalho comparáveis com as funções desempenhadas pelos 

especialistas em regulação de serviços públicos de energia, ainda que num 

sentido lato.  

Quadro 178. Commission de Regulation de l’ Energie, France , conteúdos funcionais e 
competências  

  Posto de 

trabalho 

Funções Competências Formação  

Encarregado de 
missão 
“Modelização e 
gestão dos 
dispositivos de 
mercado”  

Departamento de 
tarifas e 
concorrência 

Trabalhando na 
direção de 
desenvolvimento de 
mercado, tem como 
missão participar na 
modelização técnica e 
matemática, 
nomeadamente 
modelizando o 
aprovisionamento 
realizado pelos 
fornecedores no 
mercado atacadista; 

Melhorar os 
instrumentos de 
tratamento dos perfis 
dos consumidores; 

Participar no cálculo 

Rigoroso; 

Autónomo; 

Metódico; 

Capacidades 
relacionais; 

Facilidade para redigir 
bem; 

Capacidade para 
argumentar e sentido 
crítico; 

Capacidade para 

Licenciatura; 

Grand ècoles; 

Conhecimentos de 
modelização 
estatística; 

Processos 
estocásticos; 

Noções de 
programação VBA; 

Capacidade e 
conhecimentos para 
tratar informação 
complexa e 



 709 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  709 

dos direitos dos 
fornecedores no 
dispositivo ARENH; 

Participar na gestão 
operacional do 
mercado de 
capacidade.   

inovar; 

Gosto pelo trabalho 
em equipa; 

abundante. 

Analista dos 
problemas de 
consumo de 
eletricidade nas 
redes publicas de 
distribuição 
 
Departamento de 
“trocas de 
eletricidade nas 
fronteiras” 

Identificar e analisar o 
impacto potencial de 
problemas no 
consumo interagindo 
com a geração e a 
distribuição; 

Elaborar propostas 
concretas; 

Simular tarifas; 

Constribuir para os 
trabalhos e estudos 
nas instâncias 
europeias; 

Contribuir para a 
elaboração de 
mecanismos de 
ajustamento.  

Rigoroso; 

Autónomo; 

Metódico; 

Aptidão para trabalhar 
em equipa; 

Aptidão para trabalhar 
em modo project; 

Inglês corrente; 

 

Licenciatura; 

Grand ècoles; 

Conhecimentos 
aprofundados de 
microeconomia e 
economia industrial; 

Conhecimentos de 
modelização 
estatística; 

Conhecimentos de 
matemática; 

Interesse pelo setor 
da energia. 

Analista no seio do 

departamento 

“Indústrias do gás 

na Europa” 

Preparar estudos 
sobre o 
funcionamento das 
interconexões de gás 
na Europa do 
nordeste e do 
sudoeste; 

Automatisar e 
preparar tableau de 
bord das 
infraestruturas em 
França; 

Colaborar na 
preparação de 
dossiers relativos á 
rede em França e na 
União Europeia.  

Aptidão para trabalhar 
em equipa; 

Capacidade para 
saber ouvir;  

Conhecimento de 
inglês é indispensável; 

Facilidade para expor; 

Experiência 
internacional. 

Economista ou 
engenheiro; 

Capacidade para 
evoluir num ambiente 
complexo; 

Conhecimento dos 
fundamentos 
económicos e 
jurídicos da regulação. 

 Fonte:CRE  

Não foi possível obter a confirmação dos níveis salariais praticados. No entanto, 

as informações obtidas informalmente apontam para uma prática salarial 

baseada no acordo individual sobre os salários base, a que acrescem montantes 

em função do desempenho, e que remetem para valores globais cerca de 60% 

acima dos valores correspondentes para a administração pública (grau A). O 

salário do Presidente da Comissão Reguladora de Energia andará pelo 16.100 

euros mensais. Já os benefícios complementares são comparáveis aos da 

restante função pública, e já foram largamente referidos. 
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Em Portugal, a regulação é relativamente recente. No pós-1974, as diversas 

empresas produtoras de eletricidade foram nacionalizadas, dando origem á EDP, 

então uma empresa verticalmente integrada,  com uma posição monopolista na 

produção, transmissão e distribuição de energia; o sistema elétrico nacional foi 

estruturado apenas em 1995, estabelecendo o Sistema Elétrico de Serviço 

Público, e o Sistema não Vinculado177 . É ainda em 1995 que é criada a Entidade 

Reguladora do Setor Elétrico, atualmente Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos.  Em 1997 inicia-se o processo de privatização da EDP (concluído 

em 2011 com a venda de 21,35% ao gigante chinês China Three Gorges), e em 

2000 foram autonomizados juridicamente as atividades de transporte de energia, 

tendo sido criada para tal a REN,S.A. 

Em novembro de 2001 foi assinado um memorando entre Portugal e a Espanha  

para a criação de um mercado comum de eletricidade, MIBEL, cujo 

funcionamento como mercado a prazo se iniciou em 2004 e como mercado 

comum diário a 1 de julho de 2007. Nesse enquadramento, em 2006178, o 

sistema elétrico nacional foi reorganizado; desde então as actividades de 

produção e de comercialização são exercidas  em regime de mercado, e a 

transmissão e distribuição são reguladas e exercidas ao abrigo de concessões. 

Em Portugal, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) é a 

entidade responsável pela regulação dos sectores do gás natural e da 

electricidade. A ERSE é uma pessoa colectiva de direito público, dotada de 

autonomia administrativa e financeira e de património próprio179. No exercício 

das suas funções , tem poderes para impor sanções previstas no regime 

sancionatório do setor energético por comportamento discriminatório  a favor da 

empresa verticalmente integrada.    

A ERSE é independente no exercício das suas funções, no quadro da lei, sem 

prejuízo dos princípios orientadores da política energética fixados pelo Governo, 

nos termos constitucionais e legais, e dos actos sujeitos a aprovação ministerial 

nos termos da lei e dos seus estatutos.  

No exercício da sua actividade tem por missão, entre outras: 

 proteger adequadamente os interesses dos consumidores, em particular 

os consumidores económicamente vulneráveis em relação a preços, 

qualidade de serviço, acesso à informação e segurança de 

abastecimento; 

  promover a concorrência entre os agentes intervenientes nos mercados, 

nomeadamente no âmbito do mercado interno da energia, garantindo às 

empresas dos setores regulados exercidos em regime de serviço 

público, o equilíbrio económico-financeiro no âmbito de uma gestão 

adequada e eficiente; 

 contribuir para a progressiva melhoria das condições económicas e 

ambientais,e ainda arbitrar e resolver litígios, fomentando a resolução 

extra-judicial de litígios; 

1.                                          
177

 Decs. Lei 182 a 188 de 27 de julho de 1995.  
178

 Dec. Lei 29/2006, de 15 de fevereiro.  
179

 Estatutos aprovados pelo Decreto-Lei n.º 97/2002, de 12 de abril, alterados pelo Decreto-Lei n.º 212/2012, de 25 de setembro, na 
redação do Decreto-Lei n.º 84/2013, de 25 de junho 
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 promover a realização de estudos sobre os mercados da eletricidade  e 

do gás natural; 

 apoiar a constituição e supervisionar o funcionamento do operador 

logístico de mudança de comercializador; 

 monitorizar os planos de investimento dos operadores das redes de 

transporte de gás e eletricidade; 

 monitorizar o investimento em capacidade de produção de eletricidade, 

bem como o investimento na constituição de reservas de gás natural; 

 dicidir os litígios que surjam entre os intervenientes nos sectores da 

eletricidade e do gá natural. 

O Conselho de Administração é constituído por um presidente e dois vogais 

designados por resolução do Conselho de Ministros sob proposta do mnistro 

responsável pela área de energia , acompanhada por um parecer formulado pela 

Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP) 

relativo á adequação do perfil das personalidades às funções a desempenhar. 

Em 2102, a ERSE contava com 71 colaboradores , dos quais cerca de 44% 

tinham licenciatura, e outros tantos graus de mestrado ou doutoramento. O perfil 

dos seus trabalhadores corresponde portanto a alguém com um elevado grau 

qualificacional, do sexo feminino (54%) e relativamente jovem (a média etária era 

de 43 anos). O seu orçamento é financiado pelas contribuições dos 

consumidores de eletricidade e de gás natural através dos concessionários do 

transporte de energia elétrica e do gás natural. As despesas com pessoal 

representam 65,5% das despesas correntes.   

Embora não tenha sido possível conhecer com detalhe a estrutura salarial da 

ERSE, as informações obtidas informalmente apontam para valores 

remuneratórios próximos dos verificados para técnicos superiores da função 

publica no topo da respetiva tabela, já apresentada no Quadro 84 (entre 1.500 € 

a 3.000 € mensais brutos). 

 

Na Suécia, o mercado da eletricidade foi desregulado em 1996, quando tanto a 

geração quanto a distribuição foram abertos á livre concorrência para permitir 

uma maior possibilidade de escolha aos consumidores e permitir ainda uma 

utilização mais eficiente dos recursos na geração180; as operações em rede 

continuam a constituir um monopólio regulado.  A legislação comunitária foi já 

toda transposta para a legislação sueca, nomeadamente o 3º Pacote de 

Diretivas para o Setor da Energia aprovado pelo Parlamento Europeu em 2009.   

No que diz respeito ao mercado atacadista ou grossista , a Suécia faz parte do 

mercado nórdico,por sua vez integrado no crescente mercado de eletricidade 

europeu. Já a distribuição é um mercado nacional, ainda que exista um acordo 

político para integrar os mercados nórdicos num único em 2015. A geração é , 

em cerca de 90% originada em usinas hidroelétricas e termonucleares. 

1.                                          
180 http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/NATIONAL_REPORTS, pg. 10 
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Existem na Suécia duas agências com responsabilidade no setor da energia, a 

Swedish Energy Agency e o Swedish Energy Market Inspectorate.  

O regulador sueco é o Energy Market Inspectorate ; está em vigor desde 2008, 

tem 98 trabalhadores e um orçamento anual na ordem  dos 11 milhões de euros. 

No entanto, a regulação de preços na eletricidade, na Suécia , é já antiga, 

remontando a 1938 quando pela primeira vez foi deliberado um controlo de 

preços no Parlamento.Em 1996 foi formada a “Network Authority”, dentro do 

NUTEK, que evoluiu para a actual agência reguladora. 

Apesar de ser uma agência administrativa integrada formalmente no Ministério 

das Empresas, Energia e Comunicações, atua de forma independente. A sua 

missão  é: 

 regular as operações monopolistas na rede da eletricidade e do gás 

natural, e monitorizar os mercados competitivos da energia; 

 responsabilidade na supervisão do Eletricity Act, o Natural Gas Act, o 

District Heating Act e toda a legislação comunitária; 

 rever as tarifas a aplicar na rede da eletricidade e do gás natural; 

 deliberar sobre o enquadramento das receitas em cada quadriénio para 

os operadores da rede de eletricidade; 

 monitorizar a qualidade da oferta; 

 analisar concessões para a electricidade e o gás natural; 

 informar os consumidores via comparação de preços e respetiva 

divulgação no site da reguladora; 

 monitorizar e analisar os desenvolvimentos no mercado da energia e 

propor regulamentos, mudanças legislativas ou outras; 

 conduzir investigações a pedido do governo tendo em vista a forma como 

pode ser desenvolvido e melhorado no futuro o mercado da energia;    

 desempenhar um papel de aconselhamento no contexto comunitário e 

cooperar com outras autoridades regulatórias, 

sendo que o propósito da política energética da Suécia é combinar a 

sustentabilidade ecológica, com a competitividade e a segurança na oferta. 

O Energy Market Inspectorate é dirigido por um diretor-geral, coadjuvado por um 

diretor geral adjunto que desempenha ainda funções enquanto diretor de um dos 

departamentos (Departamento de Regulação Tarifária). Está organizado em dez 

departamentos : regulação de tarifas; supervisão de mercados; direito dos 

consumidores;autorização e aprovação; assuntos legais; administração e 

planeamento estratégico; departamento internacional; análises técnicas; 

recursos humanos; direção (Figura 157) . Conta ainda com um Conselho 

Consultivo (Advisory Council), sem funções decisórias. È formado por sete 

personalidades , incluindo economistas e engenheiros reputados e 

representantes dos consumidores e das autoridades locais e regionais. A sua 

missão tem a ver principalmente com a exigência de transparência nos 

procedimentos . É presidido pelo Diretor–Geral do Energy Market Inspectorate, 

que reporta as atividades e a sua racionalidade ao Conselho Consultivo.    
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De forma complementar, existe um Energy Council  que agrega representantes 

dos consumidores de energia; trata-se de uma fórum, onde se discutem 

assuntos ligados ao setor , bem como a gestão do Energy Market Inspectorate. 

 

Figura 157. Organograma, Swedish Energy Market Inspectorate, 2013 

 

         Fonte: site oficial  

 

Os trabalhadores no Energy Market Inspectorate são fundamentalmente 

economistas, engenheiros e juristas, om elevadas qualificações. 60% são do 

sexo feminino, e o perfil corresponde ainda a um trabalhador entre os 30 e os 49 

anos de idade. 

A Sweden Energy Agency tem como finalidade promover o desenvolvimento do 

sistema sueco de energia, garantindo a sua sustentabilidade do ponto de vista 

económico e ecológico. Foi criada em 1998, e tem atualmente 250 

trabalhadores. Não sendo uma agência reguladora, na sua missão encontram-se 

objetivos que têm a ver com : 

 o cumprimentos de metas climáticas ; 

 financiamento de  investigação e desenvolvimento em tecnologia e 

sistemas energéticos; 

 controlo das emissões de carbono; 

 emissão de certificados de eletricidade; 

 análise de sistemas e desenvolvimento de previsões e cenários; 

 desenvolvimento de programas de cooperação internacional; 

 desenvolvimento de programas de eficiência energética para a indústria; 

 gestão de crises energéticas. 
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Os Quadros 179 e 180 reportam informação sobre alguns conteúdos funcionais de 

trabalhadores no setor da energia na Suécia que podem ser considerados 

paralelos aos existentes no Brasil, e estruturas salariais praticadas no contexto do 

NUTEK e da Agência Sueca para a Administração Pública. Os benefícios 

enquadram-se no que já largamente referido para outras organizações. 

 

Quadro 179. Suécia, Setor da energia, conteúdos funcionais 

Posição Deveres Competências 

Investigadores em 

mercados e sistemas 

de energia 

Analisar o setor da energia, em 

particular a eletricidade. 

Compilar e analisar estatísticas e 

participar em grupos de 

investigação sobre mercados. 

  

Graduados em engenharia, 

ciências ou outros com foco m 

energia. 

Demonstração de 

conhecimentos na área. 

Motivação para trabalhar em 

ambientes complexos. 

Ter iniciativa, responsabilidade e 

capacidade para trabalhar em 

equipa. 

Facilidade de comunicação e 

flexibilidade. 

Facilidade de expressão e escrita 

em inglês. 

Analistas de 

mercado/economista 

Desenvolver análises no 

departamento de direito dos 

consumidores  

 

Desenvolver análises no 

departamento de monitorização 

dos mercados 

Graduados em economia 

5 anos de experiência 

Responsabilidade e 

confiabilidade 

Facilidade de comunicação e 

flexibilidade. 

Facilidade de expressão e escrita 

em inglês 

 

 

Quadro 180. Remunerações, Agências reguladoras na Suécia, 2013 (coroas suecas) 

Cargos Reguladora
s 

Maxim
o 

Mínim
o 

Média Mediana 

Investigadores/ 

analistas 

Statskontoret 56.000 23.000 43.000 45.000 

Analistas Nutek 35.550 34.720 37.278 37.770 

Assuntos 

internacionais 

 

Nutek 

 

44.500 

 

27.000 

 

37.127 

 

37.500 
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Engenheiros 

 

Nutek 

 

48.000 

 

31.220 

 

39.818 

 

41.000 

 

Juristas 

 

Nutek 

 

55.000 

 

28.600 

 

40.697 

 

39.000 

Chefia de 
departamento 

Nutek 75.400 37.000 52.416 50.325 

Fonte: informações obtidas nas agências 

 

 

 

O caso do Petróleo 

 

No Brasil, e de forma diferente do que acontece na maioria dos países da 

amostra, a regulação do gás natural compete não á agência reguladora da 

energia, mas a uma outra que engloba o petróleo e os biocombustíveis . A 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e BioCombustíveis  (ANP) só encontra 

paralelo no México, na Comisión Nacional de Hidrocarburetos. 

A regulação setorial , no Brasil, evoluiu  para as características atuais  a partir da 

publicação da publicação da lei do Petróleo 181 em 1997. Esta lei revogou uma lei 

antiga, de 1953, mas volta a afirmar o monopólio estatal do petróleo da União na 

exploração, produção e transporte de petróleo no Brasil . No entanto, abre a 

possibilidade de acesso a todos os elos da cadeia do petróleo a outras empresas 

para além da Petrobrás em regime de concessão . A lei de 1997 cria ainda o 

Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo. Em 

2005 a designação da agência passa a ser  Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis, e o biodiesel é introduzido na matriz energética 

brasileira 182 

A descoberta de  jazidas  de petróleo e gás na camada pré-sal no litoral brasileiro 

justifica a necessidade de revisão da legislação de 1997. Assim, em 2010183, a 

nova  legislação especifica que  a produção e exploração de petróleo e gás natural 

e outros hidrocarbonetos serão contratadas pela União sob regime de partilha de 

produção nas áreas ainda não concedidas do polígono do pré-sal e outras áreas 

estratégicas, sendo a Petrobras a operadora de todos os blocos contratados sob 

regime de partilha de produção.  

A regulação do setor foi complementada com a autorização da cedência onerosa 

á Petrobrás de uma área com até 5 biliões de barris de petróleo 184 e  criação da 

empresa estatal Pré-Sal Petróleo SA, que representa a União nos consórcios de 

produção e exploração 185.  Em 2011, uma nova alteração legislativa atribui á ANP 

1.                                          
181 Lei nº 9.478/1997 
182 Lei nº 11.097 de 2005. 
183 Lei 12.351 de 22 de dezembro de 2010. 
184 Lei 12.276 de 30 de junho de 2010. 
185 Lei 12.304 de 2 de agosto de 2010. 
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a regulação e a fiscalização das atividades económicas integrantes da indústria de 

biocombustível186. 

A alteração do quadro legal , em 2010, é bastante mais do que uma mera revisão 

legislativa em função da novas descobertas de petróleo e gás natural. Aponta-se 

no sentido de alterar o quadro de concentração das rendas do petróleo , aponta-se 

para o fim dos royalties como principais fontes de receita do governo e atribui-se 

ao CNPE a responsabilidade de administração dos blocos em leilão. Por outro 

lado, foi criado o Fundo Social que prevê a utilização de receitas do petróleo em 

programas de combate á pobreza e ao desenvolvimento da educação e cultura, 

ciência e sustentabilidade ambiental, o que no seu todo parece aponta para um 

novo quadro regulatório.  

 

Cabe ao Ministério das Minas e da Energia a formulação e implementação das 

políticas para o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, de acordo com 

os princípios e objetivos da política energética nacional.  As competências do 

CNPE relacionam-se com a capacidade de elaborar propostas ao Presidente da 

República em termos dos ritmos de contratação, os blocos que serão objeto de 

leilão, os respetivos parâmetros técnicos e económicos,  e a política de 

comercialização do petróleo e do gás natural. Já a ANP tem competências 

tipicamente de âmbito regulador, das quais entre outras187: 

 promover estudos técnicos para subsidiar o Ministério de Minas e 

Energia na delimitação os blocos que serão objeto de partilha; 

 elaborar e submeter à aprovação do Ministério de Minas e Energia as 

minutas dos contratos de partilha de produção e dos editais, no caso de 

licitação; 

 fazer cumprir as melhores práticas da indústria do petróleo; 

 analisar e aprovar os planos de exploração, de avaliação e de 

desenvolvimento da produção, bem como os programas anuais de 

trabalho e de produção relativos aos contratos de partilha de produção;  

 regular e fiscalizar as atividades realizadas sob o regime de partilha de 

produção. 

A ANP é uma autarquia especial federal, vinculada ao Ministério das Minas e 

Energia. È dirigida por uma diretoria colegiada , com um diretor geral e quatro 

diretores. Os mandatos são de quatro anos, não concidentes, e são nomeados 

pelo Presidente da República, após aprovação do Senado Federal. A estrutura 

organizacional integra um Procurador-geral. Terminado o mandato, o ex-diretor da 

reguladora fica impedido de prestar serviços de qualquer tipo a empresas 

integrantes do setor durante um período de doze meses. 

O quadro da ANP conta com 681 servidores , conforme Quadro 181.  

Cerca de 46% dos servidores pertencem ao grupo de direção e assessoramento 

superior . A análise da  estrutura etária revela que cerca de 56% dos servidores 

tem quarenta anos ou menos (Figura  158); quase 80% têm qualificações 

académicas universitárias de licenciatura ou superior. Cerca de 4% são 

doutorados (Figura 159). 

1.                                          
186 Lei nº 12.490 de 2011. 
187 Lei 12.351 de 22 de dezembro de 2010, artº 11. 
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Quadro 181. Servidores na ANP, 2011 

 

 Tipologia dos Cargos Lotação 

Autorizada Efetiva 

Servidores de carreira: 

                  Vinculada ao orgão 

                  Em exercício descentralizado 

                  Em exercício provisório 

                  Requisitados a outros orgãos 

0 

780 

0 

0 

0 

681 

622 

23 

2 

34 

Servidores com contratos temporários 0 0 

Total - 681 

Fonte: Relatório de Gestão, 2011 

 

 

Figura 158. ANP, Estrutura Etária dos Servidores , 2011 (%) 
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Fonte: Relatório de Gestão, 2011 

 

No que respeita ás carreiras, e de acordo com dados do final de 2012, 

trabalhavam na ANP 284 especialistas em regulação de petróleo e derivados e 

gás natural (27,5% do sexo feminino), bem como 37 técnicos em regulação 

(Figura 160). A estrutura etária dos especialistas em regulação de petróleo e 

derivado , álcool , combustível e gás natural indicia servidores mais jovens do que 

os restantes trabalhadores na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis; conforme se pode verificar na Figura 161, perto de 60% está 

abaixo dos 40 anos. 
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Figura 159. ANP, Formação Académica dos Servidores , 2011 (%) 
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     Fonte: Relatório de Gestão, 2011 

 

 

 

Figura 160. Número de servidores por cargos/carreiras na ANP, 2012 
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Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal janeiro de 2013 
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Figura 161. Estrutura etária,  por cargos/ carreira na ANP, 2012 
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Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal janeiro de 2013 

 

O Quadro 159 apresenta os conteúdos funcionais dos cargos aqui apresentados 

para a ANP : especialistas em regulação de petróleo e derivados, especialistas em 

geologia e geofísica, analista administrativo e técnicos de regulação e 

administrtaivos . No Quadro 161 estão apresentadas as remunerações . 

No que se refere ao processos e métodos de recrutamento e seleção, consistem 

em : 

 duas provas objetivas , de caráter eliminatório e classificatório; 

 prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; 

 avaliação de títulos, de caráter classificatório; 

 curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório, para os 

cargos de especialistas em regulação ou em geologia e geofísica . 

 

Usando como referência o edital nº 1/2012, de 19 de outubro , o recrutamento de 

especialistas em regulação é feito para 11 áreas diferentes. Assim: 

 Área 1: diploma de nível superior em instituição de ensino reconhecido 

pelo MEC, em qualquer área de formação ;  

 Área 2: diploma de nível superior em Ciências Económicas, numa  

instituição de ensino reconhecido pelo MEC; 

 Área 3: diploma de nível superior em Engenharia Civil, Engenharia de 

Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia 

Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia 

Naval, Engenharia do Petróleo ou em Engenharia de Minas, numa  

instituição de ensino reconhecido pelo MEC e registro no órgão de classe 

correspondente; 
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 Área 4: diploma de nível superior em Engenharia Química, numa  

instituição de ensino reconhecido pelo MEC e registro no órgão de classe 

correspondente;; 

 Área 5: diploma de nível superior em Engenharia Civil, Engenharia de 

Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia  

Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia 

Naval ou em Engenharia do Petróleo, numa  instituição de ensino 

reconhecido pelo MEC, e registro no órgão de classe correspondente; 

 Área 6: diploma de nível superior em Engenharia Cartográfica, numa  

instituição de ensino reconhecido pelo MEC, e registro no órgão de classe 

correspondente; 

 Área 7: diploma de nível superior em instituição de ensino reconhecido 

pelo MEC, em qualquer área de formação; 

 Área 8: diploma de nível superior em Química, Engenharia Civil, 

Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia do Petróleo ou 

em Engenharia Química, numa  instituição de ensino reconhecido pelo 

MEC; 

 Área 9: diploma de nível superior em Biologia, Ciências Biológicas, 

Oceanografia, Oceanologia ou em Engenharia Ambiental, numa  instituição 

de ensino reconhecido pelo MEC; 

 Área 10: diploma de nível superior em Análise de Sistemas, Ciência da 

Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, 

Informática, Engenharia da Computação, Engenharia de Sistemas, 

Engenharia de Redes; ou outro curso superior completo, em nível de 

graduação, concluído na área de Tecnologia da Informação, em  instituição 

de ensino reconhecido pelo MEC; 

 Área 11: diploma de nível superior em Química ou Química Industrial, 

numa  instituição de ensino reconhecido pelo MEC, e registro no órgão de 

classe correspondente. 

 

Os requisitos básicos para a candidatura são análogos aos de outros cargos já 

apresentados no que se refere a nacionalidade, idade, aptidão e condições 

perante a lei. 

As duas provas objetivas consistem em demonstração de conhecimentos básicos 

e específicos, tendo como referência apenas o cargo de especialistas em 

regulação. Neste caso, como na generalidade dos cargos analisados ao longo 

deste trabalho, a opção explicita do processo de seleção assenta na 

demonstração de conhecimentos de natureza geral  que qualquer universidade de 

qualidade garante aos seus graduados. O detalhe que a seguir se apresenta 

traduz isto mesmo; outras metodologias de seleção de potenciais candidatos 

poderiam eventualmenete partir de níveis de exigência qualificacional mais 

elevados , passando por exemplo por exigência de requisitos de metodologias 

econométricas avançadas e pela demonstração de competências 

comportamentais. 
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 Conhecimentos básicos :  Língua Portuguesa; Língua Inglesa; Noções de 

Informática; Direito Administrativo; Constituição da República Federativa 

do Brasil; Estrutura da Indústria do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis; Noções de Estrutura e Regulação ; Noções de 

Legislação Ambiental. 

 Conhecimentos específicos :   

 Área 1 : Direito Administrativo; Direito Constitucional ; Direito 

Económico e da Concorrência; Direito Civil; Direito Empresarial e 

Societário; Noções de Teoria Geral do Processo; Direito Ambiental; 

Direito do Petróleo; Regulação Económica e Agências 

Reguladoras;Qualidade Regulatória. 

 Área 2 : Microeconomia; Teorias da regulação; Economia brasileira; 

Métodos quantitativos. 

 Área 3: Conhecimentos de geologia de petróleo; Noções gerais de 

projeto de perfuração de poço; Engenharia de reservatórios; 

Processamento primário de fluidos; Instalações de produção de petróleo 

e gás natural em terra e no mar; Equipamentos  técnicas de medição de 

vazão de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis; 

Mecânica dos fluidos; Técnicas de autuação, fiscalização e auditoria; 

Legislação brasileira aplicada às atividades de exploração e  

desenvolvimento e produção; Legislação e boas práticas de segurança 

operacional de instalações petrolíferas;Noções de legislação de 

segurança industrial;Conhecimentos básicos de análise econômica de 

projetos e de análise de risco. 

 Área 4 : Estrutura e características da indústria de petróleo, gás 

natural e biocombustíveis;Características do segmento de distribuição e 

revenda de combustível; Conhecimentos básicos de logística e 

suprimento de produtos;Análise físico-química em combustíveis; 

Características gerais dos combustíveis líquidos derivados do petróleo, 

gás natural e dos biocombustíveis; Legislação da indústria, da 

fiscalização e do abastecimento do petróleo, gás natural, seus 

derivados e biocombustíveis; Legislação ambiental;Mecânica dos 

fluidos; Noções básicas de refino de petróleo e aplicação de seus 

derivados; Noções de legislação de segurança industrial; Transferência 

de calor; Noções de Variáveis e critérios básicos para equipamentos de 

processo; Noções gerais sobre as atividades de separação, tratamento 

e pré-processamento de petróleo e gás natural;Noções básicas de 

processamento de gás natural; Noções básicas de processamento de 

biocombustíveis;Termodinâmica; 

 Área 5: Conhecimentos básicos de logística e suprimento de 

produtos; Integridade estrutural; Desativação de instalações e 

equipamentos; Equipamentos e técnicas de medição de vazão de 

petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis; Técnicas de 

autuação, fiscalização e auditoria; Mecânica dos fluidos; Noções 

básicas de termodinâmica; Noções básicas de transferência de calor; 

Máquinas de fluxo; Corrosão; legislação brasileira aplicada ao setor; 

Noções de automação e  controle; Análise de risco;Noções de 



 722 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  722 

matemática financeira; Noções de probabilidade e estatística; 

Conhecimentos básicos de análise de projetos e elementos de finanças. 

 Área 6: Noções básicas de cartografia;Sistemas de informação 

geográfica; Os principais sistemas em geoprocessamento; 

Relacionamentos topológicos em ambiente SIG; 

Geoprocessamento;Banco de dados relacionado ao objeto e relacional 

e banco de dados geográfico; Formato de dados cartográficos; Serviços 

web de mapas e consultas; Noções avançadas de sensoriamento 

remoto; Cartografia temática e classificação de dados; Projeção 

cartográfica;Métodos de extração de informações de área referentes a 

exploração e produção; Utilização de sensores; Métodos de 

posicionamento e precisão;Levantamentos geodésicos aplicados a 

levantamentos de geologia e geofísica; Noções básicas de geologia e 

geofísica. 

 Área 7: Estrutura da indústria do petróleo, gás natural e 

biocombustíveis; Conhecimentos de Direito do Consumidor;Legislação 

ambiental ; Função reguladora na Constituição Federal; Regulação em 

petróleo, gás natural e biocombustíveis;Contrato de concessão e 

contrato de partilha;Tributação do setor de petróleo, gás natural e 

biocombustíveis; Noções de matemática financeira; Regulação 

económica e agências reguladoras; Noções de defesa da concorrência; 

Conhecimentos básicos de análise de projetos e elementos de finanças; 

Análise de risco.  

 Área 8: Conhecimentos básicos de logística e suprimento de 

produtos; Integridade estrutural; Desativação de instalações e 

equipamentos; Equipamentos e técnicas de medição de vazão de 

petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis;Técnicas de 

autuação, fiscalização e auditoria; Processo administrativo no âmbito 

federal  ; Medida cautelar no âmbito administrativo; Poder de polícia no 

âmbito administrativo e sua aplicação prática;Convênios e contratos; 

Noções sobre tributação dos combustíveis; Ética e postura funcional no 

serviço público; O setor downstream no Brasil e sua regulação; 

Regulação da produção e comercialização de biocombustíveis; Noções 

gerais de química orgânica. 

 Área 9: A Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar; 

Política Nacional de Meio Ambiente; Zoneamento ecológico-econômico; 

Áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade;Proteção à 

Fauna;Crimes Ambientais; Espécies exóticas invasoras;Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação; Gerenciamento costeiro; 

Conceito de Reserva Legal; Áreas de Preservação Permanente; Bens 

imóveisda União e terrenos de marinha ; Desapropriação por utilidade 

pública;  Licenciamento Ambiental; Estudos de impacto ambiental e 

relatório de impacto ambiental; Resoluções CONAMA nº 01/1986 e 

09/1987; Licenciamento ambiental de petróleo e gás natural; Conceitos 

de avaliação ambiental estratégica e avaliação ambiental de área 

sedimentar; Poluição de águas por lançamento de óleo; Água de 

processo ou de produção e descarte contínuo em plataformas 

marítimas; Pesquisas sísmicas marítimas; Poluição de solo, água  e ar; 

Intemperismo e degradação do óleo no mar; Mapeamento de 

sensibilidade ao óleo do litoral; Planos de emergência individuais e 
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análise e gerenciamento de riscos ; Planos de Área e Plano Nacional de 

Contingência ; Estratégias de resposta a incidentes com vazamento de 

óleo; Noções de oceanografia; Conceitos de modelagem de dispersão 

de óleo no mar;Mitigação dos efeitos das atividades de exploração e 

produção de petróleo e gás natural; Recuperação de áreas degradadas; 

Noções de cartografia e geoprocessamento;Bacias sedimentares 

brasileiras; matriz energética brasileira; Gases de efeito estufa, conceito 

de GWP e mecanismos de CCS; Noções de educação ambiental. 

 Área 10: Princípios de exploração e produção de petróleo;Análise e 

projeto de sistemas; Banco de dados; Gerenciamento de 

projetos;Redes de computadores; Sistemas operacionais; Legislação 

sobre contratação de TI; Modelagem de processos; Segurança de 

processos. 

 Àrea 11: Noções de estatística; Quimica geral e inorgânica;Quimica 

orgânica;Fisico-Quimica; Quimica Analítica. 

  

A remunerações foram já apresentadas. De acordo com o Relatório de Gestão de 

2011, o último que está divulgado no site da ANP, entre os exercícios de 2009 e 

20011 , a estrutura dos custos de pessoal tem registado alterações significativas, 

conforme se pode verificar na Figura 162 , referente a servidores de carreira que 

não ocupam cargos de provimento em comissão. 

 

Figura 162. Estrutura de custos de pessoal , ANP, 2009-11 
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Fonte: Relatório de Gestão ANP, 2011 

 

No México, a regulação do petróleo tem acompanhado de forma estreita a história 

económica e política dada a importância relativa que o setor tem; as leis de 

exploração do petróleo e dos hidrocarburetos em geral remontam ao séc. XIX e 

têm sido sucessivas. Em 1938 os bens de dezasseis companhais petrolíferas 

foram  expropriados em favor da nação mediante o pagamento de indemnizações; 

nesse mesmo ano foi criada a empresa Petróleos Mexicanos e a distribuidora de 

Petróleos Mexicanos. Foi ainda criado o Consejo Administrativo del Petróleo 
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(1938), com o objetivo de formular os projetos para a organização da indústria, 

pelo que de certa forma constituiu um embrionário de uma agência regulatória.  

No entanto, em agosto de 1940, foi confiado apenas á PEMEX – empresa de 

Petróleos Mexicanos , a distribuição do petróleo, bem como as competências do 

Conselho Administrativo . A indústria petrolífera nacional constituía-se como um 

monopólio estatal , incluindo as atividade de descoberta de jazidas, a captação, o 

transporte por oleodutos e a refinação de petróleo (Barrios, sem indicação de data, 

pg. 92).  Em 1971, um novo ordenamento jurídico define os Petróleos Mexicanos 

como um organismo público descentralizado , de caráter técnico, com 

personalidade jurídica e património próprio188, e que veio a ser regulamentado no 

ano seguinte. 

O programa de modernização do setor iniciou-se na década de noventa; a 

empresa comprometia-se a adotar uma estrutura mais eficiente e mais preparada 

para intervir num mercado cada vez mais aberto e mais competitivo. A nova Lei 

Orgânica de 1992 fez surgir quatro novas entidades com personalidade jurídica 

própria : a Pemex Exploração e Produção; Pemex Refinaria; Pemex Gás e 

Petroquimica Básica e a Pemex Petroquimica, sujeitos embora á direção 

estratégica da Petróleos Mexicanos.     

Em 2008, o Executivo Federal apresentou um conjunto de reformas ; em 

novembro desse ano foi criada a Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)189, 

formalmente instalada em 2009 , enquanto organismo integrado na Secretaria de 

Energia, com autonomia técnica para regular e supervisionar a exploração de 

hidrocarburetos no país. 

 É dirigida  por cinco comissários nomeados pelo Executivo Federal, por um 

período de cinco anos, um dos quais preside. Os comissários devem ter entre 

trinta e cinco e setenta anos, ter formação em engenharia com ligação ao petróleo 

(no caso do presidente) ou em economia , direito , contabilidade ou administração 

pública , terem-se destacado profissionalmente pelo menos durante dez anos, e 

não terem ocupado cargos políticos nas três anos anteriores á nomeação nem 

serem accionistas da Petróleos Mexicanos ou de suas subsidiárias. 

As receitas da CNH provêem das transferências de recursos fiscais realizadas 

pela Secretaria de Hacienda y Credito Público.  

As suas competências deverão ser exercidas de forma a que a exploração e 

extração da Petróleos Mexicanos e das suas subsidiárias garanta que190 : 

 A obtenção do volume máximo do petróleo e dos gás natural vá 

aumentando no longo prazo , em condições económicamente viáveis; 

 Sejam repostas paulatinamente as reservas de hidrocarburetos; 

 Seja utilizada a tecnologia mais adequada em função dos resultados 

produtivos e económicos; 

 Seja protegido o meio ambiente e garantida a sustentabilidade da 

exploração dos recursos naturais; 

1.                                          
188 Ley Orgânica de Petroleos Mexicanos , 16 de fevereiro de 1971. 
189 Ley de la Comision Nacional de Hidrocarburos, publicada em DOF a 28 de novembro de 2011  
190 http://www.cnh.gob.mx/portal/Default.aspx?id=1100. 
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  Reduzir ao mínimo a queima de gás  e de hidrocarburetos durante a 

extração.  

Neste contexto, compete ainda á Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 

elaborar estudos , análises, elaborar projetos e pareceres técnicos que aumentem 

a efectividade do funcionamento da Petróleos Mexicano, o que na verdade não se 

traduz numa verdadeira função reguladora. 

Não existe , no México, nenhuma carreira com a designação de “especialistas em 

regulação”, conforme já referido. Por outro lado, o quadro de pessoal da CNH é 

relativamente reduzido. No final de 2011, dos 154 postos de trabalho que haviam 

sido solicitados em maio de 2009, aquando da sua criação, só dispunha ainda de 

61 lugares191. 

Por outro lado, todos os postos são de nomeação direta, cabendo ao Presidente 

da Comissão propor ao órgão de governo a nomeação do Secretário Executivo, 

dos funcionários e do pessoal técnico de segundo nível192. Todos os postos são 

lugares de confiança de natureza eventual. 

As funções desempenhadas pelos trabalhadores da CNH conformam-se com as 

suas competências, nomeadamente: 

 Desenvolvendo estudos que contribuam para a análise das tendências do 

setor energético nacional referentes ao petróleo crude , de forma a apoiar 

a tomada de decisão da direção no que diz respeito as atividades de 

exploração de hidrocarburetos. 

O Quadro 182 indica não apenas o nível com que têm sido nomeados os 

colaboradores da CNH, como as retribuições mensais totais aplicadas. 

Não foi possível obter confirmação dos benefícios complementares praticados, 

mas não devem diferenciar-se do praticado noutras agência reguladoras, e já 

apresentado no Quadro 177. 

 

Quadro 182. Comisión Nacional de Hidrocarburos, Postos de trabalho e 

remunerações mensais (2011; pesos mexicanos)    

Descrição do 

posto 

Nível Remuneração 

bruta 

Remuneração 

líquida 

Presidente JC2 $ 189.944,30 $ 136.640,11 

Comissários JC1 $ 175.828,63 $ 126.759,14 

Diretor Geral KB2 $ 153.483,34 $ 111.117,44 

Diretor Geral Adjunto LB1 $ 98.772,26 $ 72.819,68 

Diretor Geral Adjunto LA1 $ 85.888,92 $ 63.801,35 

Diretor de Área MC2 $78.805,42 $ 58.842,90 

Diretor de Área MB2 $ 65.671,18 $ 49.648,93 

1.                                          
191 Informe de rendicion de cuentas 2006-2012, Comisión Nacional de Hidrocarburos,pg. 35. 
192 Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, artº 10º. 



 726 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  726 

Diretor de Área MA1 $ 47.973,69 $ 37.260,68 

Subdiretor NC2 $ 39.909,10 $31.615,47 

Subdiretor NB1 $ 28.664,15 $23.480,10 

Chefe de 

departamento 

OB3 $25.254,76 $20.872,60 

Chefe de 

departamento 

OA1 $ 17.046,25 $14.514,28 

Enlace de alto nível 

de responsabilidade 

PA1 $ 14.297,37 $ 12.352,56 

 Fonte: Informe de rendicion de cuentas 2006-2012, Comisión Nacional de Hidrocarburos,pg. 35; Portal de 

Transparência 

 

O caso da Vigilância Sanitária 

 

A história da ANVISA enquadra-se na evolução que ocorreu no Brasil no campo 

da saúde, desde a criação do Ministério da Saúde nos anos 50, e a quem passou 

a competir entre outras funções, a responsabilidade por fiscalizar os transportes, 

guarda e utilização de bens nos portos e o controle do exercício da medicina.   

Reestruturado na década de setenta, foi criada a Secretaria Nacional de Vigilância 

Sanitária  e o controle de produtos foi identificado como vigilância sanitária (1976) , 

2001. Dificuldades associadas com o sistema de saúde, nomeadamente face a 

casos muito complexos de saúde pública, como a AIDS ou casos de 

contaminação industrial, vieram justificar a necessidade de regular de forma mais 

ativa o campo da vigilância sanitária.  

Na década de noventa foram aprovados o Código de Defesa dos Consumidores e 

Lei Orgânica da Saúde e em 1994 foi definido o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária 193 que integrava a proteção do ambiente , o saneamento básico, a 

vigilância sobre alimentos, bebidas e água para consumo humano, medicamentos, 

equipamentos e outros insumos de interesse para a saúde , ambientes e 

processos de trabalho, serviços de interesse á saúde , radiações , produção, 

transporte, guarda e utilização de bens , incluindo em portos, aeroportos e 

fronteiras. No final da década de noventa, diversos casos graves de saúde pública 

que colocaram em causa a confiabilidade em alguns medicamentos, sublinharam 

a importância de uma agência independente que regulasse o mercado e 

garantisse o controlo sanitário da produção e da comercialização dos bens e dos 

serviços submetidos ao regime de vigilância sanitária. 

A Anvisa foi criada em 1999194 como entidade administrativa independente, sob a 

forma de autarquia especial, para promover a proteção da saúde da população 

brasileira, abrangendo tanto a regulação social , do ponto de vista sanitário de 

modo a impedir danos ou riscos á população, quanto a económica , atuando sobre 

o mercado.    

1.                                          
193 Portaria GM nº 1.565, de 26 de agosto de 1994  
194 Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 



 727 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  727 

As suas competências são muito alargadas, passando pela definição da política 

nacional de vigilância sanitária, ao controle e fiscalização de produtos nocivos 

para a saúde, á coordenação e monitorização dos sistemas de vigilância 

toxiológica e farmacológica, promovendo a revisão e atualização periódica da 

farmacopeia brasileira. Para o cumprimento da sua missão, atua em conjunto com 

todos os serviços de vigilância sanitária,  em todo o território do Brasil. Goza de 

independência administrativa, autonomia financeira e estabilidade dos seus 

dirigentes.  

A governação da Anvisa cabe a uma cabe a uma Diretoria Colegiada, com cinco 

membros, sendo um deles o presidente, todos brasileiros, indicados e nomeados 

pelo presidente da República, após aprovação prévia do Senado Federal, para o 

cumprimento de um mandato de três anos, com uma única recondução. Os 

recursos financeiros são provenientes do Tesouro Nacional e de receitas próprias 

geradas na arrecadação das taxas de fiscalização e multas da vigilância sanitária. 

O organograma da ANVISA apresenta cinco diretorias195 : 

 Diretoria de Autorização e Registro Sanitário – responsável por formular 

directrizes e estabelecer ações e procedimentos para 

registro,autorização de funcionamento de bens ,produtos e serviços 

sujeitos a uma vigilância sanitária; 

 Diretoria de Regulação Sanitária – responsável pela ormulação das 

directrizes e ações voltadas para o fortalecimento das práticas de 

regulação; 

 Diretoria de Controle e Melhoramento Sanitário – responsável pelas 

directrizes e definição de ações de monitorização e fiscalização de bens, 

produtos e serviços regulados pela ANVISA; 

 Diretoria de Coordenação e Articulação do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária – responsável pela formulação de directrizes e 

ações para as políticas de coordenação e fortalecimento do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária; 

 Diretoria de Gestão Institucional – responsável pela gestão e 

funcionamento da ANVISA.  

 

O quadro da ANVISA tem uma lotação de 2.134 trabalhadores, dos quais estão 

efetivos 1.922 trabalhadores; 1890 estão integrados em carreiras vinculadas ao 

órgão. Apenas um número marginal não tem vínculo á administração pública (42); 

não existem trabalhadores com contratos temporários.  

A estrutura etária dos servidores de carreira apresenta alguns sinais de 

envelhecimento (44% acima dos 51 anos;Fig. 163). 

 

 

 

1.                                          
195 Relatório de Gestão 2012, portal.anvisa.gov.br,pg. 39 

 



 728 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  728 

 

 

Figura 163. Estrutura Etária ; Servidores de Carreira, ANVISA, 2012 (%) 

 

Fonte: a partir de dados do Relatório de Gestão, ANVISA,pg.83 

 

Ainda no que respeita aos servidores de carreira, o nível educacional é elevado, 

conforme se pode ver na Figura 164. 

 

Figura 164. Nível educacional, Servidores de carreira, ANVISA, 2012 

 

 

Fonte: Relatório de Gestão,2012;Pós graduação inclui tambem cursos de aperfeiçoamento 

 

Os especialistas em regulação e vigilância representam cerca de um quarto dos 

trabalhadores da Anvisa (Figura 165). O perfil tipo do especialista em regulação e 

vigilância é um pouco diferente dos especialistas noutras agências, já que 

corresponde a uma pessoa do sexo feminino (67% dos casos ) . É ainda, em 

média, bastante jovem; 72,1% dos especialistas em regulação tem 40 anos ou 

menos (Figura 166). No resto, em termos comportamentais, foi já feita a sua 

definição no início deste capítulo.  
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Figura 165. Anvisa, Servidores de carreira, 2012 

 

Fonte : Boletim de Pessoal,2013 

 

Figura  166. Estrutura etária, servidores de carreira, Anvisa, 2012 (%) 
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 Formulação e avaliação de planos, programas e projetos relativos ás 

atividades de regulação; 

 Elaboração de normas para regulação do mercado; 

 Planejamento e coordenação de ações de fiscalização e orientação de 

equipes de pesquisa e planejamento de cenários estratégicos ; 

 Gestão de informações de mercado de caráter sigiloso; 

 Orientação aos agentes do mercado regulado e ao publico em geral 

 Execução de outras atividades finalísticas inerentes ao exercício da 

competência da ANVISA.  

O processo de recrutamento e seleção dos especialistas em regulação e 

vigilância sanitária baseia-se , como nos restantes  casos, em concursos 

públicos.Tomando como referência o concurso aberto através do edital nº1/2013, 

são consideradas três áreas para o caso dos especialistas em regulação: 

 Área 1: exige-se formação académica de nível superior em  Engenharia 

Elétrica ,  ou Engenharia Mecânica, Engenharia de Materiais , 

Engenharia de Produção,  Física, Engenharia Química ou ainda Química, 

fornecido por  instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério 

da Educação; 

 Área 2: exige-se formação académica de nível superior em  

Enfermagem, ou Farmácia, Medicina, Biologia, Biomedicina, Nutrição , 

Medicina Veterinária, Fisioterapia ou ainda Odontologia, fornecido por  

instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação; 

 Área 2: exige-se formação académica de nível superior em  qualquer 

área de formação, fornecida por  instituição de ensino superior 

credenciada pelo Ministério da Educação 

 Os candidatos deverão apresentar-se a duas provas, objetiva e discursiva. A 

primeira versa sobre Língua Portuguesa, Inglês, Direito Constitucional e 

Administrativo, Políticas Públicas e Gestão Pública, Regulação, Vigilância 

Sanitária e conhecimentos específicos. A prova discursiva versa questões de 

regulação e vigilância sanitária. Será ainda apreciado o currriculo viate do 

candidato. 

Finalmente, os que tiverem sido aprovados em todas as fases, que são 

eliminatórias e classificatórias, deverão ainda frequentar um curso de formação 

profissional , igualmente com o mesmo caráter eliminatório.       

A estrutura remuneratória dos especialistas em regulação foi já apresentada 

(Quadro 161) ; a remuneração inicial corresponde a R$ 10.019,20, que inclui o 

vencimento básico e gratificação de desempenho no valor de 80 pontos até que 

seja realizada a primeira Avaliação de Desempenho, nos termos da legislação em 

vigor. 

A remuneração total média dos membros da administração da ANVISA, incluindo 

salário base, benefícios diretos e indiretos , remuneração por participação em 

comités e outros, está apresentada na Figura 167. 
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Figura 167.  Remuneração total média , membros da Diretoria, ANVISA, 2010-12 

    

Fonte: a partir de dados do Relatório de Gestão, ANVISA,pg.83 
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funções não se estendem á regulação económica, atuando sobre imperfeições de 

mercado ou informação assimétrica, mas antes tendo a ver fundamentalmente 

com questões de qualidade. Qualquer novo alimento, medicamento, suplemento 

alimentar, cosméticos e demais substâncias sob a sua supervisão, deve ser 

minuciosamente testado e estudado antes de ter a sua comercialização aprovada.  

É uma agência independente , ainda que integrada no Departamento de Saúde 

dos EUA. A sua organização consiste no gabinete do Presidente e dos quatro 

diretores de topo, que têm como responsabilidade a supervisão das funções 

centrais da agência : Produtos médicos e Tabaco; Alimentos e Medicina 

Veterinária; Operações e Políticas Regulatórias Globais. É ainda uma agência 

com uma significativa dimensão – integra 14.648 trabalhadores (2013); o Quadro 

183 descreve as respetivas competências e profissionais. Não existe nenhuma 

carreira com a designação de especialista em regulação e vigilância sanitária, ou 

equiparável; as funções são desempenhadas pelos diversos profissionais nas 

respetivas áreas científicas .   

 

Quadro 183. Food and Drugs Administration, Dimensão e Competências 

Centros Competências Quem integra Nº de 

trabalhadores 

Centro para os 
instrumentos médicos  
e saúde radiológica 

 

Center for Devices and 
Radiological Health   

Assistencia técnica e 
aconselhamento no 
desenvolvimento , segurança, 
eficácia e regulação de 
instrumentos médicos e 
produtos eletrónicos 
produtores de radiações; 

Regulação de empresas que 
manufacturam, importam ou 
distribuem  instrumentos 
médicos.  

4 comissões com 18 
paineis que cobrem 
áreas de 
especialidades 
médicas; 

As reuniões são 
abertas ao publico e é 
dado tempo para que 
haja comentários 
públicos  

1.413 

Centro para a 
Segurança Alimentar e 
Nutrição Aplicada 

 

Center for Food Safety 
and Applied Nutrition 

Prestar serviços a 
consumidores e indústria 
sobre segurança alimentar  

Quimicos, 
microbiologistas, 
toxicologistas,  
especialistas em 
tecnologia alimentar, 
patologistas, biólogos 
moleculares, 
farmacologistas, 
epideomologistas, 
matemáticos , físicos 
e veterinários  

1.082 

Avaliação e pesquisa 
de medicamentos e 
outras drogas 
genéricas  

Center for Drug 
Evaluation and 
Research 

Regula e testa todas as 
drogas terapêuticas e as não 
medicinais 

Quimicos, 
microbiologistas, 
toxicologistas, 
médicos, 
farmacologistas,entre 
outros 

3.603 

Centro para Pesquisa e 
avaliação de produtos 
biológicos 

 

Center for Biologics 
Evaluation and 

Regula a utilização para fins 
humanos  de produtos 
biológicos, garantindo que 
são seguros e eficazes  

Quimicos, 
microbiologistas,  
biólogos moleculares, 
farmacologistas, 
epideomologistas, 
matemáticos , 
bioestatísticos 

1.074 
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Research 

Centro de Medicina 
Veterinária 

Center for Veterinary 
Medicine 

Regula a produção e 
distribuição de aditivos 
alimentares e droga para 
animais 

Não regula nem a prática 
veterinária nem vacinas 

 519 

National Center for 
Toxological Research 

É um centro de I&D , com 
reputação internacional 

Cientistas 270 

Office of Regulatory 
Affairs 

Inspeciona produtos 
regulados e empresas, 
conduz análises amostrais e 
dá parecer sobre os produtos 
a importar pelos EUA 

 5.068 

Administração Central 

 

Headquarters and 
Office of the 
Commissioner 

Orienta de forma estrategica 
toda a agência 

Providencia aconselhamento 
legal 

Estabelece contactos e 
acordos internacionais 

Assegura a gestão 
operacional, administrativa e 
financeira central 

Integra o Gabinete do 
Cientista Principal 

Juristas, cientistas 

Economistas 

contabilistas 

1.089 

Export Certification Emite certificados sobre a 
qualidade dos produtos para 
exportação 

 22 

Color Certification Regula os aditivos de cor 
utilizados em alimentos , 
drogas, cosméticos e 
instrumentos médicos e emite 
certificados 

Quimicos 

Microbiologistas 

37 

Family Smoking 
Prevention and 
Tabacco Control Act 

Regula os produtos do tabaco 
tendo em conta a saúde 
pública  e presta informação 
sobre distribuição e 
publicidade    

Tabacco Product 
Scientific Advisory 
Committe 

471 

Fonte: elaboração própria a partir dos respetivos sites oficiais 

  

Para melhor se poder comparar com as competências de gestão exigidas aos 

especialistas em regulação e vigilância sanitária no Brasil, bem como processos 

de recrutamento e seleção e remunerações, usam-se aqui como referência alguns 

casos de cargos na Food and Drugs Administration , nos Estados Unidos (Quadro 

184). 

Em todos os casos, é exigida a nacionalidade americana e prevista uma 

investigação do background do candidato. O primeiro ano de trabalho corresponde 

a um estágio, no final do qual pode não ficar se o desempenho não for 

considerado adequado. 

Os benefícios complementares são os praticados na administração federal 

americana, e já aqui largamente detalhados. 



Quadro 184. FDA, Cargos com funções equiparáveis aos especialistas em regulação e vigilância sanitária: competências , requisitos, 

recrutamento e remunerações 

C Cargos Série e grau Competências Qualificações Recrutamento e seleção Remuneração 

Analista Senior 
de Pesquisa de 
Operações  

 

 

 

Senior 
Operations 
Research 
Analyst 

 

GS-1515-14 

Desenhar e conduzir estudos 
compreensivos  para avaliar a consistência 

e adequação das análises e deliberações 
tomadas quer o ponto de vista técnico, quer 
regulatório; 

Definir problemas críticos, aconselhar a 
gestão sobre formas e métodos alternativos 
para melhorar os procedimentos; 

Servir como líder no desenvolvimento de 
investigação científica e desenvolver e 

implementar modelos ; 

Aplicar os resultados dos estudos á saúde 
pública, para melhorar a oferta; 

Desenvolver modelos de investigação 
apropriados para explicitar as variáveis 

mais importantes. 

Grau académico em investigação 
operacional ou em área científica que 

tenha pelo menos 24 h em 
investigação operacional, ou 
matemática , probabilidades ou 

estatística ; 

Ter experiência profissional 
equivalente pelo menos ao nível GS-

13; 

 

Apresentação do C.V. e resposta a um 
questionário de avaliação pessoal 

(assessment questionnaire); 

 

Avaliação feita com base nas 
seguintes competências : 

Competência técnica; 

Experiência na condução de estudos; 

Comunicação oral. 

As classificações são dadas em 
termos de : o melhor qualificado; bem 

qualificado; qualificado. 

 

$105.211,00  a 

 $136.771,00 / Por ano 

 

Vd. General Schedule (Quadro 
68) 

Engenheiro 

Interdisciplinar 

 

 

Interdisciplinar 

Engineer 

GS-

0801/0806/0830

-07 

Analisar a validade da informação e dos 

dados das empresas para avaliar a 
segurança dos produtos do ponto de vista 
do impacto na saúde pública; 

Interpretar aspetos complexos dos 
relatórios submetidos relativamente aos 
produtos de tabaco; 

Rever protocolos e fazer recomendações 
sobre o seu desenho; 

Preparar resumos compreensivos dos 
pedidos formulados; 

Compilar informação para apoiar a tomada 

de decisão. 

Grau académico em Engenharia 

numa universidade reconhecida e 
inscrição na ordem profissional (pode 
ser substituído por outras condições 

de exigência semelhante); 

 

Pelo menos um ano de experiência 
profissional em áreas relacionadas 
com as funções a desempenhar. 

Apresentação do C.V. e resposta a um 

questionário de avaliação pessoal 
(assessment questionnaire); 

 

Avaliação feita com base nas 
seguintes competências : 

I&D em Engenharia; 

Comunicação escrita; 

Comunicação oral. 

As classificações são dadas em 
termos de : o melhor qualificado; bem 

qualificado; qualificado. 

$44.176,00  a 

$54.373,00 / Por ano 

 

A contratação é feita para o 
nível GS-7  

Vd. General Schedule (Quadro 
68) 

Engenheiro 

Interdisciplinar 

 

 

GS-

0806/0830/0850

/0858/0893-

09/11 

Rever os instrumentos médicos ; 

Avaliar os métodos usados na obtenção de 
resultados científicos para avaliar a sua 

validade; 

Desenvolver e avaliar protocolos para 
avaliar a eficácia e segurança dos 

Grau académico em Engenharia 

numa universidade reconhecida e 
inscrição na ordem profissional (pode 
ser substituído por outras condições 

de exigência semelhante); 

 

Pelo menos um ano de experiência 

Apresentação do C.V. e resposta a um 

questionário de avaliação pessoal 
(assessment questionnaire); 

 

Avaliação feita com base nas 
seguintes competências : 

$54.028,00 a $81.204,00 / Por 
ano 

 

A contratação é feita para o 
nível GS-7  
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Interdisciplinar 

Engineer 

 
instrumentos médicos; 

Apresentar relatórios , conclusões, opiniões 
e recomendações sobre os resultados 

obtidos e as metodologias seguidas; 

Providenciar informação científica ás 
empresas, academia e laboratórios 

privados sobre a qualidade, eficácia e 
segurança dos instrumentos médicos.  

profissional em áreas relacionadas 

com as funções a desempenhar ao 
nível GS-9 ou GS-11 

Conhecimentos técnicos; 

Comunicação escrita; 

Comunicação oral. 

As classificações são dadas em 
termos de : o melhor qualificado; bem 

qualificado; qualificado. 

Vd. General Schedule (Quadro 
68) 

Gestor de 

projetos de 

regulação em 

Saúde 

 

Regulatory Health 

Project Manager 

 

GS-0601-12/13 

Assegurar o cumprimento de todas as 
normas legais e  regulatórias nas análises e 
estudos biológicos; 

Assegurar o cumprimento de prazos e de 
todas as atividades dos projetos, bem como 

dos respetivos objetivos; 

Coordenar a resolução dos conflitos entre 
necessidades , disponibilidades e 

calendarização; 

Funcionar como primeiro contacto em todos 

os projetos e programas; 

Colaborar de forma regular com os 
membros das equipas.   

Grau académico numa área científica 
relacionada com as ciências da 
saúde  numa universidade 

reconhecida ; 

Dependendo do nível para o qual for 

contratado  , (GS-12 ou GS-13) , 
dever ter pelo menos um ano de 
experiência profissional no nível, 

respetivamente , GS-11 ou GS-12. 

Apresentação do C.V. e resposta a um 
questionário de avaliação pessoal 
(assessment questionnaire); 

 

Avaliação feita com base nas 

seguintes competências : 

Gestão de projetos; 

Colaboração/Negociação; 

Comunicação oral; 

Comunicação escrita. 

As classificações são dadas em 

termos de : o melhor qualificado; bem 
qualificado; qualificado. 

 

$74.872,00 a 

  $115.742,00 / Por ano 

 

A contratação é feita para o 
nível GS-7  

Vd. General Schedule (Quadro 
68) 

Farmacêutico 

 

Pharmacist 

 

GS-0660-12/13 

Rever, analisar, interpretar e avaliar 
reações adversas a drogas e relatórios 
nesse sentido; 

Utilizar julgamento científico para 
determinar a validade de documentação 
clínica sobre a reacção adversa de drogas 

e as possíveis relações causais entre 
agentes terapêuticos e reações adversas; 

Preparar relatórios sobre esses temas. 

 

 

Grau académico em Farmácia numa 
universidade reconhecida ; 

Dependendo do nível para o qual for 

contratado  , (GS-12 ou GS-13) , 
dever ter pelo menos um ano de 
experiência profissional no nível, 

respetivamente , GS-11 ou GS-12. 

Apresentação do C.V. e resposta a um 
questionário de avaliação pessoal 
(assessment questionnaire); 

Avaliação feita com base nas 
seguintes competências : 

Conhecimento das leis e normas 

regulamentares; 

Comunicação oral e escrita.. 

 

 

$74,872.00 a $115,742.00 / 
Por ano 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   POLÍCIAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.9.POLÍCIA FEDERAL 

 

Q-1) Introdução 

O Departamento de Polícia Federal196 está diretamente subordinado ao Ministèrio 

da Justiça, sendo um órgão permanente estruturado em carreira, e com 

autonomia orçamentaria,  administrativa e financeira. 

Enquanto instituição profissional as polícias nacionais difundiram-se apenas no 

sec. XIX, tal como sublinha Barbosa (2010); no Brasil remonta á Intendência Geral 

de Polícia da Corte e do Estado do Brasil (1808). Em 1944 foi criado o 

Departamento Federal de Segurança Pública, subordinada ao Ministro da Justiça 

e Negócios Interiores, com competências alargadas em 1946 para todo o território 

nacional no que respeita aos serviços de política marítima, aérea e de fronteiras e 

á apuração de algumas infrações penais. A partir de 1964, com a reorganização 

do DFSP (Lei nº4.483/64), passa a ter um efetivo cunho federal e uma estrutura 

organizacional moderna.  

A designação de Departamento de Polícia Federal surgiu em 1967 (Decreto-lei nº 

200/67), tendo-se mantido a denominação na Constituição de 1988. 

 

Figura 168. Tipologias de Polícia, Polícia Federal, Brasil 

 

  

Fonte: Adaptado de Barbosa, 2010, pg. 191. 

 

Do ponto de vista das suas funções, existe no Brasil uma estrutura única 

Barbosa,2010; Fig.168)  que agrega  : 

 polícia de soberania, com três ramos básicos: 

1.                                          
196 Regulamento interno de Departamento de Polícia Federal (Portaria nº 2.877,2011),www.dfp.gov.br/acessoainformação.   

Tipologias  

de 

 polícia 

Polícia de ordem 

ou de  

soberania 

Polícia  
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Polícia Judiciária  

ou de 

Investigação 

 criminal  
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 Policiamento de fronteiras, imigração e estrangeiro; 

 Policiamento de inteligência; 

 Policiamento de ordem, 

 polícia de segurança  

 polícia judiciária ou de investigação criminal . 

No que respeita á polícia judiciária, tem funções policiais e judiciais; cabe-lhe 

conduzir investigação prévia,auxiliar o poder judiciário no cumprimento das suas 

decisões e atuar de forma repressiva quando se verifica a ocorrência de delitos 

No entanto, a atividade está completamente desvinculada do poder judiciário, e 

não existe como um corpo orgânico em si. A Polícia Federal detém a 

exclusividade da função de polícia judiciária da União,incluindo o poder de 

investigar delitos sujeitos a processo e julgamento das Justiças da União 

(Barbosa, 2010,pg. 204). 

 

Os cargos na polícia federal brasileira são : 

 Delegado de polícia federal – instaura e preside a procedimentos policias 

de investigação; orienta ,comanda e executa investigações relacionadas 

com a prevenção e repressão de ilícitos penais; participa do planejamento 

de operações de segurança e investigações; supervisiona e executa 

missões de caráter sigiloso; participa da execução das medidas de 

segurança orgânica;executa mandados de busca e apreensão;efetua 

prisões, bem como outras atividades destinadas a apoiar o orgãona 

consecução dos seus fins; 

 Perito criminal federal : realizam exames periciais e exames em 

instrumentos utilizados ou presumivelmente utilizados na prática de 

infrações penais, procedem a pesquisas e colectam dados e informações, 

entre outras funções. O exercício das suas funções requer um grau de 

especialização técnico e científico significativo, pelo que a sua atividade 

compreende 18 áreas diversas, desde especialização em Ciências 

Contábeis ou Ciências Económica (área 1) a Farmácia (área 18), e 

incluindo engenharias, agronomia, geologia,ciências biomédicas , 

medicina, veterinária, odontologia e física; 

 Escrivão de polícia federal – dão cumprimento ás formalidades 

processuais,lavram termos autos e mandados,acompanham a autoridade 

policial sempre que necessário e atuam nos procedimentos policiais de 

investigação, entre outras funções consideradas necessárias; 

 Agente de polícia federal : executam investigações e operações policiais 

na prevenção e repressão de ilícitos penais,dirigem veículos policiais, 

entre outras funções consideradas necessárias. 

 Papiloscopista policial federal : executam,orientam, supervisionam e 

fiscalizam os trabalhos papiloscópicos de coleta, análise, classificação e 
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arquivamento, e conduzem estudos nessa área, entre outras funções 

consideradas necessárias 

Será aqui dada atenção particular aos perfis identificadores dos seguintes cargos: 

delegado de polícia federal; perito criminal. 

Pedem-se pessoas com as seguintes competências comportamentais e de 

gestão que se podem resumir para o caso dos delegados federais e dos peritos 

no  perfil do posto de trabalho apresentado na Figura 169 

 

Figura 169. Perfil do posto de trabalho : delegado federal e perito criminal 

 

 

Estas funções requerem o exercício de influência e motivação ativa de uma 

variedade de pessoas. Têm de ser estabelecidos contactos com muitas pessoas, 

sendo importante transmitir uma boa impressão e conseguir resultados a longo 

prazo. As competências requerem o exercício de atividade independente, com 

autoridade para agir com autonomia e com persistência, mantendo o controlo 

emocional e a assertividade.  

 

Q-2) Remunerações 
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Quadro 185 Tabela de subsídios para os cargos de Delegado de Polícia Federal e 

Perito Criminal Federal (R$)  Brasil 

 

Cargo Categoria Efeitos financeiros a partir de 

1ºFev 2009 1ºJan 2013 1º jan 2014 1º jan2015 

Delegado de 

Polícia Federal 

Perito Criminal 

Federal 

 

Especial 19.699,82 20.684,81 21.719,05 22.805,00 

Primeira 17.498,40 18.373,32 19.291,99 20.256,59 

Segunda 14.970,60 15.719,13 16.505,09 17.303,34 

Terceira 13.368,68 14.037,11 15.370,64 16.830,85 

Fonte:Anexo III da Lei nº 11.358, de 19 de Outubro de 2006; Anexo VII 

 

Estados Unidos 

Nos Estados Unidos a estrutura organizacional da polícia é muito complexa, uma 

vez que existem muitas, e a diversos níveis. A aplicação da lei cabe a uma série 

de agências, algumas com âmbito nacional, outras com responsabilidade apenas 

em alguns aspetos das leis. Cabe ao Departamento de Justiça a supervisão da 

maior parte dos deveres e responsabilidades da aplicação das leis a nível federal, 

inclui  

 FBI;  

 United States Marshall Services ;  

 Drug Enforcement Administration; 

 Federal Bureau of Prisons; 

 Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives; 

 Department of Homeland Security, criado em 2002 e que engloba os 

Serviços Secretos. 

Inclui ainda outras agências com responsabilidades diversas como por exemplo 

na protecção das fronteiras, ou na vigilância dos organismos federais,etc.  

Por outro lado,os diversos departamentos do executivo,para além da Justiça,têm 

tambem agências para aplicação de legislação específica; apenas como exemplo, 

já que na verdade são dezenas no seu todo, no Departamento do Comércio cabe 

ao Office of Export Enforcement o controlo das exportações e da legislação de 

segurança publica que com elas se relacionam,incluindo o armamento. De forma 

análoga, tanto o legislativo quanto o judicial dispoem de agencias como a Polícia 

do Capitólio ou do Supremo Tribunal, para além de agências autónomas como é 

o caso da Central Intelligence Agency (CIA) .   

Não cabendo aqui a discussão das vitualidades ou desvantagens de cada um dos 

modelos, associados á cultura e história de cada país, parece que a melhor 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bureau_of_Alcohol,_Tobacco,_Firearms_and_Explosives
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Homeland_Security
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correspondência para a Polícia Federal no Brasil é o FBI (Federal Bureau 

Investigation). Cabe ao FBI combater crimes contra a segurança, a repressão a 

crimes de alta tecnologia e espionagem , corrupção pública a todos os níveis 

governamentais,entre outros. A dimensão do FBI é claramente informada tanto 

pelo número de trabalhadores (35.902), dos quais 38,4% são profissionais de 

suporte ao trabalho dos agentes especiais,como cientistas,linguistas, analistas de 

inteligência, especialistas em tecnologias de informação, entre outras (Figura 

170), como por um orçamento na ordem dos 8,1 mil milhões de dólares (2012). 

Está ainda presente em 78 países, como no Brasil e em França. 

 

Figura 170. Evolução no número de trabalhadores, FBI, 2001-Maio 2013 

  

 

          Fonte: FBI; www.fbi.gov 

 

Os Special Agents são responsáveis por conduzir investigações de segurança 

nacional e fazer cumprir mais de 300 estatutos federais. Podem ser designados 

para uma das seguintes áreas, com base na educação formal de que dispõem, 

nas preferências reveladas, na experiência profissional, bem como os 

conhecimentos, habilidades e competências comportamentais  

 Inteligência: posicionar o FBI para fazer face a ameaças correntes ou 

emergentes de segurança nacional e ameaças criminais  

 Contrainteligência: identificar e neutralizar ameaças á segurança nacional 

 Contra Terrorismo:detetar e desmantelar células terroristas nos EUA antes 

que atuem; identificar e prevenir atos de terrorismo por indivíduos com 

uma agenda terrorista mas atuando sozinhos; identificar e desmantelar 
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redes de suporte a terroristas,incluindo financeiras;aumentar a capacidade 

para prestar informações, prever e analisar as consequências de ataques 

terroristas, disseminando informação ao Governo, a todas as agências, a 

nível federal, estadual ou local e ao setor privado.  

 Ciber: identificar e neutralizar indivídos ou grupos que conduzam intrusões 

informáticas, disseminação de códigos maliciosos ou outras operações de 

base informática ; investigar predadores on line ou grupos que coloquem 

em risco ou explorem crianças para ganho pessoal ou financeiros. Os 

ataques á propriedade intelectual dos EUA, ou a fraudes através da 

internet são também analisados e perseguidos nesta divisão do FBI..  

 Criminal: Coordenar, gerir e dirigir programas focados em crime violento, 

crime financeiro, crime organizado, corrupção pública, violação de direitos 

individuais, droga, e outros relacionados. Esta divisão (CID) guia ainda os 

esforços de investigação a nível nacional e internacional quando 

necessário.  

 

Os agentes especiais, nos Estados Unidos começam sempre a sua carreira pela 

frequência de formação profissional específica na Academia da Polícia, em 

Quantico, Virginia197. A formação dura em média 21 semanas de treino intensivo, 

nm regime de internato, onde têm de se submeter a um rigoroso programa de 

treino físico,táticas defensivas, e utilização de armas, para além de estudarem 

direito, ciências comportamentais, liderança, ciências criminais e terrorismo.   

 

Stress ocupacional 

Corresponda ou não á verdade, é certo que uma das funções que do ponto de 

vista de representação social e  cultura mais está associada com problemas de 

stress é a polícia – o perigo potencial com que o cargo pode estar confrontado, o 

andar armado e a possibilidade de recorrer a arma se necessário, a 

responsabilidade social pela segurança das pessoas e dos bens, e por tudo isso 

mesmo alguma propensão para o isolamento (Webster, 2012) têm sido 

identificados como elementos constitutivos do perfil funcional. A literatura 

especializada tem confirmado (vd. Webster , 2012, para uma revisão do estado da 

arte) , ainda que a generalidade dos estudos empíricos diga respeito aos Estados 

Unidos: 

 Correlação entre o stress ocupacional e resultados negativos em oficiais 

da polícia; 

 A exposição prolongada a stress e rotina pode resultar em problemas 

físicos, psicológicos e comportamentais, incluindo taxas de suicídio 

elevadas, desordens de stress pós-traumático;  

1.                                          
197 Toda a informação aqui disponibilizada para o caso do cargo em questão nos EUA foi obtida nos sites on line do FBI e do US 

Office of Personnel Management, nomeadamente : www.fbijobs.gov e www.opm.gov. 
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Do ponto de vista comportamental, os fatores abaixo listados (Webster, 2012) têm 

sido confimados como tendo algum grau de relevância para o desempenho 

profissional na polícia (mesmo que modesto) nomeadamente no que se refere a 

uma capacidade positiva de resposta ao stress ocupacional : 

 Capacidade de adaptação a situações novas e de forma correspondente 

ao desejável em termos sociais ; 

 Quociente emocional, refletindo estabilidade e compreensão dos 

resultados potenciais das decisões tomadas; 

 Estima própria. 

 

 

 

Recrutamento 

Nos EUA a dificuldade de manter forças policiais com o número desejável parece 

ser mais difícil do que se poderia pensar atendendo a que o Office of Community 

Oriented Policing Services estabeleceu recentemente um fundo de um bilião de 

dólares para estabilizar as posições (COPS, 2009), apesar de entretanto a crise 

económica e financeira ter contribuído para diminuir a atratividade dos desafios 

alternativos com que são defrontados os agentes no setor privado . Um estudo 

interessante de Wilson (2012) abora este problema sob os dois lados do mercado 

de trabalho – a procura e oferta. 

A procura por polícia tem vindo a mudar nos EUA: 

 Diminuição da frequência do crime a nível nacional e aumento a nível 

suburbano e nas  cidades mais pequenas. Controlando a dimensão da 

comunidade e os benefícios atribuídos, 10% de aumento nos crimes 

violentos tende a aumentar 4,9% nas candidaturas para  a polícia 

(Wilson,2012); 

 Expansão das responsabilidades da polícia para ir ao encontro das 

populações (segurança das residências; controlo da imigração; 

inteligência contraterrorista, entre outras) tende a aumentar  o número de 

potenciais candidatos;   

 O progresso tecnológico a nível global criou novos tipos de crimes, de 

natureza informática eviolações do direito de propriedade intelectual, mas 

tambem tráfico humano, roubo de identidade e terrorismo,reforçando a 

necessidade de manter eficaz a cooperação internacional,o que tem 

contribuído para a necessidade de acrescer a formação contínua dos 

agentes. Reforça igualmente a necessidade de ter um programa de 

incentivos baseados no desempenho ou associados á exigência 

qualificacional do cargo que diminua a probabilidade do turnover; 

 A recente crise afectou do ponto de vista orçamental a generalidade da 

administração americana, obrigando ao congelamento de boa parte dos 
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salários desde 2010, também nas polícias. Justificou ainda o 

cancelamento de muitos cursos de formação, atribuição de subsídios e 

mesmo alteração funcional dos cargos alargando deveres e 

resposnsabilidades (vd. Wilson, 2012 e referências, para descrição mais 

detalhada de alguns casos).  10% de acréscimo no salário base está 

associado com um aumento na ordem dos 11% do número de candidatos 

(Wilson et al.,2010) . 

Por outro lado, e por razões similares , a oferta tem-se alterado igualmente: 

 Os desenvolvimentos tecnológicos, a globalização e a crise atual remetem 

para conteúdos funcionais cada vez mais complexos, exigindo 

competências qualificacionais e habilidades mais elevadas e 

diversificadas,e competências comportamentais que remetam para maior 

estabilidade , adaptabilidade e apoio ás populações. No entanto, as 

agências têm dificuldade em adaptar os métodos e técnicas de seleção a 

estas novas exigências; 

 Prevê-se um aumento gradual da percentagem de trabalhadores com 

mais de 65 anos; por 2020, 25% dos trabalhadores americanos terão 55 

anos de idade ou mais. Por outro lado, a obesidade mais do que triplicou 

em crianças entre os 6 e os 11 anos, as dívidas nos cartões de crédito 

explodiram, e a percentagem de jovens nas universidades tem-se mantido 

relativamente constante;ou seja, as agências necessitariam de ter á sua 

disposição um quadro de incentivos remuneratórios para atrair bons 

candidatos, substituindo aqueles que forem sendo reformados.Os 

incentivos que estão a ser oferecidos chegam a incluir o pagamento da 

inscrição em ginásios e ajudas financeiras ao pagamento das dívidas; 

O processo de recrutamento e seleção é complexo, e sege as normas definidas 

pelo US Personnel Management Office. O FBI solicita inscrições on line por parte 

dos potenciais candidatos, ainda que proceda á divulgação das oportunidades de 

abertura de posições em diversos pontos do país.  

Os potenciais candidatos têm de reunir uma série de requisitos prévios, entre os 

quais formação académica (grau de nível superior), experiência profissional 

(mínimo de 3 anos), cidadania americana, idade (entre os 23 e os 36 anos de 

idade) e condições físicas. Têm ainda de aceitar ser investigados em termos 

pessoais; não podem ter sido condenados anteriormente, não ter efectuado os 

pagamentos devidos aos filhos, ter-se envolvido de qualquer forma com drogas,ter 

falhado o pagamento de impostos ou de empréstimos solicitados para estudar. 

O processo de seleção assenta numa bateria de provas psicotécnicas, 

eliminatório. Posteriormente é perdido aos candidatos a elaboração de um 

pequeno relatório sobre um dado tema e com materais desponibilizados pelo júri, 

seguido por uma entrevista estruturada. 

 Se tiverem passado em todas as etapas, e sido aprovados em testes físicos e 

médicos, pode ser-lhes oferecida a possibilidade de frequentar o curso de 

formação em Qantico. Trata-se de um curso intensivo,com a duração de 20 

semanas,onde têm formação diversa,nomeadamente em treino físico, tácticas 
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defensivas e utilização de armas. Nessa altura, recebem já um salário base 

enquanto estagiários,acrescido de um subsídio de deslocação. 

O contrato inicial depende da conclusão com sucesso do curso na Academia do 

FBI. Podem ser colocados em qualquer das 56 localizações do FBI nos Estados 

Unidos, mas são normalmente ponderadas as preferências individuais. 

Cada agente especial deve ficar pelo menos três anos no local do seu contrato 

inicial; os primeiros dois anos são probatórios. Três anos de exercício efetivo 

enquanto investigative agent permite a sua candidatura a cargos de chefia. 

 

Quanto aos profissionais incluídos no cargo “Applied Science, Engineering & 

Technology” (ASE&T) detêm conhecimentos científicos e técnicos de ponta nas 

diversas áreas por forma a contribuir para a resolução dos problemas com que o 

FBI se defronta, desde biologia,química,ciência da computação,sistemas de 

comunicação de dados,matemática, engenharia mecânica, telecomunicações, 

ciência forenses, entre outros. Em qualquer dos casos, estes profissionais 

desempenhando funções similares ás do perito criminal no Brasil,estão em conato 

com as tecnologias mais avançadas em todo o mundo.     

 Podem desempenhar as suas funções básicamente em quatro divisões: serviço 

de informações de justiça criminal; ciber; laboratórios; tecnologias operacionais. 

Tomando como referência a primeira dessas divisões, a descrição detalhada de 

funções está apresentada no Quadro 186.   

 

Salários e benefícios remuneratórios 

Nos Estados Unidos,a generalidade do pessoal no FBI é pago de acordo com o 

US General Schedule (GS). 

A escala consiste em 15 graus , sendo que cada um tem 10 degraus (steps); o 

servidor mais bem pago corresponde ao grau 15, degrau 10. Os graus são 

definidos em função do grau de responsabilidade e dificuldade, enquanto os 

degraus estão associados ao nível de desempenho e á duração do contrato. 

A combinação grau*degrau é definida pela US Government Office of Personnel 

Management; note-se que os níveis salariais estão congelados desde 2010. No 

caso dos “agentes especiais “ bem como dos staff profissional, enquanto estão a 

frequentar o curso de formação em Quantico, recebem mensalmente 3.926 dl, 

incluindo um subsídio concedido dada a localização da academia. 

Uma vez terminado o processo de formação, reune condições para assinar o 

primeiro contrato.  Três anos de exercício efetivo enquanto investigative agent  

pois de   

 A remuneração de ingresso é a seguinte: 

 Salário base: grau 10, nível 1 (45.771 dl./ano);  
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 Subsídio de localidade, entre 12,5% a 28,7%, dependendo da localização. 

Este subsídio tem como finalidade a aproximação aos níveis salariais 

médios em cada zona;  

 Subsídio de disponibilidade, correspondente a 25% do salário base 

acrescido do subsídio de localidade, atribuído a todos os agentes com 

cargas horárias semanais de 50h ou mais;  

 Bonus de realocação de 22.000 dl em New York, San Francisco, Los 

Angeles, San Diego, Washington D.C., Boston e Newark – pago aos 

special agents que sejam lá realocados dados os custos elevados com o 

alojamento e o nível de vida; 

 

Quadro 186. Salários EUA (ao nível federal;Maio 2012) dl 

Ocupação Funções Empreg

o 

Salário 

médio 
horário 

Salário 

médio 
anual 

Percentis no salário anual 

10% 25% 75% 90% 

First line 

supervisor 
police and 
detectives* 

Dirigir e 

coordenar 
as 
atividades 

dos 
membros 
das forças 

policiais 

 

 

6.700 

 

 

55,54 

 

 

115.520 

 

 

53.790 

 

 

74.150 

 

 

147.8
50 

 

 

155.480 

Detectives 
and criminal 

investigators 

  

43.970 

 

48,15 

 

100.160 

 

70.340 

 

86.020 

 

120.75

0 

 

132.970 

Police Officers  12.890 25.31 52.640 37.250 41.370 58.810 75.01
0 

Police and 
sheriff patrol 
officers 

  

12.890 

 

25.31 

 

52.640 

 

37.250 

 

41.370 

 

58.810 

 

75.01
0 

 

 

 

 Os “agentes especiais” podem ainda receber benefícios adicionais ´em termos de 

saúde: 

 Participar no plano de saúde “Federal Employees Health Benefits”, onde 

são disponibilizados cerca de 270 planos de seguros de saúde,de onde  

cada agente pode escolher. Os custos são suportados pelo FBI e pelo 

agente; 

 Participar no programa de seguros para cuidados de saúde de longo 

prazo (Federal Long Term Care Insurance Program); 

 Participar no programa de poupança para cobertura de riscos de saúde 

(Federal Flexible Spending Account Program); 
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  Participar no programa de cobertura de riscos associados com a 

profissão (Federal Employees Compensation Act); 

 Participar em programas de seguros de  vida (Federal Employees Group 

Life Insurance Program); 

Podem ainda receber benefícios adicionais em termos de morte : 

 

 Desde 1984, todos os funcionários públicos estão abrangidos por um 

sistema de reforma (Federal Employees Retirement System). Se o servidor 

público estiver a trabalhar por um período mínimo de 18 meses, o cônjuge 

poderá receber um subsídio único por morte,ou um pagamento mensal se 

a relação contratual tiver durado dez anos ou mais .  Aplica-se ao filhos 

também, se solteiros e menores de 22 anos.   

 Podem participar em programas de seguros de vida. 

 

Têm direito a reforma. No caso específico dos “Special Agents”  podem 

reformar-se aos 50 anos, com 20 anos de trabalho desenvolvido no FBI, ou a 

qualquer idade desde que tenham trabalhado por 25 anos, com a seguinte 

reforma:  

 1,7% dos  três salários mais elevados, multiplicado por 20,acrescido por 

1% multiplicado pelo número de anos de serviço em falta. Se,por 

exemplo,um agente tiver a média salarial mais elevada de 5.000 dl, 

tendo trabalhado por 36 anos, receberá uma reforma de 2.500 dl. 

 A reforma é revista anualmente em função do custo de vida,medido pela 

taxa de inflação. 

De forma complementar, enquanto servidores públicos podem participar no 

Federal Thrift Savings Plan, equivalente ao plano de reforma no setor privado. 

Trata-se de um fundo de pensões que só paga imposto na altura da retirada dos 

valores,pós reforma. Os servidores depositam verbas no fundo, consoante 

preferirem, diariamente ou numa base mensal de desconto,na percentagem que 

indicarem. Se o servidor público não proceder a qualquer desconto, o governo 

ainda assim colocará no fundo o montante equivalente a 1% do salário; se o 

servidor descontar entre 1% a 5%, o governo descontará percentagem 

correspondente. Caso o servidor público deixe a agência e passe para o setor 

privado, pode levar consigo o benefício recebido. 

Finalmente, os servidores públicos contratados depois de 1984, pagam um 

imposto igual ao do setor privado para a Segurança Social (6,2% do salário) e 

para o Medicare (1,45% do salário). O governo contribui também para os mesmos. 

A Segurança Social paga uma reforma mensal,variável, e associada ao seu 

rendimento médio. 

Existem ainda outros tipos de benefícios que são atribuídos aos special agents: 
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 Férias pagas (“anual leave”) – depende do número de anos de trabalho 

no FBI. Se tiverem trabalhado há 3, ou menos, anos terão direito a 13 

dias, entre 3 a 15 anos a 20 dias, e mais de 15 anos a 26 dias; 

 Ausência por doença, até 13 dias por ano (pagos); 

 Subsidio de transporte –paga as deslocações diárias; 

  

Os profissionais incluídos no cargo “Applied Science, Engineering & Technology” 

(ASE&T) detêm conhecimentos científicos e técnicos de ponta nas diversas áreas 

por forma a contribuir para a resolução dos problemas com que o FBI se defronta  

 

Stress ocupacional 

Corresponda ou não á verdade, é certo que uma das funções que do ponto de 

vista de representação social e  cultura mais está associada com problemas de 

stress é a polícia – o perigo potencial com que o cargo pode estar confrontado, o 

andar armado e a possibilidade de recorrer a arma se necessário, a 

responsabilidade social pela segurança das pessoas e dos bens, e por tudo isso 

mesmo alguma propensão para o isolamento (Webster, 2012) têm sido 

identificados como elementos constitutivos do perfil funcional. A literatura 

especializada tem confirmado (vd. Webster , 2012, para uma revisão do estado da 

arte) , ainda que a generalidade dos estudos empíricos diga respeito aos Estados 

Unidos: 

 Correlação entre o stress ocupacional e resultados negativos em oficiais 

da polícia; 

 A exposição prolongada a stress e rotina pode resultar em problemas 

físicos, psicológicos e comportamentais, incluindo taxas de suicídio 

elevadas, desordens de stress pós-traumático;  

Do ponto de vista comportamental, têm sido confimados com tendo algum grau 

de relevância para o desempenho profissional na polícia (mesmo que modesto) 

os seguintes factores (Webster,2012) nomeadamente no que se refere a uma 

capacidade positiva de resposta ao stress ocupacional : 

 Capacidade de adaptação a situações novas e de forma correspondente 

ao desejável em termos sociais ; 

 Quociente emocional, refletindo estabilidade e compreensão dos 

resultados potenciais das decisões tomadas; 

 Estima própria. 

   

A Polícia sueca tem entre outros, 

 Departamento Nacional de Investigação Penal 
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 Serviço de Segurança  (proteção ás autoridades, luta contra o terrorismo e 

segurança nacional) 

Em cada uma das 21 provincias da Suécia existe uma autoridade policial do 

condado, representada pelo comissário da Polícia do condado.  

A Força policial civil depende do Ministério da Justiça e tem 26. 122 agentes. 

 

Em França, como aliás em outros países da Europa continental como Portugal, 

por exemplo, a polícia é uma força muito centralizada, numa lógica organizacional 

que tem sido identificada com o modelo Napoleónico; é uma polícia de estado 

subordinada ao Ministério do Interior. No entanto,só a partir de 1966 , sentindo 

ainda os efeitos e repercussões da ocupação nazi, é que se pode falar de um 

sistema nacional, quando a polícia de Paris foi integrada na Polícia Nacional, 

administrada pela Surété Nacionale; poder-se-á mesmo falar do exercício de uma 

função nacional com base num sistema organizacional muito diverso, que foi 

gradualmente tendendo para um sistema unificado (Loveday,1999).  

Existem atualmente três polícias em França : 

 a police nationale; 

 a gendarmerie nationale;  

 a Compagnie Républicaine de la Sécurité ( CRS).  

A gendarmerie nationale está subordinada ao Ministério da Defesa,uma vez que 

pelo menos ao nível do topo está integrada nas forças arnadas, mas está de facto 

ao serviço do Ministériodo Interior. È o corpo policial mais antigo de França. As 

suas funções conflituam muitas vezes com as da policia nacional; lidam tambem 

com crimes a nível nacional , embora estejam orientados para acções nas áreas 

rurais e sejam responsáveis pelo patrulhamento das autoestradas e das zonas 

costeira. A CRS é uma polícia especializada no controlo de manifestações ou 

problemas no controlo de massas nas ruas. Para além destes três corpos, há 

ainda polícia municipal que lidam fundamentalmente com problemas de trânsito 

nas zonas urbanas. 

A polícia nacional está fortemente sindicalizada, com dois sindicatos alinhados 

politicamente, um com o ideário socialista (FASP), outro de centro direita (USCP). 

Tem sido repetidamente afirmado que as dificuldades do ponto de vista 

organizacional da Polícia Nationale se devem por um lado á conflitualidade latente 

com a Gendarmerie e por outro lado á conflitualidade de interesses dos dois 

sindicatos, embora na prática tenha vindo a tornar maior a transparência e a 

accountability da polícia (Loveday,1999). 

Há ainda diversas forças especializadas, com diferentes graus de autonomia, 

como é o caso do Groupement d’Intervention de la Gendarmerie Nationale, 

a Police de l’Air et des Frontières , a the Direction Centrale des Renseignements 

Généraux,a  Surveillance du Territoire, a unidade antiterrorista Recherche, 

Assistance, Intervention et Discussion e a policia anti terrorista  CSP, para além da 

Polícia Judicária, que corresponde a um departmento de investigação criminal, 
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subordinada ao Ministério da Justiça, mas que na prática trabalha de forma muito 

integrada com a Polícia Nacional, mesmo em termos de agentes. A Polícia 

Judiciária conta com 5.200 funcionários. 

Desde a década de 80 que se vem discutindo o conceito de “polícia de 

proximidade” , uma espécie de polícia comunitária criada em algumas cidades 

para melhorar as relações com as comunidades locais , mas que tem ainda um 

papel muito marginal. 

O corpo da polícia nacional conheceu uma reforma profunda em 2004-

05,nomeadamente em termos de carreiras e condições de recrutamento.  

Atualmente, os agentes pertencem á categoria B, e o corpo de comandantes á 

categoria A.  Após a requalificação 

 

Figura 171. Requalificação do corpo da polícia nacional em França  

                         (% na estrutura de qualificações do emprego público*) 

 

Fonte: Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, 20011/12; * exceptuam-se os professores 

Após a requalificação cabe á polícia judiciaria atividades de prevenção, segurança 

publica manutenção da ordem publica,circulação, e informações. Estão sujeirtos  

auma dupla tutela (procuradores e juízes de instrução criminal) 

 

Formação Académica e Capacitação  

A formação é assegurada nas escolas da polícia, e está adaptada aos diversos 

corpos:  

 corpo de conceção e direção da polícia nacional (comissários): dois anos 

de  formação na Escola Nacional Superior da Polícia; 

 corpo de comando da polícia nacional (oficiais da polícia):dezoito meses 

de formação na Escola Superior de Oficiais da Polícia; 
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 Corpos de agentes da polícia : doze meses na escola nacional da polícia. 

Todo o restante pessoal que trabalha nas agências policiais, desde os adjuntos de 

segurança, aos cadetes da República,incluindo todo o pessoal administrativo e 

técnico beneficiam de formação inicial em escolas de formação para a polícia ou 

capacitação contínua assegurada pelo Instituto Nacional  de Formação do Pessoal 

Administrativo, Técnico e Científico.  

Ao longo do tempo vão sendo asseguradas ações de formação especializada no 

sentido de manter os agentes atualizados fundamentalmente no que respeita á 

luta anti terrorista,banditismo e deliquência financeira dirigidos á polícia judiciária. 

 

Promoção : Graus 

Conforme já referido, existem três corpos na polícia national francesa, cada um 

com diversos graus. 

 

Quadro 187. Corpos e graus (galons)  na Polícia nacional francesa   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGAL 

Em Portugal existem três forças policiais: a Polícia de Segurança Pública (PSP), a 

Polícia Judiciária e a Guarda Nacional Republicana (GNR), o que na prática se 

traduz por duplicação de funções e alguma falta de definição de poderes e de 

delimitação de competências . 

A Polícia de Segurança Pública é uma força de segurança, com a finalidade de 

assegurar a legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos 

cidadãos, nos termos da Lei e da Constituição.Com cerca de 22.000 agentes, 

depende formalmente do Ministro da Administração Interna. Participa na 

Corps de maitrise 

et d’aplication 

Corps de 

commandement et 

d’encadrement 

Corps de 

conception et de 

direction 

Gardien de la paix 

stagiaire 

Eleve liutenent de police Comissaire de police 

Gardien de la paix Lieutenant stagiaire Comissaire principal 

Sus-brigadier de 

police. 

Lieutenant Comissaire 

divisionnaire 

Brigadier Capitaine Controleur general 

Brigadier-chef Commandant Inspecteur general 

Brigadier major  Directeur des services 

actifs 
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prevenção da criminalidade geral e organizada, em áreas que não estejam 

reservadas á Polícia Judiciária e na manutenção da ordem pública, 

nomeadamente nas zonas urbanas. Têm ainda competências exclusivas incluindo 

a proteção a membros do governo e personalidades estrangeira, entre outras. 

A Guarda Nacional Republicana, a segunda maior força policial em Portugal, tem 

cerca de 26.000 efetivos, e destina-se fundamentalmente a policiar num contexto 

mais rural; ainda que constitua uma força militarizada, é tutelada pelo Ministério da 

Administração Interna, tal como a PSP.  

 

Carreira técnico-policial na Polícia de Segurança Pública 

De acordo com Durão (2010), o modelo de carreira técnico policial divide a PSP 

em três ramos: agentes, chefes e oficiais.  

Desde 1999 que se vinha reforçando a ideia de criar uma elite profissional, os 

oficiais da polícia, com formação adequada e autónoma, numa instituição policial 

própria (Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna), numa. 

linha que vinha numa tradição de militarização da força policial. Os oficiais da 

polícia mantiveram um estatuto de elite, com seis categorias, garantindo a 

possibilidade de progressão até ao topo (Decreto-lei nº 299/2009, de 14 de 

Outubro). Dentro de cada categoria, existem ainda “posições”, correspondentes a 

progressão salarial, e que variam entre 8 (subcomissário) e 2 (superintendente 

chefe), numa escala contínua decrescente até ao subintendente (6 posições), 

saltando depois para 4 no caso do intendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 753 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  753 

 

Oficial da Polícia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Sub intendente 

 

 

 

 

 

 

 

O ingresso nesta carreira dá-se através de concurso público e da frequência com 

sucesso do curso de formação de oficiais da polícia, para os selecionados. A 

nomeação é feita na categoria de subcomissário, podendo ao fim de cinco anos 

aceder á categoria de comissário através de um procedimento concursal. 

 Do ponto de vista de atribuições e competências,é claramente uma carreira 

hierarquizada, verticalmente integrada e obedecendo a uma lógica territorial. 

Assim, por exemplo, cabe ao subcomissário desempenhar funções de comando 

de esquadra, ao comissário comandar esquadras em unidades territoriais tidas 

como complexas, ao subintendente comandar divisões policiais em unidades 

territoriais distritais, ao intendente em unidades territoriais regionais, etc..  

Para continuar a progredir, é exigido um curso de Comando e Direção Policial. A 

seleção é feita ainda com base em concurso interno. A partir da nomeação como 

subintendente, a progressão passa por análise curricular, ponderando a 

antiguidade, a avaliação do desempenho e as classificações obtidas ao longo do 

processo formativo na instituição.   

Superintendente-chefe  

Superintendente 

Intendente 

Habilitados com curso de Comando da 
Direção Policial,ministrado pelo 
Instituto Superior de Ciências Policiais 
e de Segurança Interna, após concurso  

Comissário 

Subcomissário 

São nomeados os alunos que tenham 
terminado com sucesso o curso de 
oficiais da polícia.Têm funções de 
comando e de assessoria.  
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Os outros dois ramos, agentes e chefes, estão interligados. Os agentes com mais 

de cinco anos de atividade podem candidatar-se ao curso de chefes, desde que 

tenham mais de cinco anos de serviço e tenham frequentado o curso de formação 

de chefes de polícia. O recrutamento é feito por ordem das classificações obtidas, 

com base em concurso interno, onde os métodos de seleção incluem provas 

físicas (eliminatórias), e duas provas escritas (aptidão profissional e aptidão 

cultural).  

 

Chefes e Agentes da Polícia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de cada categoria, existem ainda “posições”, correspondentes a 

progressão salarial, e que variam entre 8 (subchefe) e 2 (chefe principal) no armo 

da chefia de polícia; no ramo dos agentes variam entre os 8 (agente) e 6 (agente 

principal).  

 

Na prática, é como se existissem duas carreiras: os oficiais, considerados como 

“outro tipo de polícias” (Durão, 2010, pg.14), com um estatuto especial e funções 

de caráter administrativo e de comando das esquadras, com ingresso externo 

através de concurso público e a dos chefes através de mobilidade e progressão 

interna, a partir do ingresso enquanto agente. Nos dois casos é exigida formação 

específica, obtida em instituições de ensino público policial diferentes –o  Instituto 

Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna (formação com 5 anos, 

atribuindo o grau de Mestrado em Ciências Policiais), e a Escola Prática de 

Polícia, com cursos breves (em média, 9 meses). Cerca de 85% dos funcionários 

das carreiras policiais são agentes, a larga maioria dos quais se manterá nesse 

cargo ao longo da vida (Fig.172). Quase 46% de todos os elementos policiais tem 

o 12º ano de escolaridade; apenas 4,64% tem o grau de licenciatura ou 

equivalente. (Fig. 173) .  

 

    Chefe Principal  

Chefe 

Agente Principal 

Habilitados com curso de 
formação de chefes da 
polícia 

Agente 
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Figura. 172. Carreiras Policiais em Portugal (Efetivos com nomeação definitiva, 

2011) 

 

 Fonte: Balanço Social, PSP, 2011 

 

 

Figura 173 Níveis de escolaridade nos efetivos policiais, Portugal, 2011 (%) 

 

 

Fonte: Balanço Social, PSP, 2011 
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Salários e benefícios remuneratórios 

Em termos remuneratórios, o intervalo da remuneração mensal ilíquida na PSP, 

em 2011, era 1.001 € e 1.250 €, recebido por mais de metade dos colaboradores; 

a Figura 174 indica os salários mensais, auferidos em média dentro de cada um 

dos ramos.  

 

Figura 174. Salários Base Média Mensal 

 

 Fonte: Mercer,2013, pg.78 

Para além da remuneração base, o pessoal policial tem direito a um conjunto de 

suplementos remuneratórios (dados do início de 2012): 

 Suplemento por serviço nas forças de segurança: cobre o risco, 

penosidade e disponibilidade permanente – correspondente a 20% da 

remuneração base, acrescido de 31,4 €  ; 

 Suplemento especial de serviço: correspondente ao desempenho de 

funções operacionais em missões de combate á criminalidade organizada 

ou altamente violenta, conforme se segue: 

 Investigação criminal -149,33 €; 

 Corpo de Intervenção e Grupo Operacional Cinotécnico da 

Unidade Especial de Polícia - 283,80 €;  

 Centro de Inactivação de Engenhos Explosivos da Unidade 

Especial de Polícia - 303,02 €;  

 Corpo de Segurança Pessoal da Unidade Especial de Polícia - 

331,53 €;  

 Grupo de Operações Especiais da Unidade Especial de Polícia 

- 462,66€. 
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 Suplemento de patrulha – Chefes: 65,03 €; Agentes : 59,03 € 

 Suplemento de turno e piquete : o suplemento de turno é pago a agentes, 

chefes e oficiais, que varia entre 154,90 € e 175,90 € para turnos em 

regime permanente; o suplemento de piquete é pago em função do 

número de horas; 

 Suplemento de comando : varia entre 73,90 € e 118,25 €; 

 Suplemento de residência : correspondente a 329,43 €, se polícia for 

colocado a mais de 50km de distância da sua residência.  

O diretor nacional pode ainda atribuir prémios de desempenho. 

 

No que diz respeito á reformas e á saúde, estão abrangidos pela legislação 

nacional da administração pública,complementado pelos serviços sociais da 

PSP.Os montantes das pensões de reforma têm vindo a ser objeto de 

ajustamentos nos últimos anos; atualmente corresponde a cerca de 90% do 

salário.   

 

Polícia Judiciária 

Tal como existe hoje, a Polícia Judiciária foi criada em 1945;está integrada do 

ponto de vista orgânico no Ministério da Justiça, contrariamente ao que se passa 

com a Polícia de Segurança Pública (Ministério da Administração Interna). Do 

ponto de vista funcional, existe uma subordinação aos tribunais e ás autoridades 

judiciais. O Ministério Público éo titular da fase de inquérito, cabendo coadjuvar as 

autoridades judiciárias com vista á condução e realização das finalidades do 

processo, ainda que possa conduzir investigações preventivas ou prospetivas de 

forma autónoma.  

À Polícia Judiciária compete, de forma genérica, efetuar a investigação dos crimes 

e descobrir os seus autores,nomeadamente no que envolver crimes de morte, 

contrafação de moeda ou outros valores, associação criminal,organizações 

terroristas, entre outros. A direção e coordenação de topo da Polícia Judiciária tem 

sido cometida a magistrados, sob nomeação do Ministro da Justiça. 

Tem duas carreiras fundamentais:  

 A carreira de Investigação Criminal -  o ingresso faz-se pela categoria de 

Inspetor Estagiário, sendo obrigatório um curso de formação no Instituto 

Superior da Polícia Judiciária e Ciências Criminais, ainda que na base da 

carreira esteja o agente motorista; apra ser inspetor é exigido como 

requisito mínimo a licenciatura em Direito, enquanto para agente motorista 

basta o 11º ano de escolaridade. A carreira tem três níveis : inspetor 

estagiário, inspetor e inspetor chefe, cada um deles com diversos 

escalões. Após a formação,o inspetor estagiário obriga-se a permanecer 

na Polícia Judiciária pelo 5 anos, caso contrário terá de indemnizar o 

Estado. A subida para Inspetor, e depois para inspetor chefe, exige a 
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frequência de cursos de formação; o acesso aos cursos depende do 

interesse revelado pelo candidato, e em caso de empate ou de 

ordenamento exigido pelo número de vagas aberto, pela antiguidade.   

 A carreira de Pessoal de Apoio á Investigação Criminal : o ingresso pode 

ser feito na categoria de Segurança, para o qual é exigido apenas o 11º 

ano, ou para especialista superior, que exige o grau de licenciatura. O 

ingresso como especialista superior passa por um concurso público interno 

e a frequência de um curso de formação.  

Do ponto de vista remuneratório, o facto de a direção de topo da Polícia  Judiciária 

caber a magistrados afeta toda a estrutura salarial. O diretor nacional da Polícia 

Judiciária tem um vencimento igual ao de juíz desembargador ou procurador geral 

adjunto com mais de 5 anos. 

Para além do salário de base,têm direito aos seguintes benefícios: 

 Suplemento de risco 

 Suplemento de fardamento 

 Suplemento de piquete 

 Estão integrados na legislação nacional no que respeita a reformas e 

segurança social. 

 

 

Quadro 188. Tabela de equivalência, Polícia Federal  

 Brasil EUA França Mexico Portugal Suécia 

Cargo Delegado Special 

agent 

First line 

supervisor 

of police 

and 

detectives 

  Oficial de 

polícia 

Inspetor-

chefe  

 

 Agente Agent 

Investigative 

agent 

  Agente/chefe 

Inspetor 

estagiário 

 

 Perito 

criminal 

Applied 

Sciences 

Engineering 

and 

Technology 

  Especialista 

superior 

 

   



Quadro 189. Identificação do perfil do cargo Polícias Federais e equiparáveis nos restantes países da amostra 

 

1.                                          
198 Edital nº 3/2013- DGP/DPF de 9 de maio de 2013  

País Cargo Descrição 

sumária 

Descrição 

detalhada 

Pré requisitos de cargo 

 

Competencia

s 

de gestão 

e  

comportamentais 

Recrutament

o 

Contrato 

Promoção 

Salário  

(moeda local) 

Formação 

Académica 

Capacitação 

Brasil Delegado 

de Polícia 

Federal198 

 Instaurar procedimentos 
policiais de investigação; 

Presidir a procedimentos 
policiais de investigação; 

Orientar e comandar a 

execução de investigações 
relacionadas com a 
prevenção e repressão de 

ilícitos penais; 

Participar do planejamento 

de operações de 
segurança e investigações;   

Supervisionar e executar 

missões de caráter 
sigiloso; 

Participar da execução das 

medidas de segurança 
orgânica; 

Executar mandados de 
busca e apreensão; 

Efetuar prisões; 

Executar mandados de 
condução coercitiva; 

Curso superior 
concluído em 
Direito, em 

universidade 
reconhecida 
pelo Ministerio 

da Educação 

Carteira nacional 
de habilitação, 
categoria B; 

 

Curso de formação 

profissional na 
Academia 
Nacional de 

Polícia, em regime 
de internato e 
duração prevista 

de cinco meses 

 

Liderança 

Colaboração 

Orientação para 
resultados 

Experiência 

Determinação 

Autoconfiança 

Persistência 

Paciência 

Controlo emocional 

Altruísmo 

Ingresso por 
concurso público 

d) Requisitos: 

Nacionalidade 
brasileira ou 

portuguesa nos 
termos da lei; 

Estar em dia com 
as obrigações 
eleitorais; 

Certificado de 
reservista ou 
dispensa de 

incorporação (se o 
género for 
masculino); 

Outros impostos 
pela lei. 

e) Concurso 

 Exame de 
habilidades e 

conhecimentos 
Prova objetiva e 
prova discursiva; 

Nomeação na terceira 
categoria 

Salário: 14.037,11  
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1.                                          
199 Edital nº 2/2013-DGP/DPF, de 9 de maio de 2013 

Portar e manuesear armas 

de fogo, 

Desempenhar outras 

atividades quando 
necessárias. 

vd Quadro ?) 

 Exame de 
aptidão física 

(barra 
fixa;impulsão 
horizontal; 

corrida;natação) 

 Exame médico; 

 Avaliação 
psicológica; 

 Prova oral  (vd 

Quadro ?) 

 Avaliação de 

títulos  

f) Investigação 
social 

2ª étape do 
concurso : curso de 

formação 
profissional 

 Perito 

Criminal199 

 
Realizar exames periciais 
em locais de infração 
penal; 

Executar exames em locais 
de incêndio, 
desabamentos, explosões, 

sabotagem e terrorismo; 

Realizar exames em 
instrumentos utilizados ou 

presumivelmente utilizados 
na prática de infrações 
penais; 

Proceder pesquisas do 
interesse do serviço; 

Coletar dados e  
informações necessários á 
complementação dos 

exames periciais; 

Curso superior 
concluído em 
universidade 

reconhecida 
pelo Ministerio 
da Educação: 

1.Ciencias 
Contábeis ou 
Económicas; 

2.Engª 
Eletrónica, 
Elétrica,,Tele 

comunicações 

3.Informática, 

Computação, 
Análise de 
Sistemas 

4.Engª 

  Liderança 

Colaboração 

Orientação para 
resultados 

Experiência 

Determinação 

Autoconfiança 

Persistência 

Paciência 

Controlo emocional 

Altruísmo 

Ingresso por 
concurso público 

g) Requisitos: 

Nacionalidade 
brasileira ou 

portuguesa nos 
termos da lei; 

Estar em dia com 

as obrigações 
eleitorais; 

Certificado de 

reservista ou 
dispensa de 
incorporação (se o 

género for 
masculino); 

Outros impostos 

Nomeação na terceira 
categoria 
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Participar da execução das 

medidas de  segurança 
orgânica e zelar pelo 
cumprimento das mesmas; 

Executar mandados de 
busca e apreensão; 

Efetuar prisões; 

Executar mandados de 

condução coercitiva; 

Portar e manusear armas 
de fogo; 

Desempenhar outras 
funções que lhe forem 

atribuídas. 

 

 

Agronómica 

5.Geologia; 

6. Engª 

Quimica,  
Quimica 
Industrial, 

Quimica 

7. Engª Civil 

8.BioMedicina,
Ciências 
Biológicas 

9. Odontologia 

10.Farmácia 

pela lei. 

h) Concurso 

 Exame de 

habilidades e 
conhecimentos 
Prova objetiva e 

prova discursiva; 
vd Quadro ?) 

 Exame de 
aptidão física 
(barra 

fixa;impulsão 
horizontal; 
corrida;natação) 

 Exame médico; 

 Avaliação 

psicológica; 

 Avaliação de 
títulos  

i) Investigação 
social 

2ª étape do 
concurso : curso de 
formação 

profissional 

 Agente  
Executar investigações e 

operações policiais na 
prevenção e na repressão 
de ilícitos; 

Dirigir veículos; 

Cumprir medidas de 

segurança orgânica; 

Desempenhar outras 
tarefas de natureza policial. 

 Curso superior Curso de formação 

profissional na 
Academia Nacional 
da Polícia 

Concurso publico , 

que inclui provas: 

1. Objetivas; 

2. Discursiva; 

3. Exame médico; 

4. Exame de 
aptidão física e 
avaliação 

psicológica; 

As provas 
objetivas são em : 

a.informática 

b. atualidades; 

Salário de base: 

7514,33 reais 
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c.raciocínio lógico; 

d.português; 

e.Noções de 

administração; 

f. Noções de 

contabilidade; 

g. Direito: Penal; 
Processual 

Penal;Administrativ
oConstitucional; 
Legislação 

especial. 

Estados 

Unidos 

da 

América 

First line 

supervisor 

of police 

and 

detectives 

Supervisionar 

e coordenar 
diretamente a 
atividade de 

polícias e 
detectives. 

Supervisionar e coordenar 

a investigação de casos 
criminais, guiar e oferecer 
apoio especializado aos 

investigadores fazendo 
com que a investigação 
siga a regra da lei; 

Preparar relatórios e 
manter todos os dados e 

informações pertinentes 
em ordem; 

Explicar as operações 

policiais aos subordinados 
e ajudá-los no 
desempenho das suas 

funções; 

Cooperar com os tribunais 
e outras agências policiais 

e testemunhar em tribunal; 

Rever o conteúdo das 

ordens escritas e verificar a 
aderência á lei; 

Investigar casos de má 

conduta dentro da 
organização; 

Dirigir a colecta e guardar 
os bens pessoais dos 
presos; 

Informar o pessoal das 
alterações nos 

Formação 

superior, ou 
numa escola 
vocacional. 

 

As agências 

federais 
exigem 
formação de 

nível superior. 

Compreensão e 

expressão oral e 
escrita; 

Raciocínio 
dedutivo; 

 

Um ou dois anos 
de formação 

adicional,incluindo 
on job .  

 

Experiência 

profissional prévia 

Coordenação 

Pensamento crítico 

Confiabilidade  

Reflexão e 
concentração 

Determinação 

Sensibilidade para 
os problemas 

Orientação para o 
serviço público. 

 Quadro 186 
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regulamentos , nas leis  e 

nas técnicas legais; 

Treinar o staff nos 

procedimentos; 

Monitorizar e avaliar o 
desempenho dos 

subordinados e autorizar 
promoções e 
transferências; 

Atribuir tarefas aos 
subordinados; 

Conduzir e ordenar 
detenções; 

Sancionar disciplinarmente 
subordinados; 

Preparar orçamentos e 

gerir despesas; 

Desenvolver,implementar e 

rever políticas e 
procedimentos 
departamentais; 

Dirigir a transferência de 
presos; 

Requisitar equipamentos ; 

Envolver-se em programas 
comunitários.  

Special 

Agent 

 

Responsável 
por conduzir 

investigações 
de segurança 
nacional e 

fazer cumprir 
mais de 300 
estatutos 

federais. 

Pode ser 
afetado a uma 

das seguintes 
áreas:  

inteligência;  

contra 

 Curso superior 
concluído 

numa  
universidade 
acreditada; 

Áreas: 

Contabilidade 

Ciencias da 
Computação 
/informática 

Linguas 

Direito 

Curso de formação 
profissional na 

Academia do FBI, 
em regime de 
internato e duração 

prevista de 21 
semanas; estudam 
direito, ciências  

comportamentaisci
encias criminais, 
liderança 

terrorismo; seguem 
um programa de 
treino físico , 

manuseamento de 
armas, e taticas 

3 anos de 
experiência 

profissional ; 

Capacidade para 
comunicar 

verbalmente; 

Liderança; 

Colaboração; 

Capacidade para 

avaliar e decidir; 

Iniciativa; 

Motivação; 

Processo de 
seleção aberto: 

Requisitos 

Cidadão 

americano; 

Autorizar uma 
investigação 

detalhada a nível 
pessoal, teste de 
drogas, e poligrafo; 

Entre os 23 e os 36 
anos; 

Estar disponível 

Contrato inicial por tês 
anos, dos quais os dois 

primeiros são 
probatórios.  

Durante o curso de 

formação o salário 
anual é 45.771 dl, a 
que acrescem o 

ajustamento por 
localidade (17,5%) em 
Quantico. 

Em termos mensais 
corresponde a 3.926 

dl.  

Com o primeiro 
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inteligência; 

 contra 
terrorismo;  

ciber ; 

área criminal   

outros defensivas . 

 

 

Abertura á mudança 

e á inovação; 

Honestidade; 

Integridade.  

para trabalhar em 

qualquer lugar na 
jurisdição do FBI; 

Ter um curso 
superior; 

3 anos de 

experiência 
profissional; 

Boas condições 
físicas. 

Fase de Testes 

(eliminatórios): 

Testes 

psicotécnicos; 

Elaboração de um 
relatório com base 

em materiais 
fornecidos; 

Entrevista; 

Testes físicos; 

Investigação do 
background; 

Exames médicos.      

contrato, a 

remuneração pode 
variar entre 61.100dl e 
69.900 dl, integrando 

os subsídios de  
localização e 
disponibilidade. 

Benefícios adicionais: 

Saúde;,  

   

 Applied 

Sciences 

Engineering 

and 

Technology 

Utilizar os 
conhecimentos 

científicos e 
técnicos  de 
ponta para 

fazer face aos 
problemas do 
FBI 

Identificar indivíduos e 
relacioná-los com  a sua 

história criminal para 
efeitos de prossecução de 
justiça criminal; 

Manter dados disponíveis 
sobre indivíduos 
procurados,organizações 

criminais, propriedade 
roubada,ou outros; 

Compilar estatísticas do 
crime 

     

Investigative 

specialist 
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França Comissário Direção dos 

serviços 

Conceção, 

realização e 
avaliação de 
programas e 

projetos 
relativos á 
prevenção, 

segurança e 
lutas contra a 
deliquência 

 Diploma de 

pós graduação 

  Concurso  público 

com provas 

Elaboração de 

dissertação 

Redação de 
síntese sobre uma 

situação 

Provas: 

 Direito penal 

 Direito público 

 Três de entre 
uma lista de áreas 
desde finanças, 

informática, 
psicologia, 
economia 

 Provas orais 

 Prova oral 

sobre uma língua 
estrangeira. 

 Provas físicas 

Testes 
psicológicos 

 

Nomeação provisória 

durante um ano 

Promoção por 

concurso interno, 
sendo a antiguidade 
um factor relevante 

Agente 

Le gardieu 

de la paix 

Exercer as 
funções de 
segurança das 

pessoas,bem 
como das 
instituições, 

controlo das 
fronteiras, luta 
contra a 

deliquência, a 
droga , o 
terrorismo e 

manutenção 
da ordem 
pública, em 

contacto com a 

  Formação inicial 
obrigatória 

 Concurso público , 
seguido de um ano 
de formação.  

A integração só se 
faz após ter 
passado na 

formação   

Promoção por 
concurso interno, 
sendo a antiguidade 

um factor relevante 

Salário inicial:  
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população  

Portugal Oficial da 

Polícia 

Funções de 
comando e 

direção 

Funções de comando  e 
direção desde a base 

definidas segundo a 
hierarquia,  verticalmente 
integrada, numa perspetiva 

territorial . 

No caso do subcomissário: 

Comandar esquadras; 

Chefiar serviços na 

estrutura de comando das 
divisões policiais; 

Coadjuvar, substituir e 

assessorar o comandante. 

  

 Formação 
obrigatória 

  Regime de  emprego 
publico por tempo 

indeterminado. 

Promoção com base 

em formação e 
concurso interno; 

Progressão com base 

na antiguidade . 

 

 

 Chefe da 

polícia 

 
Funções de chefia numa 
perspetiva hierarquizada e 

vertical. 

No caso do subchefe: 

 Chefiar brigadas ou 
equipas; 

Coordenar e supervisonar 

o pessoal de carreira de 
agente de polícia; 

Executar trabalhos de 
natureza técnica e 
administrativa: 

  

12º ano de 
escolaridade 

Formação 
obrigatória na 

Escola Prática de 
Polícia (1142h) 

Estudam as 

seguintes áreas: 
1.Direito (206h); 

 2. Tecnico-policial 
(legislação policial 
e de segurança 

rodoviária, 
investigação 
criminal, tiro,…)-
457h; 

4. Geral 
(Sociologia, 

línguas, 
comunicação, 
psicologia, 

atendimento), 
233h; 

5.Treino Físico 

(62h); 

6.Outras- 34H 

7. Estágio-150h 

 Concurso interno 
para admissão ao 

curso de formação 
de sub chefes. 

Requisitos:  

3 anos como 
agente principal; 

Robustez física; 

Comportamento 

exemplar. 

 

Regime de  emprego 
publico por tempo 

indeterminado. 

 

Promoção com base 
em formação e 
concurso interno; 

 

Progressão com base 

na antiguidade. 
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 Agente Funções de 
natureza 

executiva de 
caráter 
operacional 

 

Policiamento 

de 
proximidade e 
segurança; 

Prevenção á 
violência 

doméstica; 

Exercer 
funções de 

segurança das 
instituições, 
controlo das 

fronteiras, luta 
contra a 
deliquência, a 

droga , o 
terrorismo e 
manutenção 

da ordem 
pública, em 
contacto com a 

população 

  

 

Garantir a proteção das 
vítimas de crimes e a vida 

e integridade física dos 
detidos ou das pessoas 
que se achem sob sua 

custódia ou proteção, no 
estrito respeito da honra e 
dignidade da pessoa 

humana;  

• Tratar dos problemas 

relacionados com a 
criminalidade e as 
desordens, os gangues,e o 

tráfico e o consumo de 
drogas ; 

• Proceder a detenções e 

fazem notificações; 

• Fornecer indicações e 

Informações às unidades 
de investigação adequadas 

•  

12º ano de 
escolaridade 

Formação 
obrigatória na 

Escola Prática de 
Polícia (1050h). 

 

Estudam as 
seguintes áreas: 

1.Direito (130h); 

 2. Tecnico-

profissional 
(legislação policial 
e de segurança 

rodoviária, táticas, 
tiro,…)-470h; 

3.Comportamental 

(170h); 

4. Geral 

(Transmissões, 
línguas, 
informática, 

socorrismo), 120h; 

5.Treino Físico 
(100h); 

6.Outras- 60H 

 

 Concurso público. 

Nacionalidade 
Portuguesa; 

Entre 19 e 27 anos 

; 

Altura mínima de 

1.60 (mulheres) e 
1,65 (homens); 

Robustez física; 

Bom 
comportamento 

moral e cívico. 

Métodos de 
seleção: 

a) Prova escrita de 
conhecimentos 

(Português, 
Constituição 
Portuguesa, 

Instituições da EU, 
Declaração 
Universal dos 

Direitos do 
Homem); 

b) Exame 

psicológico; 

c) Provas físicas; 

d) Inspeção 
médica; 

e) Entrevista.  

Regime de  emprego 
publico por tempo 

indeterminado. 

 

Progressão com base 
na antiguidade. 

 

 

 Inspetor   Funções de 
responsabilida

de na 
investigação 
criminal nos 

termos da lei 
processual 
penal 

 

1, Realizar operações, 
ações, diligências e atos 

de investigação criminal e 
os correspondentes atos 
processuais; 

2.proceder a vigilânciaso u 
capturas; 

3.Pesquisar, recolher, 
compilar, e tratar a 

Licenciatura 
em Direito 

Curso de  
formação no 

Instituto Superior 
de Polícia judiciária 
e Ciências 

Criminais 

Motivação 

Comunicabilidade 

 

Capacidade de 
relacionamento e 
sociabilidade 

Experiência 

Idade inferior a 30  
anos 

Nacionalidade 
portuguesa 

Concurso público 
externo para 
ingresso como 

inspetor judicial. 

Relação jurídica de 
emprego público por 

tempo indeterminado 

O salário é  

Os candidatos 
admitidos obrigam-se a 
estar na Policia 

Judiciária pelo menos 
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informação criminal com 

menção na investigação 
em curso; 

4.Elaborar relatórios; 

5.Executar outras tarefas 
necessárias. 

 

profissional 

Aptidão 

Autoconfiança 

Formação 
académica 

Formação 
complementar 

O concurso inclui 

1.provas físicas 

2.exame médico, 

1. Exame escrito: 

Direito 
constitucional 

Direito Penal 

2. Entrevista de 

seleção 

3. Exame 
psicológico 

5 anos. 

A promoção de 
inspetor estagiário para  

para inspetor e depois 
inspetor chefe 
depende da 

antiguidade e de curso 
de formação   

 Especialista 

superior  

Apoio à 

investigação 
criminal do 
mapa de 

pessoal da 
Polícia 
Judiciária 

a) Prestar assessoria 

técnica ou pericial nos 
domínios da criminalística 
no âmbito das actividades 

de apoio da investigação 
criminal; 

b) Participar em reuniões, 
comissões e grupos de 
trabalho; 

c) Elaborar estudos e 
pareceres; 

d) Conceber, adaptar e ou 
aplicar métodos e 
processos técnico-

científicos; 

e) Recolher e tratar 
informação para 

divulgação nas áreas de 
interesse  para a Polícia 
Judiciária; 

f) Utilizar os equipamentos 
e os meios disponíveis 
necessários à execução 

das suas tarefas e zelar 
pela respectiva guarda, 
segurança e conservação; 

g) Colaborar em acções de 
formação 

Licenciatura 

em áreas 
diversas,desde  
Engenharias, 

Física, Gestão, 
Matemática, 
Estatística, 

Línguas,etc.t  

Curso de formação 

na Escola da 
Polícia Judiciária 

 Ser servidor público 

com relação 
jurídica de emprego 
público por tempo 

indeterminado; 

Idade inferior a 30 

anos para ingresso 
como inspetor 
estagiário;  

Concurso com 
base nos seguintes 
métodos de  

seleção: 

1.prova de 

conhecimentos , 
escrita ,  com 
temas em direito e 
técnicas 

específicas dos 
domínios forenses; 

2. avaliação 
curricular; 

3.Entrevista. 

Relação jurídica de 

emprego público por 
tempo indeterminado. 

Progressão salarial 
com base na 
antiguidade ao longo 

de 8 escalões.  

Para acesso ao 9º 
escalão, o ultimo,é 

necessário possuir 3 
anos no 8º escalão e 
sujeitar-se a provas 

públicas: 

1. Análise curricular; 

2. Trabalho versando 
um tema relacionado 
com a função.  



 

6.10. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

 

 

Pode ser uma agência especializada como no Brasil, ou uma unidade dentro da 

estrutura da Polícia (caso de Portugal, EUA e outros países) 

Brasil 

A base da atuação da Polícia Rodoviária Federal é o trânsito, onde tudo começa. 
Ao longo dos 61 mil quilômetros de malha federal, a PRF fiscaliza o cumprimento 
do CTB, previne e reprime os abusos, como excesso de velocidade e 
embriaguez ao volante, e presta atendimento às vítimas de acidentes. A PRF 
também colabora com a segurança pública, prevenindo e reprimindo o tráfico de 
armas e de drogas, assalto a ônibus e roubo de cargas, furto e roubo de 
veículos, tráfico de seres humanos, exploração sexual de menores, trabalho 

escravo, contrabando, descaminho e pirataria e crimes conta o meio ambiente. 

Realizam tarefas envolvendo fiscalização,patrulhamento e policiamento ostensivo, 

atendimento e socorro às vítimasde acidentes rodoviários.Nãoé uma instituição 

militar, e está dependente do Ministério da Justiça. 

 

Recrutamento: provas sobre assuntos gerais e específicos e formação a seguir ao 

resultado do concurso 

Para além das provas há lugar a exame de capacidade médica,avaliação 

psicológica e investigação social 

 

 

Prova de 
conhecimentos 

básicos 

• Português 

• Matemática 

• Direito Constitucional 

• Ética no Serviço Público 

• Informática 

Conhecimentos 
Específicos 

• Direito administrativo 

• Direito Penal 

• processo penal 

• Legislação especial 

• Direitos humanos e cidadania 

• Física aplicada á perícia em acidentes 
rodoviários 



 770 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  770 

A carreira foi reestruturada; de acordo com o Anexo II da Lei nº 9.654, de 2 de 

junho de 1998, vigente a partir de 1 de janeiro de 2013   , as correspondencias são 

as seguintes :  

                     Inspetor                                      Especial 

                     Agente especial                         Primeira 

                     Agente operacional                   Segunda 

                     Agente                                       Terceira 

 

Quadro 190. Tabela de subsídios para a carreira de polícia rodoviária federal 

Classe Padrão Efeitos financeiros a partir de 

1º jan 2013 1º jan 2014 1º jan 2015 

 

Especial 

III 11.092,44 11.658,15 12.206,09 

II 10.769,36 11.318,59 11.850,57 

I 10.455,69 10.988,93 11.505,41 

 

 

Primeira 

VI 9.863,86 10.366,91 10.854,16 

V 9.576,56 10.064,96 10.538,02 

IV 9.297,63 9.771,81 10.231,08 

III 9.026,82 9.487,19 9.933,09 

II 8.763,91 9.210,87 9.643,78 

I 8.508,65 8.942,59 9.362,89 

 

 

Segunda 

VI 7.830,34 8.229,69 8.616,49 

V 7.752,81 8.148,21 8.531,17 

IV 7.676,05 8.067,53 8.446,71 

III 7.600,05 7.987,66 8.363,08 

II 7.524,81 7.908,57 8.280,27 

I 7.450,30 7.830,27 8.198,29 

 

 

Terceira 

III 6.229,55 6.547,26 6.854,98 

II 6.167,87 6.482,43 6.787,11 

I 6.106,81 6.418,25 6.719,91 

Fonte:Anexo III da Lei nº 11.358, de 19 de Outubro de 2006; Anexo IX 
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Estados Unidos da América 

Para além do FBI e outras agências federais, existem nos EUA 12.300 

departamentos de polícia municipal e de condado, e 3.100 xerifados. 

Aliás,”polícia” , para o americano médio,corresponde  á polícia de condado ou de 

município.  

A dimensão dos departamentos varia com a população das cidades. Assim, a 

maior parte dos departamentos tem pelo menos 50 polícias; New York tem 

36.500,Chicago 13.282 e Houston 5.000, entre outros. 

Em muitos departamentos, o acesso ao ingresso na força policial tem como 

restrição a residência na área.  

Em termos remuneratórios, a variação não é significativa, apresentando um 

intervalo entre 1.600 dl e 1.800 dl. Exige-se educação formal de nível superior,ou 

mesmo completa, treino e formação profissional. 

Por norma,os departamentos são dirigidos por xerifes, eleitos diretamente. Os 

polícias são recrutados através de concurso. 

Nos grandes departamentos, as unidades são divididas, incorporando : 

1. Operações 

 Patrulhamento geral;  

 Patrulhamento de trânsito;  

 Polícia comunitária;    

 Patrulhamento de área.  

2. Divisão de investigações 

 Homicídios; 

 Roubos e furtos; 

 Narcóticos; 

 Inteligência policial. 

3. Comunicações 

 Despacho de viaturas; 

 Computação; 

 Registos policiais. 

 

Os polícias estaduais, entre outras tarefas,fazem o patrulhamento das rodovias 

estaduais, e por vezes, constituem carreiras próprias. A remuneração de base na 

polícia estadual é de 1.900 dl. 



 772 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  772 

As suas funções incluem: 

 a polícia rodoviária; 

  a polícia estadual; 

 a polícia de escola; 

  a polícia ambiental; 

  a polícia de parques. 

 

No Mexico, a Polícia Rodoviária e dos Portos existiu até 1998. Atualmente integra  

a Polícia Federal Preventiva, e depende da Secretaria de Segurança Pública. A 

Polícia Federal das Autoestradas   

 

O ingresso é por concurso,seguido de formaçãodequada. Os requisitos variam 

conforme se trate de agentes para a área de investigação (curso superior) ou para 

agentes (curso médio).  

 

Em Portugal, não existe uma polícia rodoviária autónoma; trata-se de um 

departamento da Polícia de Segurança Pública (PSP) –Departamento de Trânsito. 

Nas autoestradas, contudo o controlo do trafego é da resposnsabilidadeda Guarda 

Nacional Republicana. 

Na Suécia,não é claro que exista uma polícia rodoviária específica.  



Quadro 191. Identificação do perfil do cargo Polícia Rodoviária e equiparáveis nos restantes países da amostra 

 

 

País Cargo Descrição 

sumária 

Descrição 

detalhada 

Pré requisitos de cargo 

 

Competencias 

de gestão 

e  

comportamentais 

Recrutamento Contrato 

Promoção 

Salário  

(moeda local) 

Formação 

Académica 

Capacitação 

Brasil Polícia 

Rodoviária 

Federal 

Realizar o 
patrulhamento 

ostensivo das 
rodovias 
federais 

      

Estados 

Unidos 

da 

America 

Highway 

Patrol 

(Polícia 

estadual) 

Polícia 

municipal e 

de condado 

Patrulhamento 
de trânsito 

 

 Educação de 
nível superior 

Formação 
profissional 

obrigatória 

 Concurso público Polícia estadual : 
salário de base mensal 

1.900 dl .  

Polícia municipal e de 
condado: 

Salário médio mensal 
entre 1.600dl e 1.900 

dl  

França Gendarmeri

e Nationale 

       

Mexico Comision 

Nacional de 

Seguridad  

 

integrada na 

Polícia 

Patrulhamento 
das estradas 

federais 

1. Estabelecer políticas de 
controlo  e dispositivos de 

vigilância de caminhos, 
estradas e autoestradas e 
pontes federais; 

2. Impor sanções por 
violações das disposições 
legais e regulamentares 

nas estradas e pontes; 

3. Estabelecer políticas de 

   Cidadão mexicano; 

Altura entre 1,50 (F) 

e 1,60 (M); 

Idade entre os 21 

anos e os 35 anos; 

Ter cumprido o 
serviço militar; 

Ter bom 
comportamento ,não 
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Federal 

(anterior 

Polícia 

Federal de 

Camiños)  

controlo  e dispositivos de 

vigilância dos serviços de 
autotransporte federal, os 
seus serviços auxiliares e 

transporte privado quando 
circulem na zona terrestre 
das vias gerais de 

comunicação.  

consumir drogas,não 

ter tatuagens ou 
similares; 

Ter boa saúde; 

Disponibilidade para 
residir em qualquer;  

Portugal  

Departamen

to de 

trânsito 

da Polícia 

de 

Segurança 

Pública 

  

Garantir a 
segurança 
interna 

Defender a 
legalidade 
democrática 

Garantir os 
direitos dos 

cidadãos 

 12º ano de 
escolaridade 

Frequência de 
um curso para a 
formação de 

agentes na 
Escola Prática 
de Polícia  

 Concurso 
obrigatório. Envolve: 

1. Provas fisicas 

2. Provas de 
conhecimento 

3. Provas de 
avaliação 
psicológica 

4. Exame médico 

A carreira faz-se tendo 
em conta a existência 
de vaga, e após 

concurso tendo em 
conta o desempenho 

Suécia Policia        



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO 
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6.12 CONTROLADOR DE TRAFEGO AEREO 

 

 

  



Quadro  192 – Identificação do perfil do grupo de cargos sob a designação geral de “Controladores de tráfego aéreo” no Brasil 

e equivalentes 

Países Cargo Descrição 

sumária 

Descrição 

detalhada 

Pré requisitos de cargo 

 

Competencias 

de gestão 

e  

comportamentais 

Recrutamento Contrato 

Promoção 

Salário  

(moeda local) 

Formação 

Académica 

Capacitação 

Brasil Controlador

es de 

tráfego 

aéreo – 

Departamen

to de 

Controle do 

Espaço 

Aéreo 

 

Planejar, gerenciar 
e controlar as 

atividades 
relacionadas com 
o controle do 

espaço aéreo, com 
a segurança da 
navegação aérea, 

com as 
telecomunicações 
aeronáuticas e 

com a tecnologia 
da informação. 

 

Controla o tráfego aéreo 
em uma área sob sua 
jurisdição, seja civil, ou 

militar; 
Na atividade de vigilância 
do espaço aéreo 

brasileiro, controla as 
missões da defesa aérea, 
auxilia na coordenação 

das missões de busca e 
salvamento, dentre outras 
funções.; 

Na aviação civil, participa 
de todas as etapas, desde 
a decolagem das 

aeronaves, o percurso que 
elas seguem 
nas aerovias, ou seja, nas 

“estradas” do céu, até o 
pouso; 
Estipula procedimentos de 

subida e descida, presta 
serviço de informação de 
voo e fornece importantes 

informações 
meteorológicas 
 

Ensino médio 

completo. 

Processo selectivo 

do ICEA – Instituito 

de Controle do 

Espaço Aéreo  ou 

na EEAR – Escola 

de  Especialistas 

de Aeronáutica. 

Ambas são 

instituições da 

Força Aérea 

Brasileira.  

 

Idade máxima de 

25 anos.  

 

Conhecimentos de 

inglês. 

Agilidade de 
raciocínio; 

Controle emocional e 

raciocínio espacial; 

Capacidade de 

rápida adaptação às 
mudanças 
operacionais; 

Capacidade de 
trabalho em equipa; 

Capacidade física e 
orgânica para atuar 
de dia e de noite.  

 

.Concurso público, 
composto por duas 
etapas:  

- Provas objectivas, 
exame de aptidão 
psicológica e exame 

médio; 

 - Curso de formação 

para os candidaos 
habilitados e 
classificados na 

primeira etapa. – com 
duração variável entre 
6 a 10 meses, em 

regime de semi-
internato.   

Após a conclusão do 
curso de formação, o 
militar é promovido a 

cada período de sete 
anos, passando de 
terceiro sargento para 

segundo e primeiro 
sargento, até a 
graduação de 

suboficial. Como 
suboficial ou primeiro 
sargento, pode 

concorrer ao Estágio 
de Adaptação ao 
Oficialato (EAOF) e 

atingir o posto de 
capitão. Após dez anos 
na especialidade, outra 

opção é o Curso de 
Formação de Oficiais 
Especialistas (CFOE), 

que pode levar o militar 
ao posto de tenente-
coronel. Para isso, é 

necessário ter as 
promoções por 
merecimento e ser 
aprovado em concurso 

interno. 

O salário inicial é de 

R$ 4.018,82. 
 

Estados 
Unidos da 
América 

Air traffic 

Controllers  

Assegura a 
segurança dos 
passageiros , bem 

como  o controlo 

Divididos em 3 categorias:  

- Controlador das Torres : 
gerem o trafego do 

aeroporto até um raio de 

Curso superior 
em aviação, 
numa das 

Universidades 
reconhecidas 

-  30 anos ou 
menos; 

- Cidadão 

 - Capacidade de dar 
instruções de 
simples 

compreensão 

Através da carreira 
militar. Se civil, através 
de cursos 

reconhecidos pela 
FAA. Depois do curos 

Salário inicial de 
$37,070 .  
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dos aviões.  30 milhas; 

 - Controladores “ Terminal 
radar approach” – 

Trabalham em salas de 
radar, normalmente nas 
torres. Reponsáveis pelo 

movimento das partidas, 
chegadas e manobras no 
ambiente do aeroporto. 

Assistem o avião até que o 
mesmo esteja no espaço 
aéreo, normalmente de 20 

a 50 milhas do aeroporto, e 
até 17.000 pés de altitude.  

- Controladores “en route 

center”  - trabalham em 24 
centros no país, 
localizados a muita 

distancia do aeroporto. 
Controlam o trafego a ou 
acima de 17.000 pés de 

altitude.  

pela FAA.  

Ou atráves da 
carreira militar.  

americano; 

- Tornar-se 
funcionário da FAA 

(Federal Aviation 
Amnistration); 

- Passar um 

exame medico 
exigente: visão, 
audição, 

dependências de 
substâncias 
narcóticas, bem 

como a análise do 
background. 

precisas aos pilotos; 

 - Boa memória, já 
que necessitam de 

interpretar 
informações dos 
radares e passá-las 

aos pilotos; 

 - Elevado nível de 
concentraçãoo, 

capacidade de 
trabalho num 
ambiente ruidoso; 

- Capacidade de 
tomar decisões 

correctas e rápidas 
em caso de 
emergência.  

 

entram na “ Federal 

Aviation Admnistration 
Air Traffic Control 
Academy” para um 

curso.  

França Contrôleur 

aérien -  

Direction 

générale de 

l'aviation 

civile, 

Garantir 

a segurança e 
regulamentação de
 tráfego aéreo 

 

 Divididos em 3 categorias;  

- Controladores das Torres: 
trabalham nas torres, 
gerindo o fluxo dos aviões 

até 15 miolhas náuticas (30 
km) ao redor do aeroporto.  

- Controladores de 
abordagem de zona . 
trabalham em salas de 

controlo radas, perto das 
torres. Responsáveis pela 
separação das partidas e 

chegadas dos aviões, bem 
como pela segurança dos 
mesmos.  

- Controladores “ centre en 
route” – trabalham num 
cinco centros de 

navegaçãoo aérea. 
Controlam o tráfego aéreo 
sobre o território.  

Um dos 

seguintes:  

- Diploma 

Universitário 

de carácter 

científico ou 

tecnológico;  

- Certificados 

de técnico 

superior de  

carácter 

científico ou 

tecnológico; 

- Diploma de 

uma 

Universidade 

Os candidatos dos 

concursos 

externos devem ter 

até 26 anos.  

 

 

 

Calma, disciplina e 

concentração.  

Distribuição dos postos 

de trabalho disponíveis 
é a seguinte:  

- 60% por concuso 

externo; 

- 25% por concurso 

interno; 

- 7,5% por seleção 
profissional; 

- 7,5 % por exame 
profissional.  

 

Após concurso e 

exame de aptidão 
física, iniciam um curso 
da ENAC (Escola 

Nacional de Aviação 
Civil) com duraçãoo de 
3 a 9 meses no 

campus, intercaladas 
com cursos em centros 
de controle, curso de 

língua inglesa e treino 

Rendimento anual 

bruto: 58,976€ 
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Tecnológica de  

carácter 

científico ou 

tecnológico.  

de pilotos.  

México Controlador 

de Tránsito 

Aéreo – 

Direción 

General de 

Aeronáutico 

Civil  

Gerir as 
instalações de 

ajuda à 
navegação, 
sistema de 

radadres, redes de 
telecomnucações 
e controlo de 

trafego aéreo; 

Planear, executar 

e controlar os 
investimentos em 
infraestruturas e 
instalação dos 

sistemas de radio 
e ajuda à 
navegação;  

Proporcionar os 
serviços de ajuda à 

navegação aérea, 
tal como o controlo 
de transito aéreo, 

meterologia ,  
radio, ajudas e 
telecomunicações 

aeronáuticas.  

Dividido em três categorias 

 - Serviço de Controlo do 
Aeroporto – controlam 
todas os aviões que se 

encontrem nas imediações 
do aeroporto e os que 
circulam na área de 

manobras do mesmo; Até 
um raio de 5 milhas do 
centro do aeroporto e a 

uma altura de mil pés.  

-  Serviço de Aproximação- 
trabalham nas torres de 

controlo ou num centro de 
controlo de área – 
Controlam todos os aviões 

num raio de 50 milhas do 
centro do aeroporto e até 
20.000 pés de altitude.  

- Serviço de Controlo de 
Área – Trabalham em 
Centros de Controle, com 4 

centros no pais- controlam 
todos os aviões a uma 
altura mínima de 20.000 

pés.  

Certificado de 

estudos (com 

reconheciment

o da SEP – 

Secretaria de 

Educação 

Pública)  de 

preparatória 

(bacharelato), 

vocacional ou 

equivalente;  

 

Nacionalidade 

mexicana; 

Idade de 18 e 28 

anos de idade.  

Dominio escrito e 

falado da língua 

inglesa; 

Para os homens- 

serviço militar 

cumprido.  

Competências de 
discernimentos, 

agilidade mental e 
espacial. 
Capacidade para 

tomar decisões em 
diversas condições, 
trabalho em equipa, 

capacidade de 
resposta em 
situações de perigo e 

capacidade de 
trabalho sob 
pressão.  

Concurso público. 
Deverá ser aprovado 

em quatro avaliações: 
Dominio oral da língua 
inglesa, Avaliação 

psicotécnica; Avaliação 
de conhecimentos 
gerais de matemática, 

física e geografia; 
Avaliação de aptidão 
psicológica e física.  

 

Curso de Técnico 

Universitário  em 
Controle de Tráfego 
Aéreo com a duraçãoo 

de 2 anos.  

De acordo com a sua 

categoria e nível, 

dependendo da região 

onde trabalha.  

Portugal Controlador 

de tráfego 

aéreo – 

NAV 

Portugal, 

E.P.E.  

Prestar os serviços 

de tráfego aéreo 
nas Regiões de 
Informação de Voo 

(RIV) sob 
responsabilidade 
do Estado 

Português, 
garantindo o 
cumprimento da 

regulamentaçãoo 
nacional e 
internacional, as 

melhores 
condições de 
segurança, 

Compete ao CTA manter a 

separação do tráfego, 
dentro e fora das rotas do 
espaço aéreo, dando para 

o efeito instruções aos 
pilotos para subir, descer, 
aumentar ou diminuir a 

velocidade, virar à 
esquerda ou à direita, etc.  
 

Os três 

primeiros anos 

completos de 

uma 

licenciatura ou 

o número 

equivalente de 

ECTS 

(European 

Credit Transfer 

Idade máxima de 

25 anos 

 

Domínio oral e 

escrito das 

Línguas 

Portuguesa e 

Inglesa 

 

 

 

 

Concurso público.  

Depois de aprovados, 
iniciam o curso de 

controle – NAV-EP, 
com a duração de 2 
anos.  

O exercício da 
profissão inicia-se 
quase invariavelmente 

por orgãos de controle 
situados nas Regiões 
Autónomas da Madeira 

e dos Açores. 

O salário de base, 

segundo o Sindicato 
dos Controladores de 
Tráfego Aéreo, 

progride dos 1672,66 
euros mensais até 
3548,87 euros. Na 

Torre de Lisboa, o 
salário será de 2872,80 
euros, no Centro de 

Controlo será de 
4290,30 euros. 
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optimizando 

capacidades e 
melhorando a 
eficiência sem 

descurar 
preocupações 
ambientais.  

and 

Accumulation 

System) – 180 

ECTS 

 

Passados alguns anos 

nesses orgãos, o CTA 
tem então 
possibilidade de ser 

transferido para o 
continente (Lisboa, 
Porto e Faro). 

 

Suécia Swedish Air 
Traffic 
Controllers 
– Civil 
Aviation 
Admnistratio
n  

 

 Assegurar que o tráfego 
aéreo flui de forma segura 
e eficiente. São 

especialistas em separar o 
tráfego, distinguindo, 
assim, as rotas de avião 
para que não choquem.  

Qualificações 

básicas na 

Universidade 

ou equivalente 

(conforme 

CAA)  

Requisitos 

especiais:  

- Inglês, 

Matemátia, Sueco, 

Educação Cívica.  

Totalmente 

saudável,  Visão e 

audição normais.  

 

Não existe idade 

máxima.  

Trabalhar em várias 
tarefas ao mesmo 
tempo; Tomar 

decisões rápidas, 
trabalhar em equipa 
e sob stress.  

Concurso público, com 
quatro fases, que 
incluem um kit 

densenvolvido pelo 
EuroControlo, FESTA.  

O software FESTA 

consistem em duas 
partes. O kit também 
inclui uma entrevista, 

médicos e de 
segurança. Testa a 
capacidade de tomar 

decisões, memória, 
multitarefa, velocidade 
perceptual, e caráter 

espacial.  

.-Deverá depois 
começar o curos de 

Tráfego Aério e 
Logística na 
Universidade de 

Linkoping.  

Rendimento anual 

bruto: 98,473€ 
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