
PARTILHA DA EXPERIÊNCIA NO 
PROGRAMA DE LIDERANÇA EM INTERCÂMBIO

A dir igente Mafalda Pereira  part icipou neste
projeto-pi loto,  tendo efetuado a  sua experiência
de intercâmbio em França,  onde vis itou e
acompanhou algumas reuniões de trabalho da
Secretaria-Geral  do Governo francês,  uma entidade
administrat iva  no estatuto mas encarregada de
uma missão de coordenação interministeria l  de
produção normativa e  de condução de programas
públ icos.

O QUE REPRESENTOU O PROGRAMA DE
LIDERANÇA EM FRANÇA?
M.P.: Foi um grande desafio, que aceitei como
responsável de uma equipa no sentido de dar o exemplo e
incentivar as pessoas para abraçarem projetos inovadores
e para saírem da sua zona de conforto.

Houve uma grande aprendizagem da minha parte que
estive em Paris durante uma semana intensa, mas
também dos anfitriões franceses. Na verdade, tive a
preocupação de passar informação sobre o que estava no
momento a acontecer em Portugal, quer na Administração
Pública, quer na Presidência do Conselho de Ministros e
posso dizer que os franceses ficaram muito bem
impressionados. Na verdade, ocorreu uma efetiva troca
de experiências, de ferramentas, de casos de sucesso e
de boas práticas.
Criaram-se laços e relações de trabalho que vão facilitar e
acelerar o envolvimento em projetos de cariz
transnacional e europeu.

O QUE A MOTIVOU A PARTICIPAR?

M.P.: Participar em projetos piloto faz parte do ADN de
quem trabalha na Secretaria- Geral da Presidência do
Conselho de Ministros. A sua posição estratégica
enquanto entidade do centro do governo e como entidade
de referência na Administração Pública projeta-a como
entidade promotora de boas práticas, incubadora de
projetos e parceira em iniciativas inéditas, como é o caso.

De 6  a  10  de dezembro de 2021  teve lugar  a  fase
presencial  da  part icipação da SGPCM no Programa
Europeu de Liderança em Intercâmbio,  cr iado ao
abrigo da Presidência  Portuguesa do Conselho da
União Europeia.  Este programa visa a  part i lha  de
experiências e  de boas práticas entre os vários
dir igentes das Administrações Públ icas dos
Estados-membros da UE e  das inst ituições
europeias.  



EXPETATIVAS

M.P.: A minha expectativa era grande por ter definido bem
dois temas concretos a tratar - acolhimento ao governo e
a intervenção da Secretaria-Geral do Governo (SGG),
instância eminentemente administrativa, no processo
legislativo. Queria também obter o enquadramento para as
políticas de mutação que estavam a ocorrer em França
por ter uma Ministra para a transformação e função
pública (Amélie Montchalin).
Curiosamente, a minha expetativa foi em muito
ultrapassada por ter sido surpreendida com uma temática
nova, que estava também a cargo da SGG e que se veio a
revelar-se uma mais valia. A missão “quadros dirigentes”
criada na sequência da implementação de uma política
que visava a profissionalização da nomeação e do
acompanhamento dos quadros superiores com o
propósito de melhoria dos serviços públicos.
Está a cargo desta missão coordenar a política de gestão
dos quadros dirigentes (os mais elevados da
Administração Pública) e orientar uma rede composta por
pontos focais junto de cada Secretaria-Geral.

O gosto por desafios com forte potencial de
aprendizagem, em conjugação com a forte ligação que
tenho com o Instituto Nacional de Administração, levou-
me a rapidamente aceitar o convite que fizeram.
Finalmente, os temas identificados estarem em linha com
alguns dos projetos em curso que temos atualmente na
organização e com o meu trabalho diário.

EM QUE MEDIDA FOI ÚTIL O PROGRAMA?

M.P.: Trago novas ideias, ferramentas e casos de
sucesso que podem culminar em novos projetos.
Trago a vontade de cooperar com as instituições
europeias, criando pontes no intuito de fomentar
sinergias na AP.
Identifiquei preocupações semelhantes. Em França,
neste momento, está a ser lançada uma política de
estímulo para atrair novos trabalhadores para o setor
público, visando permitir a entrada e o
rejuvenescimento dos quadros da AP através de um
plano de ação comum a todos os ministérios.
E já em 2017 tinha identificado na SGPCM a necessidade
de lançar um programa de atração de high
performances ou talentos para áreas específicas de
intervenção.
De entre as medidas do plano, destaca-se a estratégia
de marketing usada para gerar uma perceção positiva
sobre o Estado como empregador “state employer
branding”, para além da profissionalização e formação
de agentes de recrutamento, da criação de uma bolsa
de talentos, e da criação de uma plataforma de mentoria
para jovens talentos.

LOCAL, ÂMBITO, ATIVIDADES E
EXPERIÊNCIAS

M.P.: A escolha de França deveu-se em parte ao domínio
da língua, tendo realizado as minhas atividades e
reuniões maioritariamente em francês.
Para além da SGG tive também o privilégio de contactar
com a Direção Geral da Administração e da Função
Pública e com a École Nationale d'Administration.
Na SGG tive oportunidade de conhecer o seu papel nas
mudanças do Governo, como se efetua a constituição
dos gabinetes dos membros do Governo, a relação da
SGG tem com o Conselho Constitucional, com o Conselho
de Estado e com o Conselho de Ministros, para além de
uma breve incursão sobre a qualidade do direito,
avaliação prévia e a programação e a orientação da
atividade normativa.



MENSAGEM FINAL

M.P.: Todas as iniciativas de partilha, troca de
experiências e conhecimentos devem ser incentivadas ao
nível de cargos de direção, como é o caso, mas também ao
nível técnico. Esta participação deve ser incentivada
pelos serviços aos trabalhadores que tenham alcançado o
mérito. Assim, programas de intercâmbio com a OCDE ou
a União Europeia também devem ser promovidos.
É importante a Administração Pública apostar no reforço
das línguas estrangeiras, uma vez que pode constituir
também um fator de entrave e inibidor de candidaturas a
projetos deste tipo.
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Nota biográfica: Mafalda Pereira, Diretora de Serviços de
Recursos Humanos da SGPCM desde dezembro de 2011,
dando apoio técnico-jurídico a 5 dezenas de estruturas
entre elas 23 gabinetes dos membros do Governo.


