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A Administração Pública portuguesa tem várias modalidades, como parte do meu trabalho vou tratar especificamente da administração estadual direta e da administração estadual indireta. Antes de classificar cada uma dessas modalidades, é necessário primeiro classificar o que o Estado implica, pois é extremamente importante estar atento aos diferentes
significados que a palavra Estado pode ter porque é um conceito central para entender toda a máquina administrativa. O professor Diogo Freitas do Amaral estabelece, entre outras coisas, três significados para a palavra estado, ou seja, significado internacional, significado constitucional e significado administrativo. Segundo o conceito internacional, o
Estado aparece como soberano, detentor de direitos e obrigações na esfera internacional, segundo esse entendimento o Estado é uma entidade internacional. De acordo com o sentido constitucional, o Estado nos aparece como uma comunidade de cidadãos que, segundo o poder constitucional atribuído a si mesmo, toma uma certa forma política para
perseguir seus objetivos nacionais, consequentemente de acordo com esse significado, o Estado é uma figura constitucional. De acordo com a significância administrativa, o Estado é publicamente um jurídico cuja atividade administrativa é realizada no âmbito da comunidade nacional, sob a liderança do Governo, de modo que o Estado é uma
organização administrativa de acordo com esse entendimento. Dado o nível administrativo, o que é mais relevante é a orientação superior da administração pública geral pelo Governo (CRP, art. 199(d)), a distribuição de poderes por diversos órgãos centrais e municipais, ou seja, a separação de pessoas jurídicas estaduais e outras públicas, ou seja,
regiões autônomas, autoridades locais, institutos públicos, empresas públicas, associações públicas. Como entidade internacional, o Estado é soberano, como entidade constitucional, o Estado pode não ser independente, mas sempre goza de poder constituinte. Por fim, como entidade administrativa, o Estado não é soberano nem tem poderes
constituintes, exerce apenas o poder constituinte, é legalmente subordinado à Constituição e às leis, podendo participar apenas dentro de determinados marcos da função legislativa (CRP, art. 198). De acordo com a Lei Administrativa, a figura da administração estadual é, entre muitas outras, uma pessoa jurídica pública. A administração estatal é uma
entidade jurídica autônoma, não confundida com governantes que a dirigem, nem com funcionários que a servem, nem com outras entidades autônomas que fazem parte da Administração, nem com cidadãos que estabelecem relações com o próprio Estado. A técnica jurídica adotada em Portugal atribui personalidade jurídica ao Estado e,
consequentemente, considera República, Assembleia da República, Governo e tribunais como órgãos do Estado (CRP,art.110º). A classificação de um Estado como pessoa jurídica decorre da própria Constituição. A administração do Estado é multiforme e, portanto, inclui diferentes tipos. Primeiro é necessário distinguir entre a administração central do
estado e a administração estadual local. Enquanto nas antigas autoridades e serviços do Estado exercem jurisdição em todo o território nacional, no caso de outra jurisdição está limitada a determinadas áreas (circuncisão). Deve-se notar que existem outras formas de governo local que não pertencem ao Estado, como a administração regional e o governo
local. Outra distinção dada em relação à administração direta do estado de administração indireta do Estado para fins de trabalho é a diferença que deve ser enfatizada. Esta distinção deve ser referida de acordo com o artigo 199º TEU. A administração direta de um Estado consiste em atividades realizadas por serviços integrados à pessoa jurídica de um
Estado, enquanto a administração indireta de um Estado é uma atividade que, embora desenvolvida para fins do Estado, é realizada por pessoas jurídicas públicas que não sejam estatais. O Estado e sua administração direta têm características específicas: a) unidade: o conceito do Estado pertence a apenas um membro que é um Estado em si. b) caráter
original: o Estado como pessoa jurídica não é criado constituindo o governo, ou seja, sua natureza não é criada ou reconhecida pela lei, enquanto todas as outras pessoas jurídicas públicas são sempre criadas ou reconhecidas de acordo com a lei. c) Territorialidade: a natureza do Estado, como pessoa jurídica omi, faz parte de um território específico,
território nacional, consequentemente todas as partículas territoriais, mesmo que não sejam afetadas pelo Estado, como é o caso das autoridades locais, entre outras, estão sujeitas ao poder do Estado. d) Uma infinidade de tarefas: o Estado é uma pessoa legal e que pode e deve realizar várias e diversas tarefas. Nesse sentido, o Estado difere de outras
pessoas jurídicas públicas que, ao contrário do Estado, só podem seguir determinados propósitos; e) Pluralismo de órgãos e serviços: existem diversos órgãos do Estado, bem como serviços públicos que prestam assistência a esses órgãos. f) Organização em ministérios: estruturação de órgãos e serviços da administração estadual, em nível central, é
realizada em departamentos organizados de acordo com casos ou assuntos cuja designação é dada aos ministérios. g) A personalidade jurídica une: O Estado, como vimos, tem inúmeras atribuições, múltiplos órgãos e serviços que são segundo os ministérios, apesar de tudo isso o Estado sempre mantém sua personalidade jurídica, é sempre o mesmo
assunto de direito (estado). h) Instrumentalidade: a administração do Estado é subordinada, não independente ou autônoma (exceto casos excepcionais) é um instrumento para a realização de propósitos estatais. i) estrutura hierárquica: estruturar a administração direta do Estado é feita em termos hierárquicos, ou seja, de acordo com o modelo de
organização administrativa. Essa estrutura se justifica tanto pela eficiência quanto pela coerência com o princípio da instrumentidade. j) Supremacia: a administração estadual, por ter caráter único, originário e instrumental em relação aos propósitos do Estado, exerce poderes de supremacia em relação aos casos de direito privado e em relação a outros
entes públicos, que a supremacia se confirme de acordo com os termos da lei. A intensidade desses poderes varia dependendo da autonomia que a ordem jurídica pretende conceder a diferentes pessoas jurídicas públicas. O Estado precisa de órgãos para cumprir as tarefas atribuídas a ele pela Constituição e leis, ou seja, para cumprir os objetivos
propostos e atribuídos a ele. O Estado tem órgãos próprios cuja jurisdição é tomar decisões em nome da pessoa jurídica a quem pertencem, e os principais órgãos do Estado são, de acordo com a Constituição, o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo e os tribunais, e deve-se notar que o Governo, além de ser um órgão político,
é o principal órgão administrativo do Estado (Art. Uma vez que o Governo é o principal órgão permanente e direto, de natureza administrativa, prestarei especial atenção ao que é o principal órgão administrativo. Com o artigo 182 da Constituição conseguimos provar o caráter misto do Governo, é um órgão político e administrativo, e conseguimos
compreender através da declaração duas funções essenciais do Governo. Como órgão político, é responsável pela gestão da política geral do país, como órgão administrativo, é um órgão superior da administração pública portuguesa. A Constituição não se limita a fazer esta breve declaração sobre as funções do Governo, e como tal nos artigos 197,
seguida pelos poderes do Governo. No contexto deste trabalho, a competência a ser tratada por enquanto é de competência administrativa do Governo. As principais funções administrativas do Governo são três, o que garante a implementação da lei (CRP, Art. (CRP, Art. 199º(a), b) e d) ) e promover a satisfação com as necessidades coletivas (CRP,art.
199º ponto g)). De certa forma, para os empregos pelos quais o Governo é responsável sozinho ou o que os outros têm feito, por se trata de um órgão superior das hierarquias da administração estadual, e também por ser responsável pela fiscalização de outros entes públicos que fazem parte da Administração, o Governo é o principal órgão da
Administração Pública e, consequentemente, é o órgão que gerencia toda a máquina administrativa do país. Na verdade, o Governo não só dirige a administração direta do Estado como superintendência na administração indireta e tutela, tanto na administração indireta quanto na administração autônoma, ou seja, o Governo controla entidades públicas
que fazem parte da Administração, mas sem pertencer ao Estado. O governo é o principal órgão da Administração Pública, pois por um lado dirige a administração do Estado e, ao mesmo tempo, superinduem ou fiscaliza toda a administração não estatal. Tendo em vista a estrutura do Governo (art. 183. O governo também pode incluir um ou mais viceprimeiros-ministros. Uma vez investigada a administração direta do Estado, agora é necessário analisar a administração indireta do Estado, ainda tem a ver com o Estado, mas ao contrário do que aconteceu com a administração direta, na forma indireta ou mediatform. Em primeiro lugar, é preciso reforçar a ideia de que o Estado tem em sua dívida uma
ampla gama de atribuições, e tende a essas metas são cada vez mais numerosas, complexas e diversas. A maioria dessas tarefas é realizada direta e direta, diretamente porque o próprio Estado é perseguir esses objetivos e, imediatamente, porque o Estado segue essas atribuições sob a liderança do Governo, em sua dependência hierárquica e,
portanto, sem autonomia. No entanto, existem serviços ou órgãos que, embora envolvidos no Estado, desempenham suas funções com alguma autonomia. Eles são do serviço público, mas não dependem diretamente das ordens do governo, são autônomos, têm seus próprios órgãos de governo ou governo. É nesse sentido que estamos falando da
administração indireta do Estado, pois ainda é a administração do Estado, que consiste em serviços estabelecidos no Estado, mas que têm seus próprios órgãos de governo. O que está em jogo na administração indireta do Estado continua sendo a realização de propósitos ou tarefas estatais, mas apenas que, ao contrário do que aconteceu na
administração direta do Estado, tal continuação também é realizada através confia a outras pessoas jurídicas a implementação de seus próprios objetivos. As necessidades do mundo atual levaram à vantagem de criar novas fórmulas para a organização e o funcionamento da administração pública, a fim de perseguir os propósitos do Estado de forma
mais eficaz. É por isso que o Estado vai criar esses centros autônomos de tomada de decisão e governança, esses órgãos e serviços ainda estão incorporados no Estado e trabalharão com ele para melhor perseguir os objetivos do próprio Estado. Outra razão que levou à multiplicação desses órgãos autônomos é o desejo de escapar das rígidas regras
da contabilidade pública. Em terceiro lugar, há aqueles que apresentam explicações políticas. Do ponto de vista das coisas em relação à administração estatal indireta, é necessário fazer quatro notas: Primeiro, a administração indireta do Estado é uma forma de atividade administrativa. Em segundo lugar, é uma atividade que se destina à realização de
propósitos estatais, a atividade é de natureza estadual, traduzida no desempenho de funções que são as tarefas do Estado. Em terceiro lugar, não se trata de uma atividade realizada pelo próprio Estado, mas de uma atividade que o Estado transfere apenas por meio da iniciativa para entidades que não sejam o Estado. No direito administrativo, essa
transferência é chamada de reintegração de poderes. Eles são responsáveis por esses poderes entregues pelo Estado a outras entidades, embora os poderes do próprio Estado permaneçam. Em quarto lugar, a administração indireta estadual é uma atividade realizada no interesse do Estado, mas é realizada por entidades confiadas em seu próprio nome
e não em nome do Estado. Como a atividade é realizada no interesse do Estado, é natural que o Estado, por outro lado, tenha poderes significativos de intervenção contra esses entes e órgãos. Portanto, de acordo com o art. d CRP, outra característica essencial da administração indireta do Estado, submetendo-a aos poderes de controle e tutela do
Governo. Do ponto de vista orgânico, para ver como o governo indireto é caracterizado, quatro notas precisam ser feitas: Primeiro, consiste em um conjunto de figuras públicas que têm sua personalidade jurídica. Em segundo lugar, a decisão de indutilar essas entidades cabe ao Estado. Critérios e limitações para a criação de institutos públicos previstos
nos artigos 8º e 1º do Em terceiro lugar, o Estado também é responsável pelo financiamento dessas entidades, total ou parcialmente. Em quatro lugares, essas entidades têm autonomia administrativa e financeira, ou seja, tomam suas próprias decisões, gerenciam como achar melhor organizações, cobrar-lhes renda, executar suas despesas e organizar
suas próprias contas. O grau de autonomia disponível para essas entidades e, portanto, maior ou menor distância do Estado, é altamente variável. Pode atingir o nível máximo, é o caso das empresas públicas, na forma de entidades públicas corporativas. Pode assumir uma posição intermediária, que é o caso dos chamados órgãos de coordenação
econômica, pois sua atividade não é apenas técnica ou econômica, mas também exerce as funções de autoridade, uma vez que esses órgãos possuem poderes regulatórios, de supervisão e de coordenação. Finalmente, o grau de autonomia pode ser mínimo quando esses corpos funcionam como DGs genuínos do ministério que eles respeitam. Nesses
casos, personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira são meras aparências. Em português existem várias entidades ou órgãos pertencentes à administração indireta, são principalmente institutos públicos e empresas públicas. Os institutos públicos são burocráticos de natureza e desempenham as funções de gestão pública, enquanto as
empresas públicas têm natureza empresarial e exercem uma atividade de gestão privada. A separação de institutos públicos e empresas públicas é uma distinção fundamental entre o setor público administrativo e o setor público corporativo. Cargos públicos, associações públicas, autoridades locais e regiões autônomas fazem parte do setor público
administrativo, por outro lado, as empresas públicas compõem o setor público corporativo. No caso dos institutos públicos, são pessoas jurídicas públicas de natureza institucional estabelecidas para garantir o funcionamento de determinadas funções administrativas de natureza não atual, pertencentes ao Estado ou a outra pessoa jurídica pública. O
Instituto Público deve começar com uma pessoa jurídica pública (art.3, nº4, e art.4, nº 1, LQIP). Assim, caracteriza-se sempre dotado de uma personalidade jurídica. Em segundo lugar, um instituto público é uma pessoa coletiva de tipo institucional, ou seja, seu substrato é uma instituição, ou seja, baseia-se em uma organização de caráter material, não em
um grupo de pessoas. Por outro lado, o cargo público é uma entidade estabelecida para garantir o desempenho de determinadas funções administrativas, ou seja, os deveres públicos não podem cobrir propósitos genéricos multifacetados. Ressalta-se que não há institutos públicos para o funcionamento de funções privadas, nem para o funcionamento de
funções públicas não mortas. De acordo com o professor Diog Freitas para Amaran há três institutos públicos, serviços especialmente adaptados, fundações públicas e instituições públicas. Serviços personalizados são serviços administrativos públicos aos quais a lei concede personalidade jurídica e autonomia administrativa ou administrativa e financeira
(Art. No grupo de serviços personalizados, ainda há uma subespécie muito importante a ser levada em conta, ou seja, os chamados órgãos de coordenação econômica, estes são os serviços personalizados do Estado que visam coordenar e regular o desempenho de determinadas atividades econômicas que, por sua importância, merecem uma
intervenção mais forte do Estado. A atividade administrativa e a gestão econômica e financeira desses órgãos estão sujeitas a uma fiscalização estatal muito rigorosa. Para fundações públicas, elas são de natureza publicamente legal. De acordo com a definição jurídica, os fundamentos públicos são pessoas jurídicas sob o direito público, sem fins
lucrativos, com órgãos e propriedade própria e autonomia administrativa e financeira (Art. 49, nº1 da LQF; e Art.3, nº1 e 2, do LQIP). Deve-se notar que os chamados fundamentos públicos do direito privado também apareceram, são criados por figuras públicas, isoladas ou em relacionamento com entidades privadas. Esses fundamentos também são
confirmados pela personalidade jurídica de acordo com o direito público, têm sua própria atividade regulada pelas regras do direito privado, mas permanecem sujeitos a importantes vínculos sob o direito público. Por fim, estabelecimentos públicos, são institutos públicos de natureza cultural ou social, organizados como serviços abertos ao público, e
destinados a prestar serviços individuais à generalidade dos cidadãos que não os possuem. Dada a natureza jurídica dos institutos públicos há duas concepções, uma dessas concepções vistas em institutos públicos é o substrato institucional autônomo, diferente do Estado ou destacado nele, ao qual a lei dá personalidade jurídica, essa foi a concepção de
Marcello Caetano. Outros autores consideram que os institutos públicos não são pessoas jurídicas reais diferentes do Estado, com substrato institucional autônomo, e com seus próprios interesses públicos, segundo esse desenho, os institutos públicos são órgãos comuns do Estado. Passando para as empresas públicas, o Decreto-Lei nº 133/2013, de 3
de outubro, visa regular o setor público corporativo e distingue entre os três tipos de empresas que fazem parte dela, ou seja, empresas públicas de forma privada, que são empresas estatais, empresas públicas de forma pública, também chamadas de figuras públicas corporativas que são pessoas jurídicas. e, finalmente, empresas estatais privadas, que
não são empresas públicas, mas fazem parte do setor empresarial estatal. A definição curta das empresas públicas é que elas são organizações econômicas lucrativas criadas e controladas por pessoas jurídicas públicas. As empresas públicas surgiram por uma série de razões, ou seja, a necessidade de o Estado intervir na economia tomando posições
estratégicas, outra razão que levou à criação de empresas públicas é a necessidade de reforma da administração pública. Em terceiro lugar, as empresas públicas podem ser criadas com o propósito de sancionar, como a punição política. As empresas públicas também foram estabelecidas por razões ideológicas, de acordo com programas doutrinários de
natureza socialista ou social, que consideram necessário, por razões políticas, estender a intervenção estatal a determinados setores que estavam nas mãos dos indivíduos. Outro motivo que levou à criação de empresas públicas foi a necessidade de monopólio, considerou-se que determinados setores da atividade administrativa deveriam ser

desenvolvidos sob monopólio e não deveriam estar nas mãos dos indivíduos. Além das razões acima, há muitas outras que levaram à criação de empresas públicas. Existem características de empresas públicas que diferem e, portanto, existem diferentes tipos de empresas públicas. Há empreendimentos públicos estaduais, regionais ou municipais,
pertencentes a estados, região autônoma ou município. No que diz respeito à natureza jurídica, existem empreendimentos públicos com personalidade jurídica e outros sem personalidade jurídica. Quanto à forma, de acordo com a Lei regulamentar nº. 133/2013, há empreendimentos públicos em forma pública e empreendimentos públicos de forma privada
Por fim, no que diz respeito ao estabelecimento, as empresas públicas diferem dependendo se possuem ou não serviço público ou um serviço de interesse econômico geral como sua facilidade. O estatuto atual das empresas públicas reconhece a característica característica das empresas públicas apoiadas com personalidade e autonomia. Na verdade,
algumas são empresas e, portanto, têm uma personalidade jurídica privada, e outras são pessoas jurídicas públicas. Ressalta-se que as empresas públicas na forma de uma empresa são pessoas jurídicas privadas, e as empresas públicas em forma pública são pessoas jurídicas públicas determinadas pela lei de entidades públicas corporativas. As
empreiteiras públicas também estão sujeitas à intervenção governamental por institutos públicos, o que inclui modalidades de fiscalização e custódia. Nessas condições, o Governo tem o poder de tutela, ou seja, tem o poder de fiscalizar as empresas públicas e, ao mesmo tempo, tem o poder de sistema de supervisão, ou seja, tem o poder de atingir
empresas públicas. O governo tem diferentes poderes sobre as empresas públicas, ou seja, tem o poder de definir os objetivos básicos das empresas públicas, tem poderes de controle financeiro, entre muitos outros poderes previstos. No final, as empreiteiras públicas gozam de autonomia, mas não gozam de independência, os empresários públicos
pertencem ao Estado e, portanto, estão sujeitos à intervenção governamental. A última nota que é necessária, no que diz respeito aos empreendimentos públicos, é que a atividade que exercem não é a governança pública, mas a governança privada, pois as empresas públicas são órgãos que necessitam de grande liberdade de ação e grande
flexibilidade na forma como funcionam e por meio de regras de direito público que sua forma de funcionamento não poderia ser tão flexível. Nesse sentido, falamos do princípio da gestão privada segundo o qual as empresas públicas devem atuar em termos de governança privada, ou seja, devem ser capazes de exercer suas atividades de acordo com
regras específicas do direito privado, em especial o direito comercial. Isso não ocorre porque o direito privado se aplica automaticamente a eles, mas porque a lei administrativa ordena a aplicação do direito privado a eles. Este artigo conclui que a administração pública inclui muitas modalidades, ou seja, a modalidade de administração direta constituída
por atividades realizadas por serviços que fazem parte do Estado, e as modalidades de administração indireta, que é uma atividade que segue os propósitos que são corretos para o Estado, mas que ao contrário da administração direta, essa atividade é realizada por pessoas jurídicas públicas que diferem do Estado. Além disso, ao preparar este trabalho,
determinei que o Governo é o principal órgão administrativo, e que, ao mesmo tempo, ao dirigir a governança do Estado, ele tem os poderes de superintendência e tutela. Como principal órgão administrativo, o governo tem certas tarefas que deve realizar, pode realizar essas tarefas em primeira pessoa ou pode ser realizada por outros órgãos, uma vez
que envia outros órgãos para seguir os propósitos do Estado É para o Governo fiscalizar os entes públicos que também fazem parte da Administração. Bibliografia: DO AMARAL, DIOGO FREITAS, Curso de Direito Administrativo, Volume I. 4. Aline Lourenço Gouveia, nº 56910, Classe B, subclasse 16 16
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