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A GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
PORTUGUESA: A TEORIA, A PRÁTICA E AS LIÇÕES APRENDIDAS

Leonor Pais1

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo foca os processos de gestão do conhecimento (GC) operantes 
em organizações da administração pública em Portugal. Focaliza, concretamente, 
as organizações do sector público local, designadas por Câmaras Municipais (CMs) 
ou Autarquias Locais, que constituem os órgãos executivos de cada um dos 278 
municípios portugueses (continente e ilhas).

À semelhança do ocorrido com as organizações privadas, também as 
organizações públicas têm procurado adaptar-se às mudanças requeridas pela 
globalização, pelo desenvolvimento tecnológico e pela valorização crescente da 
economia baseada no conhecimento. Esta adaptação procura ainda responder 
às exigências de um consumidor cada vez mais informado, exigente e consciente 
dos seus direitos. É neste contexto que as organizações da administração pública 
(central e local) se têm confrontado com a necessidade de desenvolver uma cultura 
organizacional voltada para a prestação de melhores e mais eficazes serviços públicos 
(Brito e Cardoso, 2011). Assim, numa lógica de melhoria contínua, um número 
crescente de CMs, tem desenvolvido esforços no sentido da sua certificação para 
a qualidade. Tais esforços decorrem do facto de se considerar que a qualidade 
viabiliza um desempenho sustentável das organizações aos níveis económico, social 
e ambiental, promovendo a satisfação de todos os seus stakeholders (Godinho e 
Neto, 2001). Considerando que é nosso objectivo estudar as experiências de 
implementação da GC operantes nestas organizações, decidimos introduzir no 
estudo uma variável relativa à Certificação da Qualidade. Fazemo-lo para podermos 
não só descrever, caracterizar e analisar os processos de GC nas câmaras estudadas 
em geral, mas também para poder comparar CMs com e sem serviços certificados. 
Se um serviço certificado é, por princípio, um serviço de qualidade, afigura-se-nos 
relevante compreender como operam os processos de GC num e noutro contexto ou, 
dito de outra forma, importa saber se existem diferenças nos processos de GC em 
serviços prestados (ou não) sob o selo da qualidade. A existência destas diferenças e 
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a sua compreensão poderão fazer emergir sugestões/recomendações de boas práticas 
para as organizações da administração pública que desejem melhorar a qualidade 
dos serviços que prestam, mesmo que não tenham os seus serviços certificados.

Neste contexto definimos os seguintes objectivos para o presente capítulo, 
conforme a seguir descrito.

1) Descrever e caracterizar os processos de GC operantes em CMs 
portuguesas, avaliados a partir das percepções dos seus colaboradores.

2) Verificar se existem diferenças nos processos de GC quando se comparam 
CMs com serviços certificados e CMs sem serviços certificados e, em caso 
afirmativo, caracterizar essas diferenças.

3) Analisar o papel da orientação cultural para o conhecimento nos processos 
de GC estudados e analisar as suas relações conceptuais.

4) Extrair recomendações dos resultados obtidos que possam ser instrumentais 
para a implantação da GC noutras organizações da administração pública.

2 ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL

O estudo realizado fundamenta-se, do ponto de vista conceptual, no modelo 
de Cardoso (2007b) que integra uma visão da GC “orientada para as pessoas”, 
preconizando que o conhecimento está intimamente associado à pessoa que o 
desenvolveu, que o detém e que o utiliza, e que as interacções sociais (sobretudo as 
presenciais) são o meio privilegiado para que a sua aquisição, partilha e utilização 
ocorram de um modo eficaz (sobretudo se o conhecimento partilhado for 
maioritariamente tácito) (Pais e Santos, 2015; Snowden, 2000). Nesta abordagem, 
considera-se que a tecnologia funciona essencialmente como um catalisador 
de alguns dos processos de GC e assim é quando este possui uma natureza 
maioritariamente explícita.

Neste contexto, a GC é por nós entendida enquanto conjunto de actividades de 
cariz quotidiano, relativo à criação e desenvolvimento das condições organizacionais 
internas que catalisam todos os processos relacionados com o conhecimento, 
enquanto recurso imprescindível, no sentido da concretização dos objectivos de 
uma dada organização (Pais, 2014, p. 196).

Assim sendo, Cardoso (2007b) considera seis processos de GC que 
sumária e seguidamente descrevemos: i) criação e aquisição; ii) atribuição  
de sentido/interpretação; iii) partilha e difusão; iv) memória organizacional; 
v) medição; e vi) recuperação.
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O processo de criação e aquisição de conhecimento é, por princípio, o motor 
dos demais processos, podendo assumir um carácter interno (por recurso a fontes 
internas de conhecimento) ou externo (por recurso a fontes externas).

A atribuição de sentido ao conhecimento (ou interpretação) relaciona-se com 
a necessidade que os diferentes actores organizacionais têm de compreender o que 
de mais importante vai ocorrendo no seu contexto de intervenção, particularmente 
no que respeita aos acontecimentos organizacionais mais relevantes.

O processo de partilha do conhecimento permite que o conhecimento se 
difunda e se propague a toda a organização. Este processo pode ocorrer com graus 
variáveis de formalização. Os processos formais de partilha e difusão ocorrem por 
intermédio de acções instituídas pela organização para esse fim (e.g., reuniões de 
trabalho, acções de formação). A partilha e difusão informais podem ocorrer em 
interacções diversas, por exemplo, quando se conversa sobre trabalho nas pausas para 
almoço ou café ou mesmo quando se contam histórias engraçadas que aconteceram 
no trabalho em eventos sociais que ocorrem na organização. Enfatiza-se a natureza 
fundamentalmente explícita do conhecimento que é formalmente partilhado e 
a natureza maioritariamente tácita daquele que é alvo do processo informal de 
partilha (Cardoso e Gomes, 2011).

A memória suporta o armazenamento do conhecimento organizacional 
relevante e orienta-se para o interior e/ou para o exterior da organização (Pais, 
2014, p. 195). A memória interna pode assumir duas dimensões: intencional ou 
tácita. A intencional é constituída, por exemplo, por procedimentos e rotinas, pelos 
produtos desenvolvidos e/ou serviços prestados, que corporizam competências 
nucleares, distintivas e por vezes únicas. À memória interna tácita pode aceder-se, 
por exemplo, pela análise das teorias organizacionais de acção (e.g., missão, visão), 
por intermédio da cultura da organização, representando esta, entre outros aspectos, 
a forma como numa dada organização se aprendeu a olhar, sentir e ler a realidade. A 
memória externa remete, essencialmente, para questões relacionadas com a reputação 
e imagem da organização no meio envolvente, assim como para informações que a 
seu respeito estão registadas em repositórios diversos (e.g., pessoas, serviços diversos, 
organismos públicos, meios de comunicação social).

O processo de medição do conhecimento organizacional envolve a definição 
de critérios (intimamente relacionados com os objectivos da organização e aplicáveis 
num período de tempo considerado adequado) que possibilitam o desenvolvimento 
de sistemas de medição organizacionalmente específicos. Estes são validados antes de 
se evoluir para a sua aplicação e posterior elaboração de relatórios internos e externos.

Por fim, o processo de recuperação do conhecimento pode ocorrer de 
forma controlada ou automática e é indispensável à sua posterior utilização. A 
recuperação controlada tem lugar, por exemplo, quando os actores organizacionais 
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reflectem criticamente sobre prévios sucessos e insucessos, quando recorrem a registros 
diversos para recuperar informação e conhecimento que posteriormente utilizam 
no trabalho que realizam. Já a recuperação automática envolve, essencialmente, 
um conhecimento maioritariamente tácito e ocorre quando, por exemplo, os 
colaboradores de uma organização trabalham, sem que disso se deem conta, de 
acordo com certos valores e princípios ou automaticamente actuam de um certo 
modo em situações inesperadas.

Cardoso e Ferreira Peralta (2011) ampliam o modelo de Cardoso (2007b), 
propondo uma sétima dimensão relativa à acção de utilização do conhecimento. 
Acentua-se, assim, a relevância teórica e prática da utilização efectiva do 
conhecimento detido já que a sua mera detenção, partilha e acumulação não se 
traduzem na promoção sustentável do desempenho organizacional.

Tal como previamente referimos, pressupõe-se que as acções empreendidas no âmbito 
dos referidos processos de GC se encontrem alinhadas com os objectivos organizacionais 
e estejam focadas na obtenção de resultados interna e externamente orientados. Contudo, 
todas estas acções dependem da existência de uma cultura organizacional orientada para 
o conhecimento e que sustente e promova o comprometimento de todos os actores 
organizacionais e da organização como um todo para com a GC (De Long,1997; 
Wilkesmann, Wilkesmann e Virgillito, 2009).

Considerando, agora, as condições organizacionais facilitadoras da 
implementação da GC, Monteiro e Cardoso (2008) concluíram pela relevância 
de se investir em estratégias de personalização, em detrimento de abordagens 
mais tecnológicas. Consideram ainda fundamental atender às dinâmicas 
comportamentais, comunicacionais e interpessoais, susceptíveis de gerar uma 
linguagem e um entendimento partilhados, indispensáveis ao envolvimento e 
implicação dos atores organizacionais no arranque e desenvolvimento de projectos 
de GC. As comunidades de prática são por estes autores consideradas um pilar, uma 
estrutura social de apoio estratégico fundamental, que possibilita aos colaboradores 
a assunção do duplo papel de agentes e alvos das iniciativas de GC, colocando as 
pessoas no cerne da mudança. Ainda no contexto das condições organizacionais 
facilitadoras da implementação da GC, Monteiro e Cardoso (2012) destacam o papel 
da Gestão de Recursos Humanos (GRH) na criação de um contexto cultural com 
impacto positivo nos processos de GC. Monteiro e Cardoso (2012) e Figueiredo 
(2013) concluem que quanto mais a GRH for desenvolvida numa perspectiva 
orgânica, de valorização das pessoas, de desenvolvimento e investimento maior a 
probabilidade de implementação com sucesso da GC. Contrariamente, a adopção 
de uma política de GRH assente em pressupostos mais mecânicos, restritivos e de 
constrangimento tende a ter um impacto nulo ou mesmo negativo nos processos 
de GC. Os referidos autores apresentam ainda sustentação empírica para os 
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benefícios acrescidos que se retiram da GRH quando esta possui uma natureza 
estratégica e é desenvolvida de uma forma integrada. Rocha, Cardoso e Tordera 
(2008) salientam que a GRH detém um papel activo na promoção de iniciativas 
criadoras do vínculo dos colaboradores às suas organizações e que este tem impacto 
na GC. Enfatizam, concretamente, o papel do comprometimento pessoal já que 
impacta positivamente os processos de GC. Os autores concluem pela relevância de 
se harmonizarem a estratégia e a estrutura organizacionais, as políticas de GRH e as 
iniciativas de GC no sentido do alcance de objectivos individuais e organizacionais 
numa lógica de complementaridade.

Considerando os resultados que as organizações podem alcançar com a 
implementação da GC, a literatura a este respeito produzida tem dado conta da 
existência de algum consenso entre os autores quanto à consideração de que a GC 
contribui para um desempenho organizacional distintivo e sustentável. Cardoso 
(2007a; 2007b) sustenta empiricamente que a GC tem um impacto positivo 
na competitividade organizacional, medida através de indicadores objectivos de 
desempenho. A autora comparou organizações cujos dados relativos à GC foram 
categorizados em três níveis: GC baixa, média e alta. Concluiu que nas organizações 
onde a GC era percepcionada como aplicando-se num grau mais elevado, os 
resultados das organizações em todos os indicadores económico-financeiros eram 
superiores, as taxas de crescimento reais médias das vendas eram mais elevadas, 
a produtividade por colaborador era maior, a remuneração média era superior, 
e predominava a avaliação perceptiva de uma superior qualidade de vida no 
trabalho. Marques, Cardoso e Zappalá (2008) referem a existência de uma relação 
positiva e estatisticamente significativa entre os comportamentos de partilha do 
conhecimento e o desempenho individual no trabalho. É, assim, expectável que 
colaboradores que evidenciam mais comportamentos de partilha do conhecimento 
tendam a alcançar scores mais elevados de desempenho ou que pessoas com melhor 
performance tendam a partilhar mais conhecimento.

Brito (2010), num estudo realizado em autarquias locais, concluiu que os 
processos de gestão estratégica do conhecimento e as práticas de GC têm impacto 
no desempenho organizacional, medido por recurso à satisfação dos munícipes 
e à imagem organizacional. Os níveis de satisfação foram medidos pela autora 
quer relativamente a aspectos tangíveis (por exemplo, instalações) quer a aspectos 
intangíveis (por exemplo, prestação do serviço nos prazos devidos) dos serviços 
prestados pelas referidas organizações. A imagem organizacional foi avaliada 
em duas dimensões, nomeadamente imagem favorável e imagem desfavorável.  
A autora salienta os resultados que apontam para a capacidade discriminativa 
dos processos de GC, da gestão da qualidade e os relativos à satisfação e imagem. 
Neste contexto, verificou que os processos de gestão estratégica do conhecimento, 
as práticas de GC, a satisfação dos munícipes com os aspectos tangíveis e os 
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intangíveis e a imagem favorável detida diferenciavam significativamente as câmaras 
certificadas das não certificadas, sendo estes os processos que mais impacto tinham 
nas câmaras certificadas.

3 MÉTODO

3.1 Amostra

A amostra é constituída por 1.391 colaboradores dos serviços de atendimento e 
urbanismo de 84 CMs portuguesas. Destas 84 organizações, 42 possuem os serviços 
de atendimento e urbanismo certificados, enquanto nas outras 42 esses serviços não 
são certificados. O quadro 1 apresenta os elementos caracterizadores da amostra, 
diferenciados por processo de certificação da qualidade. A amostra é maioritariamente 
do género feminino (62,0%), com idades compreendidas entre os 35 e os 49 anos 
(52,7%) e com mais de 10 anos de trabalho nas organizações estudadas (54,6%). 
As habilitações literárias mais frequentes correspondem ao ensino secundário  
(10o ao 12o anos; 52,2%) e à Licenciatura (31,9%). O departamento de Urbanismo 
integra um maior número de colaboradores (65,5%) e a função “administrativo” 
é a mais frequentemente desempenhada (47,0%).

QUADRO 1
Caracterização da amostra

Autarquias
Não certificadas Certificadas Total

Número % Número % Número %

Género
Masculino 246 18,2 268 19.8 514 38,0

Feminino 370 27,3 469 34.7 839 62,0

Idade

De 18 a 24 anos     9   0,7   19   1.4   28   2,1

De 25 a 34 anos 197 14,5 240 17.7 437 32,2

De 35 a 49 anos 325 23,9 391 28.8 716 52,7

De 50 a 64 anos   87   6,4   88   6.5 175 12,9

Mais de 65 anos     1   0,1     2   0.1     3   0,2

Habilitações 
literárias 

1o ao 4o ano do EB     2   0,1   10   0.7   12   0,9

5o ao 6o ano do EB     0   0,0   10   0.7   10   0,7

7o ao 9o ano do EB   49 3,6   63   4.6 112   8,2

Ensino secundário (10o ao 12o ano) 344 25,3 366 26.9 710 52,2

Bacharelato   23   1,7   26   1.9   49   3,6

Licenciatura 182 13,4 252 18.5 434 31,9

Mestrado   17   1,3   14   1.0   31   2,3

Doutoramento     1   0,1     1   0.1     2   0,1

(Continua)
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(Continuação)

Autarquias
Não certificadas Certificadas Total

Número % Número % Número %

Departamento
Urbanismo 447 32,1 460 33,1 907 65,5

Atendimento 181 13,0 303 21,8 484 34,8

Anos de 
trabalho

Menos de 1 ano   20   1,5   35   2,6   55   4,0

Entre 1 e 5 anos   97   7,1 116   8,5 213 15,6

Entre 5 e 10 anos 154 11,3 199 14,5 353 25,8

Mais de 10 anos 350 25,6 397 29,0 747 54,6

Função 

Administrativo 284 20,9 354 26,1 638 47,0

Assessor     2   0,1     4   0,3     6   0,4

Cargo de direcção e chefia   52   3,8   53   3,9 105   7,7

Direcção política     2   0,1     1   0,1     3   0,2

Operário     3   0,2   11   0,8   14   1,0

Operário qualificado      6   0,4     8   0,6   14   1,0

Técnico profissional 107   7,9 108   8,0 215 15,8

Técnico superior 163 12,0 199 14,7 362 26,7

Área de 
trabalho 

Área administrativo-financeira   54   4,1   61   4,7 115   8,8

Área de assessoria     5   0,4     6   0,5   11   0,8

Área social     9   0,7     2   0,2   11   0,8

Área do urbanismo 349 26,6 358 27,3 707 53,9

Atendimento   90   6,9 192 14,6 282 21,5

Obras e infra-estruturas   51   3,9   45   3,4   96   7,3

Outra   29   2,2   60   4,6   89   6,8

Elaboração da autora.

3.2 Instrumento, descrição e validação

Em entrevistas breves realizadas aos responsáveis pela gestão de recursos humanos 
para se averiguar se alguma Câmara Municipal teve ou tem a decorrer algum 
projecto na área da GC, constatámos que não. Contudo, a indicação de inexistência 
de projectos formais sob a designação “gestão do conhecimento” não significa que 
estas organizações não tenham e não desenvolvam acções que se inscrevem naquelas 
que consideramos serem acções organizacionais de GC. Assim, inquirimos os 
participantes no presente estudo, convidando-os a dizer se de acordo com a sua 
percepção diversas acções que identificámos tinham lugar, ocorriam, “se aplicavam” 
às CMs em que trabalhavam.

Para colectar dados junto dos 1.391 participantes no estudo recorremos à 
versão original do Questionário de Gestão do Conhecimento (QGC) constituída 
por 56 itens (Cardoso, 2007a). Este instrumento organiza-se em subescalas cujos 
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itens permitem avaliar as percepções dos colaboradores quanto à operância ou 
aplicação de diferentes processos de GC às suas organizações. Os processos em 
questão são, designadamente: processos de aquisição do conhecimento; processos 
de partilha do conhecimento; processos de interpretação do conhecimento; 
memória organizacional; e processos de recuperação do conhecimento. Além 
destes processos, o QGC integra ainda uma subescala relativa à orientação cultural 
para o conhecimento.

As opções de resposta estão centradas na expressão “aplica-se”, sendo 
apresentadas numa escala de Likert com cinco possibilidades de resposta, em que 
1 corresponde a Quase nunca se aplica e 5 a Aplica-se quase totalmente. Dado 
que o ponto de partida desta investigação consistiu no estudo de cada processo 
de GC individualmente considerado, procedemos a validações de constructo e de 
fidedignidade para cada subescala/conjunto de itens que avalia cada um dos referidos 
processos. Procedemos de igual modo quanto à subescala relativa à orientação 
cultural para o conhecimento.

Previamente verificámos a representatividade e adequação dos itens dos cinco 
processos de GC e da dimensão referente à Orientação cultural quanto ao seu grau de 
clareza e compreensibilidade. Procedemos, depois, aos estudos de validação de constructo 
recorrendo a Análises em Componentes Principais (ACP) e à análise da fiabilidade 
através do cálculo do coeficiente de consistência interna alpha de Cronbach. Os itens 
que diminuíram consideravelmente a consistência interna (itens invertidos, em um total 
de onze) e que apresentaram saturações factoriais inferiores a .50 ou que não mostraram 
capacidade discriminativa interfactor (diferenças de saturações factoriais inferiores a 10) 
foram excluídos. Após averiguação dos requisitos necessários a uma interpretação fiável 
da ACP (amostragem adequada segundo as medidas de Kaiser-Meyer-Olkin e matriz de 
intercorrelações diferente da matriz de identidade segundo teste de Bartlett – quadro 2), 
chegámos a um conjunto final de 42 itens avaliadores dos seguintes processos, conforme 
explicitado a seguir.

1) Processos de aquisição do conhecimento (solução unifactorial, nove itens).

2) Processos de partilha do conhecimento (solução bifactorial: processos 
formais, quatro itens; processos informais, cinco itens).

3) Interpretação do conhecimento (solução unifactorial, quatro itens).

4) Memória organizacional (solução bifactorial: memória interna, sete itens; 
memória externa, três itens).

5) Processos de recuperação do conhecimento (solução unifactorial; cinco itens). 

6) A dimensão de orientação cultural para o conhecimento apresentou-se 
unifactorial, integrando cinco itens.
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QUADRO 2
Processos de GC, factores constituintes e orientação cultural para o conhecimento: 
pontuações médias, desvios-padrão, saturações factoriais (F1 e F2) e comunalidades 
(h2) para as soluções uni e bifactoriais [N = 1.391]

M DP Dimensão h2

F1 F2

Processos de aquisição do conhecimento [KMO = 0.857; X2(36) = 2872.05, p < 0.001]

12. Colaboramos com outras organizações para adquirir mais informação 3.05 1.08  0.713 – 0.509

13. Somos encorajados a tomar a iniciativa 2.83 1.11  0.693 – 0.480

34. Assistimos a seminários/conferências. Lemos e contratamos especialistas 2.65 1.14  0.692 – 0.480

24. Aprendemos com os sectores da nossa Câmara que funcionam melhor 2.71 1.00  0.638 – 0.407

56. Frequentamos cursos de formação ou temos formação no posto de trabalho 2.73 1.11  0.631 – 0.398

46. Procuramos estar a par das mudanças que vão acontecendo 3.55 1.02  0.619 – 0.383

1. Aproveitamos os conhecimentos que novos colaboradores nos trazem 3.03 0.98  0.592 – 0.351

23. Estamos atentos ao que as outras câmaras municipais vão fazendo 2.59 0.97  0.520 – 0.270

2. Conhecemos as ideias pelas quais as câmaras municipais existem 3.56 0.97  0.500 – 0.250

Processos de partilha do conhecimento [KMO = 0.767; X2(36) = 2594.33, p < 0.001]

37. Juntamo-nos em grupo para resolver alguns problemas 2.84 1.12  0.824 0.113 0.691

36. Passamos informação em reuniões de trabalho 2.98 1.09  0.817 0.069 0.673

47. Fazemos circular a informação entre nós 3.06 1.17  0.600 0.255 0.426

14. São recompensados aqueles que partilham o que sabem 2.03 0.95  0.566 0.024 0.321

26. Conversamos sobre trabalho quando casualmente nos encontramos 2.95 1.01 -0.063 0.746 0.561

48. Contamos uns aos outros histórias engraçadas que se passaram no trabalho 3.28 0.96  0.192 0.657 0.468

3. Falamos de trabalho em momentos de descontracção 2.77 1.10 -0.031 0.649 0.422

43. Falamos da nossa Câmara 3.36 0.95  0.291 0.647 0.504

54. Falamos das nossas funções 3.28 0.85  0.313 0.564 0.416

Processos de interpretação do conhecimento [KMO = 0.723; X2(6) = 769.60, p < 0.001]

38. Procuramos perceber as regras da nossa organização 3.28 0.96  0.769 – 0.592

27. Procuramos perceber porque correu tão bem determinado trabalho 3.18 0.93  0.732 – 0.536

16. Procuramos perceber o que de mais importante vai acontecendo na Câmara 3.39 0.89  0.682 – 0.465

49. Falamos sobre assuntos que não compreendemos bem 3.37 0.90  0.646 – 0.417

Memória [KMO = 0.814; X2(45) = 2044.83, p < 0.001]

7. Sabemos o que se espera de cada um de nós e da nossa Câmara 3.30 0.98  0.734 0.001 0.539

17. O que sabemos vê-se na forma como trabalhamos 3.69 0.92  0.656 0.241 0.488

39. Temos meios para registar o mais importante que sabemos/aprendemos 3.36 1.00  0.591 0.082 0.355

18. É na forma como fazemos as coisas que encontramos soluções para novos problemas 3.59 0.85  0.590 0.127 0.365

6. O que sabemos vê-se naquilo que fazemos melhor do que outras câmaras municipais 3.11 0.92  0.575 0.062 0.334

51. Sabemos como esta Câmara está pensada/organizada 3.02 0.95  0.542 0.159 0.319

29. Cada um de nós tem uma função a cumprir 3.89 0.90  0.507 0.251 0.320

52. Sabemos que lá fora algumas pessoas sabem se a nossa situação é boa ou má 3.32 0.94 -0.077 0.738 0.551

(Continua)
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(Continuação)

M DP Dimensão h2

F1 F2

41. Os colegas que saem levam opinião sobre nós 3.63 0.88  0.144 0.729 0.552

8. Sabemos que os nossos clientes/munícipes têm uma ideia a nosso respeito 3.87 0.87  0.321 0.566 0.424

Recuperação do conhecimento [KMO = 0.760; X2(10) = 921.37, p < 0.001]

31. Pensamos na forma como resolvemos problemas no passado 3.30 0.87  0.729 – 0.532

42. Perguntamos aos colegas como resolveram problemas parecidos 3.48 0.88  0.689 – 0.475

32. Agimos de acordo com a forma como estamos organizados 3.63 0.80  0.687 – 0.472

9. Usamos os registos que fomos fazendo ao longo do tempo 3.77 0.95  0.603 – 0.364

53. Utilizamos informação guardada nos nossos meios informáticos 3.74 0.96  0.588 – 0.345

Orientação cultural para o conhecimento [KMO = 0.732; X2(10) = 947.24, p < 0.001]

33. Procuramos informação que possa melhorar a qualidade do que fazemos 3.86 0.96  0.777 – 0.603

44. Todos somos responsáveis pelo que devemos saber para trabalhar com qualidade 3.78 0.95  0.715 – 0.511

21. Agimos de acordo com certos princípios 3.75 0.90  0.652 – 0.425

11. Os nossos chefes alertam-nos para o que é importante saber 3.39 1.07  0.613 – 0.375

22. O que sabemos é uma “arma” fundamental para ultrapassar outras câmaras municipais 2.81 1.03  0.490 – 0.240

Elaboração da autora.

A opção pelas soluções uni/bifactoriais obedeceu ao critério de Kaiser 
(eigenvalue superior à unidade) e mostrou-se de acordo com o Scree Plot.

No quadro 2 indicam-se os itens da versão final, pontuações médias e 
desvio-padrão, bem como saturações factoriais e comunalidades para cada processo 
de GC e dimensões constituintes, bem como para a orientação cultural para o 
conhecimento. Em itálico encontram-se os itens com maior pontuação média 
(> 3.50). Conforme se observa, todas as saturações factoriais superam o valor de 
.55 e as comunalidades situam-se entre .250 e .691, suportando a validade factorial 
dos conceitos em análise.

3.3 Procedimento e análise de dados

O QGC foi administrado aos colaboradores dos departamentos de Atendimento e 
Urbanismo das 84 CMs estudadas. Os questionários foram entregues e recolhidos 
por aplicadores treinados para o efeito e que garantiram as condições necessárias 
ao correto preenchimento do questionário e ao anonimato dos respondentes.

Os dados foram tratados por recurso à estatística descritiva e inferencial, 
sendo utilizado o Programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, 
Versão 22.0; SPSS Inc, Chicago, IL). As análises da regressão linear múltipla 
multivariada foram implementadas no software Amos (v. 22, SPSS Inc, Chicago, IL).  
Consideraram-se estatisticamente significativos os efeitos com p < .05.
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4 RESULTADOS

4.1 Processos de gestão do conhecimento

No quadro 3 apresentam-se os valores mínimo (Mín.) e máximo (Máx.), as 
pontuações médias (M), os desvios-padrão (DP) e os coeficientes de consistência 
interna para cada uma das subescalas do QGC, seus factores constituintes e dimensão 
relativa à orientação cultural para o conhecimento, bem como os eigenvalues e a 
proporção de variabilidade explicada de cada factor (% variância).

QUADRO 3
Valores mínimo e máximo, pontuações médias, desvios-padrão, coeficientes de 
consistência interna, eigenvalues e proporção de variabilidade explicada dos 
processos de GC, factores constituintes e orientação cultural para o conhecimento 
(N = 1.391)

Mín. Máx. M DP α de Cronbach Eigenvalue % variância

GC_global 1.40 4.76 3.26 0.48 0.925 – –

Aquisição do conhecimento 1.00 4.78 2.97 0.65 0.810 3,53 39,20

Partilha do conhecimento 1.11 4.67 2.95 0.58 0.739 – –

F1_Processos formais de partilha do conhecimento 1.00 5.00 2.73 0.79 0.704 2,98 25,02

F2_Processos informais de partilha do conhecimento 1.00 4.80 3.13 0.65 0.693 1,50 24,78

Interpretação do conhecimento 1.00 5.00 3.30 0.65 0.669 2,01 50,23

Memória organizacional 1.50 5.00 3.48 0.50 0.730 – –

F1_Memória interna 1.43 5.00 3.43 0.57 0.725 3,01 26,76

F2_Memória externa 1.33 5.00 3.61 0.63 0.495 1,24 15,70

Recuperação do conhecimento 1.00 5.00 3.59 0.59 0.673 2,19 43,76

Orientação cultural para o conhecimento 1.00 5.00 3.52 0.64 0.662 2,16 43,10

Elaboração da autora.

Os resultados apontam para a aplicação às organizações estudadas da 
generalidade dos processos de GC (Mglobal = 3.26).

O valor médio mais baixo refere-se aos processos formais de partilha (M = 2.73), 
indicando que este processo é, ainda assim, moderadamente operante nestas 
organizações. Integrando nesta análise as informações do quadro 1, verificamos 
que a acção de partilha formal que apresenta um valor médio mais elevado,  
ainda que correspondente apenas à sua moderada aplicação, relaciona-se com a 
circulação de informação (item 47; M = 3.06). Já a acção de partilha formal que 
apresenta um valor médio mais baixo, correspondente à sua pouca aplicação, 
relaciona-se com a recompensa dada aos colaboradores que partilham o que sabem 
(item 14; M = 2.03). Este item consubstancia mesmo a acção organizacional 
relacionada com o conhecimento com a pontuação média mais baixa dos 42 itens.
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A memória externa é o processo que apresenta uma pontuação média mais 
alta (M = 3.61), seguindo-se-lhe o de recuperação do conhecimento (M = 3.59). 
Estes valores indicam que na percepção dos colaboradores as acções relacionadas 
com estes dois processos tendem a aplicar-se muito aos seus contextos de trabalho. 
Relativamente à memória externa, os participantes consideram estar muito presente 
a consciência de que os clientes/munícipes têm uma imagem formada a seu respeito. 
De facto, é o item 8 (Sabemos que os clientes/munícipes têm uma ideia a nosso 
respeito) que apresenta um valor médio mais elevado neste factor (M = 3.87), 
indicativo de que este se aplica muito a estas organizações. Quanto ao processo de 
recuperação do conhecimento, a utilização dos registos que foram sendo feitos ao 
longo do tempo pelos colaboradores destas organizações é a acção que evidencia 
uma pontuação média mais elevada (item 9; M = 3.77).

Os demais processos de GC apresentaram pontuações médias próximas e 
indicativas da sua moderada aplicação às organizações estudadas: processos informais 
de partilha (M = 3.13), processos de interpretação (M = 3.30) e memória interna 
(M = 3.43). É ao nível deste último factor que se apresenta o item com a pontuação 
média mais elevada nos 42 itens. Trata-se do item 29 (Cada um de nós tem uma 
função a cumprir), cuja pontuação média é de 3.89.

Por fim, a dimensão relativa à orientação cultural para o conhecimento 
apresentou um valor médio de 3.52, valor que em duas décimas supera o ponto 
intermédio entre as opções “aplica-se moderadamente” e “aplica-se muito”. O item 
33 (Procuramos informação que possa melhorar a qualidade do que fazemos) é o 
mais pontuado nesta dimensão, apresentando uma média de 3.86 indicando que 
é muito actuante nas CMs estudadas.

Na figura 1 representam-se graficamente, por ordem decrescente, as 
pontuações médias dos cinco processos de GC, dos factores constituintes, bem 
como da orientação cultural para o conhecimento. A linha de referência traçada 
relativamente ao eixo dos yy evidencia que, excluindo os processos formais de 
partilha do conhecimento, os demais se aplicam além do ponto intermédio da 
escala. Destaca-se a maior operância dos processos de memória e recuperação, bem 
como da orientação cultural para o conhecimento.

Em termos da fiabilidade, calculada pelos coeficientes α de Cronbach, 
verifica-se que a escala global apresenta um coeficiente de consistência interna 
muito elevado (α = .925; quadro 3). Considerando os cinco processos de GC, os 
factores constituintes e a subescala relativa à orientação cultural verifica-se que a 
maioria possui uma fiabilidade aceitável (α > .70) (Nunnally, 1970), explicando 
uma proporção de variância total compreendida entre 15,70% e 50,23%.
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FIGURA 1
Pontuações médias dos processos de GC, factores constituintes e orientação 
cultural para o conhecimento

Memória externa

Recuperação do conhecimento

Orientação cultural para o conhecimento

Memória interna

Processos de interpretação do conhecimento

Partilha F2_Processos informais de
partilha do conhecimento

Partilha F2_Processos formais de
partilha do conhecimento

Pontuações médias

Processos de aquisição do conhecimento

2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.70

Elaboração da autora.

4.2 Influência da certificação da qualidade

Quando consideramos a Certificação da Qualidade, os resultados indicam que as 
CMs estudadas se diferenciam em função desta variável. Procedeu-se a uma análise 
multivariada da variância (Manova, procedimento General Linear Model), tomando 
como variável independente a (in)existência de certificação da qualidade e como 
variáveis dependentes as pontuações médias em cada uma das subescalas do QGC.

A análise do teste multivariado indica que o efeito global se revela 
estatisticamente significativo, L de Wilks = 0.967, F (8, 1382) = 5.98, p < .001. 
Conclui-se que, quando se consideram os processos de GC globalmente e a 
subescala referente à orientação cultural para o conhecimento, a certificação da 
qualidade reverte-se em diferenças. O quadro 4 ilustra as pontuações médias,  
desvios-padrão e os resultados dos testes univariados dos processos de GC em 
função da (in) existência de certificação da qualidade nas autarquias. Os testes 
univariados indicam a existência de diferenças estatisticamente significativas nos 
processos de aquisição, na partilha formal e na memória externa. As pontuações 
médias indicam que os processos de aquisição e partilha formal operam mais nas 
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CMs cujos serviços são certificados. Por outro lado, é nas CMs não certificadas 
que a memória externa é mais operante (figura 2).

QUADRO 4
Pontuações médias e desvios-padrão das subescalas do QGC em função da  
(in)existência de certificação da qualidade das autarquias: testes univariados

Subescalas do QGC

Autarquias

Não certificadas 
(n = 628)

Certificadas  
(n = 763)

Total  
(N = 1.391)

F (1,1389)

M DP M DP M DP

GC_global 3.23 0.48 3.28 0.48 3.26 0.48

Aquisição do conhecimento 2.90 0.70 3.02 0.61 2.97 0.65 13.33***

Partilha do conhecimento 2.89 0.57 3.00 0.59 2.95 0.58

   F1_Processos formais de partilha do conhecimento 2.62 0.81 2.82 0.76 2.73 0.79 23.79***

   F2_Processos informais de partilha do conhecimento 3.12 0.63 3.13 0.67 3.13 0.65   0.22

Processos de interpretação do conhecimento 3.30 0.65 3.31 0.66 3.30 0.65   0.10

Recuperação do conhecimento 3.60 0.59 3.58 0.59 3.59 0.59   0.41

Memória 3.49 0.49 3.47 0.50 3.48 0.50

   F1_Memória interna 3.43 0.58 3.42 0.57 3.43 0.57   0.01

   F2_Memória externa 3.65 0.64 3.57 0.63 3.61 0.63   4.49*

Orientação cultural para o conhecimento 3.51 0.64 3.52 0.64 3.52 0.64   0.15

Elaboração da autora.
Obs.: * p = .03 e *** p < .001.

FIGURA 2
Pontuações médias dos factores do QGC em função da (in)existência de certificação 
de qualidade das autarquias
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Elaboração da autora.
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4.3 (Inter)dependência entre os processos de GC, dimensões constituintes e 
orientação cultural para o conhecimento

Avalia-se agora a interdependência dos processos de GC, as dimensões constituintes 
e a orientação cultural para o conhecimento. O quadro 5 ilustra a matriz de 
intercorrelações entre as oito dimensões, bem como os coeficientes de determinação 
R2 (entre parênteses), indicativos da proporção de variabilidade partilhada 
entre variáveis.

As intercorrelações são todas estatisticamente significativas e de magnitude 
maioritariamente elevada. Considerando a classificação de Cohen (1988), as 
magnitudes elevadas situam-se a partir de .371, as moderadas entre .243 e 
.371 e as baixas de .100 até .243. As associações com r de Pearson a partir de .65  
encontram-se destacadas em negrito no quadro 5; referem-se à associação entre os 
processos de aquisição do conhecimento e os processos formais de partilha e a orientação 
cultural para o conhecimento, bem como entre a memória interna e a orientação cultural 
para o conhecimento. Os processos de interpretação também apresentam correlações 
consideráveis com aquisição, partilha e recuperação do conhecimento, bem como 
com memória interna e orientação cultural para o conhecimento. As intercorrelações 
mais fracas situam-se ao nível da memória externa, sobretudo com os processos 
formais de partilha, com os de aquisição do conhecimento e com a orientação cultural  
para o conhecimento.

QUADRO 5
Matriz de intercorrelações de Pearson entre as dimensões do QGC e coeficientes de 
determinação R2 entre parênteses

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

[1] Processos de aquisição do conhecimento 
1 .684*** 

(.47)
.364*** 

(.13)
.619*** 

(.38)
.531*** 

(.28)
.649*** 

(.42)
.202*** 

(.04)
.676*** 

(.46)

[2] Processos formais de partilha do conhecimento
1 .341***

(.12)
.565*** 

(.32)
.440*** 

(.19)
.509*** 

(.26)
.105*** 

(.01)
.534*** 

(.29)

[3] Processos informais de partilha do conhecimento
1 .445*** 

(.20)
.451*** 

(.20)
.317*** 

(.10)
.319*** 

(.10)
.276*** 

(.08)

[4] Processos de interpretação do conhecimento
1 .614***

(.38)
.626*** 

(.39)
.283*** 

(.08)
.629*** 

(.40)

[5] Recuperação do conhecimento
1 .626*** .399*** 

(.16)
.610*** 

(.37)

[6] Memória interna
1 .335*** 

(.11)
.712*** 

(.51)

[7] Memória externa
1 .274*** 

(.08)

[8] Orientação cultural para o conhecimento 1

Elaboração da autora.
Obs.: * p = .03 e *** p < .001.
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Uma análise aprofundada das interrelações entre os processos de GC conduz-nos 
a colocar a hipótese de haver uma relação de dependência dos processos de recuperação 
e de memória (interna e externa) relativamente aos demais processos nucleares 
(aquisição, partilha e interpretação do conhecimento). Para avaliar as trajectórias dos 
processos de aquisição, partilha e interpretação do conhecimento nos de recuperação 
e de memória, procedemos a uma análise da regressão linear múltipla multivariada 
com estimação dos parâmetros pelo método da máxima verossimilhança. Os processos 
de aquisição, partilha formal e informal e interpretação do conhecimento foram 
tomados como variáveis preditoras e os de recuperação e memória interna e externa 
como variáveis critério. Utilizámos a distância quadrática da Mahalanobis (D2) para 
avaliar a existência de outliers (Tabachnick e Fidell, 2007), não se verificando valores 
indicativos da sua presença. Para avaliar a normalidade das variáveis utilizámos os 
coeficientes de assimetria (sk) e curtose (ku) uni- e multivariada, tendo-se constatado 
uma não violação à distribuição normal, já que |Sk| < 3 e |Ku| < 10 (Marôco, 2010). 
Calculando os VIF pelo programa SPSS, assegurámos que não existem problemas de 
multicolinearidade entre as variáveis (VIF situados entre 1.28 e 2.57).

No quadro 6 indicam-se os coeficientes de regressão não estandardizados,  
erros-padrão, rácios-críticos e coeficientes de regressão estandardizados. O modelo com 
estimativas estandardizadas dos coeficientes de regressão e dos R2 das variáveis critério 
representa-se na figura 3. Verificamos que o modelo ajustado explica 44%, 50% e 14% 
da variabilidade dos processos de recuperação, memória interna e memória externa, 
respectivamente. A memória externa é o processo menos dependente da aquisição, 
partilha e interpretação do conhecimento, opondo-se à memória interna, bastante 
dependente destes processos. Analisando as trajectórias das variáveis preditoras para 
as critério, constatamos que a mais elevada relaciona-se com a influência do processo 
de aquisição do conhecimento na memória interna (β = .41). As trajectórias não 
significativas correspondem à influência da partilha formal na recuperação e na memória 
interna, assim como da partilha informal na memória interna. Verificamos ainda que 
a partilha formal tem um efeito negativo ao nível da memória externa, indicando que, 
quanto mais se aplicam os processos de partilha formal do conhecimento, menos opera 
a memória externa. Já com a partilha informal o processo é inverso, já que, quanto mais 
informalmente o conhecimento é partilhado, mais operam os processos de memória 
externa. A interpretação do conhecimento apresenta efeitos consideráveis na sua 
recuperação e na memória interna, evidenciando efeitos menores na memória externa.
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QUADRO 6
Coeficientes de regressão não estandardizados (b), erros-padrão (EPE),  
rácios-críticos (RC) e coeficientes de regressão estandardizados (β)

b EPE RC β

Aquisição  Recuperação  0.193 0.027   7.18***  0.214

Aquisição  Memória interna  0.359 0.025 14.49***  0.408

Aquisição  Memória externa  0.091 0.036   2.53*  0.094

Partilha formal  Recuperação  0.004 0.021   0.21  0.006

Partilha formal  Memória interna  0.020 0.019   1.041  0.028

Partilha formal  Memória externa -0.127 0.028  -4.49*** -0.158

Partilha informal  Recuperação  0.179 0.020   8.79***  0.198

Partilha informal  Memória interna  0.000 0.019   0.01  0.000

Partilha informal  Memória externa  0.241 0.027   8.85***  0.249

Interpretação  Recuperação  0.352 0.025 14.25***  0.390

Interpretação  Memória interna  0.314 0.023 13.83***  0.358

Interpretação  Memória externa  0.197 0.033   5.97***  0.203

Elaboração da autora.
Obs.: * p = .03 e *** p < .001.

FIGURA 3
Modelo de regressão linear múltipla multivariada dos processos de recuperação do 
conhecimento e memória previstos a partir dos processos de aquisição, partilha e 
interpretação do conhecimento
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Elaboração da autora.
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A repetição do modelo de regressão linear múltipla multivariada para as 
CMs certificadas e não certificadas fez emergir diferenças. O quadro 7 apresenta 
os coeficientes de regressão não estandardizados, erros-padrão, rácios-críticos e 
coeficientes de regressão estandardizados para os dois tipos de autarquias, cujas 
estimativas estandardizadas dos coeficientes de regressão e dos R2 das variáveis critério 
se representam nas figuras 4 (autarquias certificadas) e 5 (autarquias não certificadas).

QUADRO 7
Coeficientes de regressão não estandardizados (b), erros-padrão (EPE),  
rácios-críticos (RC) e coeficientes de regressão estandardizados (β) em autarquias 
certificadas e não certificadas

Autarquias certificadas Autarquias não certificadas

b EPE RC β b EPE RC β

Aquisição  Recuperação  0.169 0.037   4.55***  0.176  0.230 0.039   5.89***  0.267

Aquisição  Memória interna  0.347 0.034 10.21***  0.371  0.389 0.036 10.80***  0.466

Aquisição  Memória externa  0.185 0.050   3.69***  0.180  0.021 0.051   0.41  0.023

Partilha formal  Recuperação  0.050 0.028   1.81  0.065 -0.046 0.032  -1.43 -0.062

Partilha formal  Memória interna  0.041 0.025   1.62  0.055 -0.005 0.030  -0.16 -0.007

Partilha formal  Memória externa -0.098 0.038  -2.61** -0.119 -0.159 0.042  -3.75*** -0.200

Partilha informal  Recuperação  0.171 0.026   6.45***  0.195  0.184 0.031   5.85***  0.195

Partilha informal  Memória interna  0.007 0.024   0.27  0.008 -0.013 0.029  -0.43 -0.014

Partilha informal  Memória externa  0.240 0.036   6.76***  0.257  0.225 0.042   5.41***  0.222

Interpretação  Recuperação  0.356 0.032 10.98***  0.398  0.349 0.038   9.29***  0.381

Interpretação  Memória interna  0.340 0.030 11.50***  0.392  0.277 0.035   7.95***  0.310

Interpretação  Memória externa  0.132 0.044   3.04**  0.139  0.268 0.050   5.39***  0.271

Elaboração da autora.
Obs.: * p < .05 ,** p < .01 e *** p < .001.

FIGURA 4
Modelo de regressão linear múltipla multivariada dos processos de recuperação  
do conhecimento e memória previstos a partir dos processos de aquisição, partilha 
e interpretação do conhecimento em autarquias certificadas
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FIGURA 5
Modelo de regressão linear múltipla multivariada dos processos de recuperação do 
conhecimento e memória previstos a partir dos processos de aquisição, partilha e 
interpretação do conhecimento em autarquias não certificadas
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Elaboração da autora.

Nas autarquias certificadas o modelo ajustado explica um pouco mais da variabilidade 
dos processos de recuperação, memória interna e memória externa (respectivamente 
47%, 53% e 16% nas certificadas e 42%, 48% e 13% nas não certificadas). Também 
nas CMs certificadas o processo de aquisição influencia a memória externa (β = .18), 
enquanto que nas CMs não certificadas este processo não possui qualquer influência na 
memória externa (β = .02). Embora a partilha formal em ambos os modelos apresente 
uma influência nula na memória interna e negativa na memória externa, a influência 
negativa é maior nas CMs não certificadas (β = -.20 por contraponto a β = -.12 nas 
CMs certificadas). A partilha formal, em ambos os tipos de autarquias, não se mostrou 
influente na recuperação do conhecimento e na memória interna. Verificamos que em 
quaisquer delas a memória interna apenas depende da aquisição e da interpretação do 
conhecimento. Já a memória externa depende da partilha informal e da interpretação 
do conhecimento. Por último, a recuperação mostra-se em ambos os tipos de CMs 
dependente da aquisição, da partilha informal e da interpretação do conhecimento.
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4.4 Influência da orientação cultural para o conhecimento nos processos de 
gestão do conhecimento

Pretendemos finalmente analisar a influência da orientação cultural para o conhecimento 
nos processos de GC. O modelo de regressão linear múltipla multivariada geral (figura 6) 
analisa as trajectórias da influência da orientação cultural para o conhecimento nos 
processos de GC em CMs certificadas e não certificadas (quadro 8).

QUADRO 8
Coeficientes de regressão não estandardizados (b), erros-padrão (EPE),  
rácios-críticos (RC) e coeficientes de regressão estandardizados (β) dos processos 
de GC previstos a partir da orientação cultural para o conhecimento

b EPE RC β

Orientação cultural  Aquisição 0.690 0.020 34.22*** 0.676

Orientação cultural  Partilha formal 0.659 0.028 23.54*** 0.534

Orientação cultural  Memória externa 0.271 0.026 10.63*** 0.274

Orientação cultural  Memória interna 0.638 0.017 37.77*** 0.712

Orientação cultural  Partilha informal 0.282 0.026 10.71*** 0.276

Orientação cultural  Interpretação 0.642 0.021 30.18*** 0.629

Orientação cultural  Recuperação 0.562 0.020 28.69*** 0.610

Elaboração da autora.
Obs.: *** p < .001.

FIGURA 6
Modelo de regressão linear múltipla multivariada dos processos de GC previstos a 
partir da orientação cultural para o conhecimento
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Constatamos que a orientação cultural para o conhecimento possui uma 
influência variável em termos dos processos de GC. Assim, a maior influência ocorre 
nos processos de memória interna, aquisição e interpretação do conhecimento 
(51%, 46% e 40% de variabilidade explicada, respectivamente). A partilha informal 
e a memória externa destacam-se por serem os processos menos afectados pela 
orientação cultural para o conhecimento (8% de variância explicada), seguindo-se 
a partilha formal (29%) e a recuperação do conhecimento (37%).

O quadro 9 apresenta as estatísticas decorrentes da regressão linear múltipla 
multivariada para as autarquias com e sem processo de certificação da qualidade 
implementado. As estimativas estandardizadas dos coeficientes de regressão e dos 
R2 dos processos de GC representam-se nas figuras 7 (autarquias certificadas) e 8 
(autarquias não certificadas).

QUADRO 9
Coeficientes de regressão não estandardizados (b), erros-padrão (EPE),  
rácios-críticos (RC) e coeficientes de regressão estandardizados (β) dos processos 
de GC previstos a partir da orientação cultural para o conhecimento em autarquias 
certificadas e não certificadas

Autarquias certificadas Autarquias não certificadas

b EPE RC β b EPE RC β

Orientação cultural  Aquisição 0.660 0.025 26.67*** 0.695 0.715 0.032 22.19*** 0.660

Orientação cultural  Partilha formal 0.670 0.035 18.88*** 0.564 0.634 0.043 14.61*** 0.501

Orientação cultural  Memória externa 0.315 0.033   9.40*** 0.322 0.225 0.039   5.81*** 0.224

Orientação cultural  Memória interna 0.632 0.023 27.97*** 0.712 0.643 0.025 25.42*** 0.709

Orientação cultural  Partilha informal 0.345 0.036   9.65*** 0.330 0.204 0.038   5.33*** 0.206

Orientação cultural  Interpretação 0.670 0.028 23.84*** 0.654 0.612 0.032 19.08*** 0.603

Orientação cultural  Recuperação 0.570 0.026 21.91*** 0.622 0.560 0.030 18.97*** 0.600

Elaboração da autora.
Obs.: *** p < .001.

A observação dos dois modelos de regressão multivariada mostra-nos que em 
todos os processos de GC a orientação cultural possui maiores aptidões preditivas 
nas autarquias onde o processo de certificação da qualidade está implementado. 
Esta superioridade é particularmente evidente nos processos de partilha formal e 
informal (respectivamente, 32% e 11% nas CMs certificadas por contraponto a 
25% e 4% nas não certificadas) e de interpretação do conhecimento (43% nas 
CMs certificadas e 36% nas não certificadas). Em ambos os tipos de autarquias 
a memória interna é o processo mais explicado pela orientação cultural para o 
conhecimento (51% nas CMs certificadas e 50% nas não certificadas), seguindo-se 
a aquisição (48% nas CMs certificadas e 44% nas não certificadas), a interpretação 
(43% nas CMs certificadas e 36% nas não certificadas), a recuperação (39% 
nas CMs certificadas e 36% nas não certificadas) e a partilha formal (32% nas 
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CMs certificadas e 25% nas não certificadas). Em ambos os tipos de autarquias a 
partilha informal e a memória externa são previstas pela orientação cultural para 
o conhecimento em magnitudes semelhantes e baixas (respectivamente, 11% e 
10% nas CMs certificadas e 4% e 5% nas não certificadas).

FIGURA 7
Modelo de regressão linear múltipla multivariada dos processos de GC previstos a 
partir da orientação cultural para o conhecimento em autarquias certificadas

Aquisição

Partilha formal

Partilha informal

Interpretação

Orientação
cultural

Recuperação

Memória interna

Memória externa

,32 ,10

,23

,29

,34

,37

,36

,19

,13

,27

,21

,32

-,01

,10

,20

,21

,33

,31

,25

,26

,45

,34

,48

,69

,32

,56

,33

,43

,11

,65

,62 ,39
,39

,71 ,51

e1

e2

e3

e4

e5

e6

e7

Elaboração da autora.



91

A Gestão do Conhecimento na Administração Pública Portuguesa: a teoria, a prática e 
as lições aprendidas

FIGURA 8
Modelo de regressão linear múltipla multivariada dos processos de GC previstos a 
partir da orientação cultural para o conhecimento em autarquias não certificadas
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5 CONCLUSÃO

Tal como foi referido anteriormente, o presente estudo realizou-se em 84 
organizações da administração pública local portuguesa que dizem não possuir 
nenhuma iniciativa formal ou institucional de implementação da GC. Apesar 
disto, os dados recolhidos junto de 1.391 dos seus colaboradores permitem-nos 
concluir que, tal como havíamos previsto, a inexistência de iniciativas formalmente 
instituídas não corresponde à inexistência de acções que podemos considerar serem 
acções organizacionais de GC (lição aprendida). De facto, fundamentados em cinco 
processos básicos de GC – aquisição, partilha (formal e informal), interpretação, 
memória organizacional (interna e externa) e recuperação do conhecimento –, 
verificou-se que, globalmente, todos eles estavam actuantes nas CMs estudadas. 
A constatação de que são os processos formais de partilha do conhecimento os 
que nelas menos operam não surpreende já que, tal como a própria designação 
indica, se trata de acções organizacionais mais dependentes de “orientações 
superiores”, de explicitação institucional, que é algo que realmente escasseia nestas 
organizações. Por outro lado, é relevante destacar os processos de memória externa 
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e recuperação do conhecimento pela sua aplicação tendencialmente mais elevada. 
Enfatizamos, sobretudo, os últimos porque remetem para a efectiva utilização  
do conhecimento detido, objectivo último da GC. De facto, afigura-se-nos 
estéril deter conhecimento, mas não o “pôr em prática”, pois este só é realmente 
instrumental quando utilizado e colocado ao serviço das organizações e dos seus 
clientes. Considerando a cultura organizacional, mais especificamente a orientação 
cultural para o conhecimento, verificámos que esta é vista como actuante pelos 
colaborados das CMs estudadas. Neste âmbito, destacamos a preocupação tida 
nestas organizações de constantemente procurar toda a informação/conhecimento 
susceptível de melhorar a qualidade dos serviços prestados.

Integrando nesta análise a variável relativa à Certificação da Qualidade, 
constata-se que os processos de aquisição do conhecimento e os processos formais 
relativos à sua partilha são mais actuantes nas organizações cujos serviços são 
certificados (lição aprendida). Este resultado suscita uma possível recomendação 
que passa por sensibilizar as organizações para o contributo singular e diferenciador 
destes processos para a qualidade do serviço prestado. Verificou-se, ainda, que é 
nas CMs não certificadas que a memória organizacional externa é mais operante.

Os resultados obtidos permitem ainda concluir pela interdependência dos processos 
de GC estudados, integrando-se, aqui, a orientação cultural para o conhecimento 
(lição aprendida). A este nível destacam-se as elevadas associações entre a aquisição 
e a partilha formal e entre a aquisição e a memória interna diante da orientação 
cultural para o conhecimento. As associações mais fracas verificam-se entre a memória 
externa e a partilha formal, a aquisição do conhecimento e a orientação cultural para 
o conhecimento. Este resultado, e aquele já referido de serem as organizações não 
certificadas a pontuarem mais na memória externa e as certificadas na aquisição e 
partilha formal do conhecimento, conduz-nos à consideração de que é necessário 
compreender melhor o papel da memória externa no conjunto dos processos de GC 
(lição aprendida). Uma hipótese que consideramos é a de que o sentido atribuído aos 
itens desta subescala possa não ser muito positivo ou conduzir a uma avaliação menos 
positiva. Isto é, pode ser-lhes atribuída uma conotação menos favorável, mais associada 
ao fraco desempenho geralmente atribuído ao serviço público existindo, assim, uma 
preocupação acrescida com estes aspectos por parte das CMs não certificadas. As demais, 
as certificadas, possivelmente, têm a expectativa de que os serviços que prestam e que 
possuem o selo da qualidade se traduzam numa opinião/memória externa mais favorável 
e por isso este processo ser menos mobilizador da sua atenção.

Na sequência do que vimos dizendo, não nos surpreendeu que, quando 
avaliámos as relações de dependência dos processos de GC, a memória externa 
se apresente como menos dependente dos processos de aquisição, partilha e 
interpretação e a memória interna como sendo deles mais dependente. É como 
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se nestas organizações não existisse qualquer ligação entre os processos “internos” 
de GC e aquele que remete para o exterior da organização, para a memória que a 
respeito dela se vai aí construindo. Por outro lado, a relação entre os processos de 
GC que acontecem no interior da organização e as memórias (internas) que nela 
se vão construindo parece ser evidente para os diversos actores organizacionais que 
a expressam através das suas percepções. A relação de mais elevada dependência é 
a da memória interna diante da aquisição de conhecimento, evidenciando quanto 
a primeira é dependente da segunda (lição aprendida). Queremos ainda destacar o 
facto de as práticas formais terem um impacto negativo na memória externa, sendo 
este impacto positivo quando se trata da memória interna. Parece-nos, de novo, 
que no referente à memória externa se trata de processos com um foco antagónico 
(dicotomia exterior-interior). Isto é, quanto mais operam os processos formais de 
partilha do conhecimento, menos se verifica a memória externa. Não podemos 
deixar de raciocinar na linha do que antes fizemos e sugerir a possibilidade de 
nestas organizações a memória externa possuir uma conotação negativa. Só desta 
forma se compreende um pouco melhor que uma maior formalização, teoricamente 
presente nas práticas formais de partilha do conhecimento e presença distintiva 
nas organizações certificadas, conduza a uma diminuição da memória externa.

Para uma maior compreensão destas relações de dependência, importa entrar 
em linha de conta com as diferenças entre CMs certificadas e não certificadas. 
Verificou-se que nas organizações certificadas é maior a variabilidade explicada pelo 
modelo, indiciando que as relações de dependência nele consideradas encontram na 
realidade destas organizações um maior ajustamento (lição aprendida). Comparando 
os resultados obtidos verifica-se que apenas nas organizações certificadas a aquisição 
do conhecimento tem impacto na memória externa e que a influência negativa 
das práticas formais de partilha do conhecimento na memória externa é maior 
nas organizações não certificadas. Nestas organizações (certificadas ou não) os 
processos de partilha do conhecimento parecem não influenciar a memória interna 
que depende, apenas, da aquisição e interpretação do conhecimento. Já a memória 
externa é nelas dependente da partilha informal e da interpretação. Salienta-se o 
facto de a recuperação do conhecimento ser dependente da aquisição, da partilha 
informal e da interpretação. Esta conclusão conduz-nos à consideração de que as 
interacções informais e as oportunidades de construção de um sentido colectivo 
para a realidade organizacional, associadas à interpretação do conhecimento, são 
de apoiar e estimular dada a sua relevância para a recuperação e utilização do 
conhecimento (lição aprendida).

Importa ainda referir o papel diferentemente exercido pela orientação 
cultural para o conhecimento nos processos de GC estudados. Os resultados 
obtidos alertam-nos para a importância de uma orientação da cultura para as 
questões do conhecimento e da aprendizagem (lição aprendida). Efetivamente, 
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esta é particularmente relevante quando se visa à aquisição de conhecimento, a sua 
compreensão e interpretação, assim como a sua retenção, preservação e memorização 
interna. Menos afectados por esta orientação parecem ser os processos de partilha 
informal do conhecimento e a memória organizacional externa.

Considerando nesta análise a distinção entre organizações certificadas e não 
certificadas, verifica-se que a orientação cultural para o conhecimento evidencia maiores 
capacidades preditivas nas CMs certificadas, sendo a sua influência particularmente 
evidente nos processos de partilha do conhecimento (formal e informal) e interpretação 
(lição aprendida). Este resultado reforça a relevância de se criarem condições organizacionais 
ao desenvolvimento de uma cultura que sinalize a importância da aprendizagem e do 
conhecimento, bem como dos processos que com ele se relacionam.

Para terminar, gostaríamos de destacar que no actual contexto socio político 
as perspectivas de profissionalização e institucionalização da GC na administração 
pública local portuguesa não são animadoras. No entanto, consideramos relevante 
sensibilizar estas organizações para o que já fazem e sabem fazer (e que emergiu no 
estudo realizado). No nosso entender, é mais fácil e mais mobilizador construir 
algo a partir de uma visão positiva e construtiva do que já fazemos do que da 
consideração de que de tudo precisamos aprender a fazer.

REFERÊNCIAS

BRITO, E. Gestão do conhecimento e qualidade como vectores de 
competitividade na administração pública local. Dissertação (Doutoramento 
em Psicologia não publicada) – Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 
Universidade de Coimbra, 2010.

BRITO, E.; CARDOSO, L. Pessoas, qualidade e gestão do conhecimento. 
Psychologica, v. 55, p. 25-38, 2011.

CARDOSO, L. Gerir conhecimento e gerar competitividade: estudo empírico 
sobre a gestão do conhecimento e seu impacto no desempenho organizacional. 
Penafiel: Editorial, nov. 2007a.

______. Gestão do conhecimento e competitividade organizacional: um modelo 
estrutural. Comportamento Organizacional e Gestão, v. 13, n. 2, p. 191-211, 2007b.

CARDOSO, L.; FERREIRA PERALTA, C. Gestão do conhecimento em equipas: 
desenvolvimento de um instrumento de medida multidimensional. Psychologica, 
v. 55, p. 79-93, 2011.

CARDOSO, L.; GOMES, D. Knowledge management and innovation: mapping the 
use of technology in organizations. In: MESQUITA, A. (Ed.). Technology for creativity 
and innovation: tools, techniques and applications. Hershey: IGI Global, 2011.



95

A Gestão do Conhecimento na Administração Pública Portuguesa: a teoria, a prática e 
as lições aprendidas

COHEN, J. Statistical power analysis for the behavioural sciences. 2nd ed. 
New York: Academic Press, 1988.

DE LONG, D. Building the knowledge-based organization: how culture drives 
knowledge behaviors. Center for Business Innovation: Ernst & Young LLP, 1997.

FIGUEIREDO, E. Dinâmicas relacionais entre a gestão de recursos humanos e 
a gestão do conhecimento. Um estudo no setor dos serviços – subsetor Banca. 
Dissertação (doutoramento) – Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 
Universidade de Coimbra, 2013. (Não publicada).

GODINHO, M. J.; NETO, S. C. Qualidade: uma prática secular. Lisboa: 
Secretariado para a Modernização Administrativa, 2001.

MARÔCO, J. Análise de equações estruturais: fundamentos teóricos, software 
& aplicações. Pêro Pinheiro: ReportNumber, 2010.

MARQUES, D.; CARDOSO, L.; ZAPPALÁ, S. Knowledge sharing networks 
and performance. Comportamento Organizacional e Gestão, v. 14, n. 2,  
p. 161-192, 2008.

MONTEIRO, S.; CARDOSO, L. Configurações e dinâmicas grupais em 
comunidades de prática e a co-construção de um sentido para a gestão do 
conhecimento – um estudo de investigação-acção. Psychologica, v. 47,  
p. 165-181, 2008.

______. Human resources management role in knowledge management – 
a structural model. In: EUROPEAN CONFERENCE ON KNOWLEDGE 
MANAGEMENT, 13., 2012.

NUNNALLY, J. C. Psychometric theory. New York: McGraw-Hill, 1978.

PAIS, L. Gestão do conhecimento. In: SIQUEIRA, M. (Org.). Medidas do 
comportamento organizacional: ferramentas de diagnóstico e de gestão. Porto 
Alegre: Artmed, 2014.

PAIS, L.; SANTOS, N. R. Knowledge-sharing, cooperation and personal 
development. In: KRAIGER, K. et al. (Ed.). The Wiley-Blackwell handbook 
of the psychology of training, development and performance improvement. 
Oxford: Wiley-Blackwell, 2015. p. 278-302.

ROCHA, F.; CARDOSO, L.; TORDERA, N. The importance of organizational 
commitment to knowledge management. Comportamento Organizacional e 
Gestão, v. 14 , n. 2, p. 211-232, 2008.

SNOWDEN, D. J. New wine in old wineskins: From organic to complex knowledge 
management through the use of story. Emergence, v. 2, n. 4, p. 50-64, 2000.



96

Experiências Internacionais de Implementação da  
Gestão do Conhecimento no Setor Público

TABACHNICK, B. G.; FIDELL, L. S. Using multivariate statistics. 5th ed. 
Boston: Allyn and Bacon, 2007.

WILKESMANN, U.; WILKESMANN, M.; VIRGILLITO, A. The absence of 
cooperation is not necessarily defection: structural and motivational constraints 
of knowledge transfer in a social dilemma situation. Organization Studies, v. 30, 
n. 10, p. 1141-1164, 2009.


