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Sim, a Administração Pública 
quer ouvir os cidadãos. 
Sim, os Cidadãos querem 
falar com a Administração 
Pública. 
Mas como é que isso se faz? A sério? 

Contributo para a reflexão APDSI. 
Carlos Liz, Ipsos Apeme 
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Tópicos a abordar 

Para começar: uma relação enviezada 

Uma cultura emergente de participação 

A atitude do consumidor e a do cidadão 

Afinal, qual é o lugar da AP na minha vida? 

O modelo dos 7 P’s do Novo Marketing 

Métodos  quali, quanti e o citizen journey 



- Pela história política (Não 
Democracia/Democracia: as 
distâncias e os medos face ao 
Poder) e pela história 
demográfica (mais velhos não 
qualificados, novos qualificados) 

- Pela economia e pela 
centralidade, visibilidade, da 
fiscalidade na comunicação da AP 

Para começar: uma relação enviezada 
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O que define a identidade nacional, ser Português? 
 

Fonte: Estudo sobre Portugalidade, Ipsos Apeme e Universidade Católica, 2014 

Bandeira, 
Fátima 

Praias, 
Gastronomia 

Fado, Seleção Futebol 



- Experiência de TIC e móvel 
impulsiona consumidores a 
tornarem-se editores e há acessos 
participativos em tempo útil 

- No Estado/AP há duas 
componentes percebidas: os 
Políticos, com atitudes em 
renovação nos últimos anos, e os 
Profissionais dos Serviços, que 
estão mais qualificados 

Uma cultura emergente de participação 
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Uma sociedade com traços crescentes de desigualdade 

Fonte: Estudo sobre a Felicidade na sociedade Portuguesa, 
Ipsos Apeme, 2014 



- O consumidor gosta de escolher, 
ver concorrência entre marcas e 
responde a inquéritos na 
expectativa de haver 
consequências a seu favor 

- O cidadão olha para o Estado com 
outro estado de espírito, o que 
impede colagens, transferências 
automáticas de metodologias 

A atitude do consumidor e do cidadão 



- A vida das pessoas está cheia de 
muitas coisas e a AP ocupa só 
uma pequena parte… quanto de 
Estado trago no meu quotidiano? 
Que linguagem uso para falar 
“disso”? 

- As avaliações dependem sempre 
das expectativas – que espero 
realmente da AP? Quando, onde, 
espero mais ou espero menos? 

Afinal, qual é o lugar da AP na minha vida? 



- Os 4 P´s não chegam para captar a 
nova ordem de relação entre 
procura e oferta. Há um mix 
enriquecido: ao Product, Place, 
Price e Promotion, juntam-se o 
People, o Process e o Physical… 

- Quanto vale o comportamento 
dos profissionais numa AP do 
futuro? E como estamos de 
Processos e de Tangibilidades 
Físicas? Como é a sua integração? 

O modelo dos 7 P’s do Novo Marketing 



- No princípio era a Observação e 
assim terá que ser de novo. Há 
que elencar as componentes 
todas da interação com  a AP na 
sua génese, quando acontecem, 
como acontecem, como evoluem, 
como acabam… 

- Há que ver a AP como um todo e 
como cada uma das suas partes 
sem aritméticas apressadas e 
enganadoras. 

Métodos quali, quanti e citizen journey 


