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A REFORMA DO ESTADO 

UM DESAFIO DOS PORTUGUESES 

 

O Dr. Alberto Regueira, numa reunião agradável e produtiva, e a Dra. Alexandra 

Gomes, minha colega de estudos em Coimbra, solicitaram-me que, numa reunião 

da Cidsenior realizada em Outubro de 2013, transmitisse um testemunho sobre a 

Reforma do Estado. Dada a complexidade do tema abordei apenas nessa 

intervenção aspectos essencialmente conceptuais dessa Reforma e algumas ideias 

sobre o seu âmbito, deixando para outras oportunidades o aprofundamento da 

Reforma de Estado num quadro de “Anatomia de um Poder Novo” ou seja, do 

papel do Estado e da Sociedade Civil Organizada, o que implica uma redefinição 

das respectivas missões e funções na sociedade do conhecimento e num Mundo 

em mudança. 

 

1. Antecedentes da Reforma de Estado 

A Reforma do Estado tem sido inserida nos programas de Governo e em 

prioridades da Assembleia da República desde o I Governo Constitucional até ao 

XIX Governo Constitucional, sendo previsível que as polémicas a que tem dado 

aso quer sobre a sua dimensão quer sobre o seu conteúdo se mantenham pelo 

menos até ao fim da presente década, 2020. 

 

O “25 de Abril”, extirpadas utopias, extremismos e mesmo a anarquia, trouxe-nos 

o bem inestimável da liberdade. Porém, com intensidades variáveis, no período 

de 1974 a 1976 durante seis governos provisórios e durante os períodos de 
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dezanove governos constitucionais, de 1976 até aos dias de hoje, com 

intermitências circunstanciais, predominaram dezenas de medidas ad hoc das 

estruturas do Estado, abundantemente alimentadas por estratégias partidárias. O 

Estado expandiu-se sem qualquer visão estratégica, engordou como hoje se diz, 

devido a implantes protegidos e impostos pelo poder político que o deformaram, 

pondo em causa o bom nome de funcionários públicos competentes e dedicados. 

 

Ao tentarmos compreender esta evolução não podemos omitir o impacto do 

conceito constitucional de um famigerado “Plano” como imperativo ideológico e 

do enquadramento de toda a organização económica e social, ao qual se 

adicionaram, nacionalizações ditas irreversíveis e a invasão dos organismos do 

Estado por milhares de militantes e simpatizantes ocasionais de partidos ou de 

movimentos políticos… Permito-me registar, como exemplo, que nos anos de 

1974 a 1976 o número de funcionários nos ministérios de Educação, Ciência e 

Cultura aumentou cinco vezes mais, atingindo largas centenas. Por outro lado e já 

em 1985 com a publicação de um Livro Branco sobre “O Sector Empresarial do 

Estado na Indústria e Energia”, coordenado pela prestigiada investigadora Aurora 

Murteira, revelou que os investimentos irrecuperáveis e improdutivos do Estado 

tinham atingido dois biliões de contos a preços de 1985 (10 mil milhões de euros). 

Uma situação determinada pela irresponsabilidade e ignorância de responsáveis 

políticos que não tiveram em devida conta as consequências do primeiro choque 

petrolífero de 1973. Nesse relatório recomenda-se que o “Governo não deve 

continuar a fazer promessas de reformas no aparelho do Estado. Deve 

implementá-las com estudo, com rigor e sem perdas de tempo”. 
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A consciência e a inconsciência de governos mais recentes quais “oximoros da 

competência na incompetência”, parafraseando Camões, deram origem apenas a 

que em momentos de boas intenções se equacionasse a necessidade e a urgência 

da Reforma do Estado e da Administração Pública. Assim se justifica que na 

estrutura de dezoito Governos Constitucionais encontramos Ministros da 

Reforma do Estado e da Administração Pública, Ministros da Reforma 

Administrativa, Ministros da Justiça e da Reforma Administrativa, Secretários de 

Estado da Modernização Administrativa, para além de uma plêiade de Secretários 

de Estado da Administração Pública e da Administração Local. Esses dirigentes 

políticos encabeçaram antigas e novas Direcções Gerais, novos Institutos públicos 

e orientaram comissões e grupos de trabalho incontáveis para além de 

despenderem elevadas verbas do Orçamento do Estado em “aquisições de 

serviço” e em “pareceres especializados”. 

 

No XIX Governo Constitucional e nas suas  versões iniciais não existe Ministro da 

Reforma do Estado, mas após as turbulências conhecidas encarregou-se o 

Ministro de Negócios Estrangeiros promovido entretanto a Vice-Primeiro Ministro 

de apresentar um Guião para a Reforma, que o Governo divulgou recentemente. 

Entretanto o Secretário de Estado da Administração Pública negoceia com 

sindicatos e confederações patronais medidas avulsas relacionadas com a 

Administração Pública, com o mercado laboral e com a redução de salários e 

subvenções atingindo fortemente pensionistas e reformados futuros e actuais.  

 

Não é esta a ocasião propícia para fazer uma avaliação dos resultados, dos 

avanços e recuos, dos progressos e atrasos, das expectativas e frustrações que 
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percorreram este longo período da vida da nossa Democracia. Constatamos, no 

entanto, que se prolongou a “competência incompetente de governos sucessivos e 

que o governo actual não foi capaz de apresentar aos cidadãos uma visão 

estratégica merecedora da designação de reforma estrutural. A verdade é que  

não se preocupa em definir a missão e as funções do Estado num mundo em 

mudança em pleno desenvolvimento da sociedade do conhecimento. Como 

consequência todos reconhecemos que não se adequam as funções actuais do 

Estado aos desafios da civilidade, da coesão nacional, da globalização, de novas 

conceções de saber e produzir, do imperativo da cultura na economia do 

conhecimento, do impacto da evolução científica e tecnológica no universo do 

trabalho, da segurança e defesa perante novas ameaças e oportunidades. E 

também que estamos longe, muito longe, de uma regulação económica imparcial, 

isenta, informada e ágil na actuação oportuna, em prol da concorrência e ao 

serviço da criação de riqueza, da transparência, do Bem Comum. Em síntese o 

Estado, agravado por deformações impostas por sucessivos governos e, em 

particular, pelo actual não obedece a condições necessárias necessárias para 

responder aos desafios da Competitividade de Portugal entre as Nações. 

 

A competência da incompetência conduziu antes, a medidas “ad hoc”, hoje 

determinadas por ideologias não confessadas, as quais dão origem a um 

substratum que gera a erupção a curto e médio prazo de novas formas de 

pobreza e até de formas sofisticadas de escravidão humana. 
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2. Reforma do Estado: Alguns aspectos Políticos 

Portugal, segundo a Constituição, é uma República soberana baseada na 

dignidade da pessoa humana e na vontade popular empenhada na construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária. 

 

No artº 2º a Constituição define-se o Estado consagrando que a “República 

Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular… 

visando a realização da democracia económica, social e cultural e o 

aprofundamento da democracia participativa”. 

 

A Constituição define como órgãos de soberania o Presidente da República, a 

Assembleia da República, o Governo e os Tribunais; sem afectar a integridade da 

soberania do Estado define os princípios a que obedece o regime político-

administrativo dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, consideradas regiões 

autónomas; clarifica as tarefas fundamentais do Estado, e proclama a adesão a 

normas e princípios do direito internacional; respeita os tratados internacionais 

que subscreve em condições de reciprocidade e participa no aprofundamento da 

União Europeia, sempre no respeito pelos direitos do Homem, dos Povos, de 

Igualdade entre Estados no quadro dos princípios da independência nacional. 

 

Por sua vez o artigo 199º da Constituição define as funções administrativas de 

Governo sendo sua competência “dirigir os serviços e a actividade da 

administração directa do Estado, civil e militar, superentender na administração 

indirecta e exercer a tutela sobre esta e sobre a administração autónoma”. 
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Sem prolongar neste texto a análise do universo do Estado considero, como 

comentário, que o quadro legal administrativo continua confuso e nem sempre 

conforme com os mais óbvios ditames constitucionais, como refere Esteves de 

Oliveira em Direito Administrativo. 

 

Para tornar a Reforma do Estado mais complexa, devemos mencionar que 

foram constituídas, designadamente a partir dos anos 80, entidades privadas a 

partir de organismos públicos, de per si, agregados ou em regime contratual 

com entidades privadas e que o facilitismo e a negligência introduzidos na 

aprovação de iniciativas como associações de utilidade pública sem objectivos 

claros e sem governação transparente, determinaram a criação de um universo 

orgânico que obriga a uma “Reforma Estrutual” profunda, na qual se 

clarifiquem e avaliem os resultados em prol do bem comum e dos cidadãos. 

Essa Reforma não pode deixar de contemplar os pesos diferenciados dos 

“poderes absolutos”, dos “poderes compensatórios” e dos “poderes 

condicionados”, estes a predominarem nas organizações públicas, mas a 

exigirem mais do que outros, capacidades de decisão e de oportunidade 

temporal. Na verdade no poder condicionado, segundo Galbraith, coexistem a 

personalidade, simbolizada pela liderança, mobilização de pessoas e abertura; 

a propriedade, associada à autoridade, ao património físico e financeiro, ao 

tratamento da informação e a “organização” que obriga a ter uma visão e uma 

programação estratégica, sem o que não haverá inovação nem modernização. 

 

Ao definirmos com base na Constituição o âmbito da Reforma do Estado 

temos de reconhecer que, sem visão estratégica o ponto de partida não pode 
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ser definido com o rigor e a transparência que um Estado Democrático 

moderno exige. A postura do actual Governo leva-nos a pensar que o País 

navega sem rumo e a falta de fundamentação em múltiplas decisões dá 

origem à suspeição de que obedece a ditames obscuros. A Reforma do Estado 

para o Governo parece resumir-se a medidas de conveniência soltas e ad hoc. 

 

Aliás esta postura constitui um quadro preocupante, o qual tem raízes 

crescentes desde o final dos anos 80. Na verdade sucessivos governos 

adoptaram medidas que, protegendo a promiscuidade entre o poder político e 

o poder económico, conduziram à progressiva extinção de Gabinetes de 

Estudo, Planeamento e Prospectiva, minimizaram Laboratórios e 

Departamentos de Estado ligados às Engenharias, à Floresta e ao 

Desenvolvimento agrícola, marítimo, industrial e cultural. Em seu lugar os 

governantes têm recorrido com intensidade crescente a aquisições de serviços 

contratando fontes externas e internas privadas e minimizando os centros de 

saber do Estado. Os Orçamentos do Estado espelham esta opção com 

consequências devastadoras. A verdade é que o desafio de Menos Estado ao 

permanecer imperioso e desejável não pode significar o abandono de Melhor 

Estado e muito menos a destruição do Estado-Inteligente. É que a via 

prosseguida facilitou a abertura de par em par à corrupção ao enriquecimento 

ilícito e a enormes desigualdades como revelam índices internacionais para 

vergonha dos portugueses. Ao mesmo tempo o Estado não cumpre 

compromissos contratuais, permite que a economia-paralela atinja níveis 

inaceitáveis e coloca uma credibilidade imposta na dependência do 

autoritarismo arbitrário.  
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Uma situação que se agrava pelo facto de Portugal hoje não ser uma República 

soberana. A soberania no essencial é quase uma mera formalidade, e o regime 

aproxima-se de um protetorado governado por uma Troika ou por algo que lhe 

suceda com novos senhores; uma Democracia sincopada sem poder real. 

Veremos o que acontece finalizado o período de vigência do “memorandum”. 

 

3. Reforma do Estado; universo de aplicação 

 

Apesar de tudo, alimentados pela esperança que não morre, perguntamos: Como 

podemos contribuir para a Reforma de Estado? Afinal, como transmitir ao Povo 

Português a realidade sem ilusões e como mobilizá-lo para sacrifícios em 

equidade, pensando o Futuro? 

 

Desde logo entendemos que a Reforma do Estado deve obedecer a uma visão 

estratégica, assente em austeridades conscientes e solidárias, em que todos os 

órgãos do Estado, todos sem excepção, participem nos sacrifícios necessários, na 

eliminação de desperdícios, na valorização e optimização dos recursos, na 

ambição da criação de riqueza e numa repartição justa, privilegiando a qualidade 

do trabalho, o mérito e a igualdade de oportunidades. Uma Reforma que suscite a 

participação dos cidadãos. 

 

E sem eufemismos essa Reforma deve abranger a Presidência da República, a 

Assembleia da República e as suas estruturas dimensionadas de acordo com a 

realidade e o ambiente que as circunda, abrangendo actuais e antigos servidores; 
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os Tribunais e as suas estruturas; o Governo e os seus “obesos gabinetes” 

incluindo os múltiplos grupos de trabalho… 

 

Por outro lado a organização democrática do Estado ao compreender as pessoas 

colectivas dotadas de órgãos representativos como as regiões autónomas e as 

autarquias locais e abrangendo os organismos delas derivadas, ao definir os 

princípios fundamentais por que se rege a Administração Pública, deve ter 

sempre presente que o exercício das suas funções se caracteriza pela prossecução 

do interesse público, pela exemplaridade de actuação no respeito pelos princípios 

de igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé. 

 

Recordamos neste breve introito que a Administração Pública integra a 

administração estadual directa, a administração estadual indirecta e a 

administração estadual autónoma, sendo que o Estado através do Governo 

exerce sobre a primeira uma dependência hierarquica, - caso das direcções gerais 

-; superintende na segunda - caso dos institutos e fundos públicos, cabendo ao 

Governo traçar os objectivos de gestão e exerce o poder de tutela sobre a última, 

ou seja, um poder de fiscalização e controlo. É curioso que em relação a institutos 

e fundos os governos teimam, por razões pouco claras, a não proceder a análises 

funcionais de natureza global. Por outro lado as sobreposições institucionais, as 

múltiplas assessorias, e as administrações do sector empresarial do Estado 

deviam ser sujeitas a avaliações rigorosas conducentes a poupanças e a 

racionalizações, num processo de saudável emagrecimento e eficácia. As insólitas 

atribuições de prémios a gestores e as arbitrariedades na fixação de salários 

deviam ser limitadas por decretos-lei sem casos de excepção, em articulação com 
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as remunerações de órgãos de soberania do Estado; as normas sobre 

acumulações e incompatibilidades deviam preservar a defesa do interesse 

público, evitando suspeições legítimas. O curioso é que Salazar e Vasco Gonçalves 

publicaram decretos-leis numa linha de pensamento concordante. No meu 

entendimento dever legislar-se ou actuar sob “acordos de boa-fé” no que respeita 

a tetos salariais e incluir o sector privado, à semelhança de outros países 

democráticos como a Suíça e a Alemanha. 

 

4. Ponto de Partida – O Livro Branco da Reforma de Estado 

Quando se compara a “performance” da República Portuguesa com a de outros 

países de Democracia pluralista, os portugueses têm a consciência de que a 

“verdade” se não escreve em dialetos e por isso devem exigir que a Reforma do 

Estado tenha como suporte um Livro Branco da situação do Estado (um White 

Paper à boa maneira saxónica) elaborado por personalidades de prestígio 

intelectual, científico, económico e social, a ser divulgado para um debate 

nacional. Esse seria o ponto de partida de uma Reforma do Estado em 

Democracia participativa e representaria a base de construção de uma visão e 

programação estratégica, ao serviço dos cidadãos. Sem a condição prévia do Livro 

Branco proliferam as mistificações, as indefinições e as omissões ao serviço de 

objetivos e interesses, nem sempre legítimos e muitas vezes protegidos por 

“lobbies” escondidos cujos membros ocupam posições chave e simultâneas na 

sociedade civil e em órgãos do Estado, com osmoses que as leis da nossa 

Democracia permitem. 
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Antero de Quental disse que “o nome da mudança é revolução” mas revolução 

não quer dizer guerra, mas sim paz; não quer dizer licença mas sim ordem, ordem 

verdadeira pela verdadeira liberdade. Longe de apelar para a insurreição, 

pretende preveni-la, torná-la impossível”. Hoje, está em causa a soberania da 

inteligência, a soberania do conhecimento e da oportuna utilização deste na sua 

transformação em bens económicos e culturais.  

 

Como consequência não devemos cair na tentação de apresentar medidas 

concretas circunstanciais relativas à Reforma do Estado sem fundamentos globais 

ou sectoriais, praticando o erro imperdoável que só é admissível na política tal 

como hoje é praticada pelos que decidem sem estudo. No entanto não podemos 

deixar de acentuar que entre os pressupostos básicos para elaborar uma Reforma 

do Estado contam-se a redefinição da sua missão e funções e a clarificação do seu 

âmbito, das instituições e das parcerias que são abrangidas, questionando mesmo 

a sua natureza, legitimidade e contribuição para o interesse público. 

 

Como essas condições não estão preenchidas assiste-se em termos do âmbito a 

uma confusão absoluta, sujeitando organismos do Estado pré-seleccionados e em 

particular as pessoas a sacrifícios contínuos, sem curar com rigor da equidade no 

seu universo, cometendo erros básicos de natureza social e científica como o que 

prossegue convergências e invoca análises comparativas entre “sectores” de 

natureza e espectros diferenciados. É o caso do sector público e do sector 

privado, melhor dizendo de múltiplos sectores privados. Ora qualquer político, 

economista ou engenheiro sabe ou devia saber que médias calculadas sobre 

universos de qualificações profissionais não comparáveis conduzem a resultados 
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errados, sendo apenas razoável proceder a análises comparativas de grupos 

funcionais equivalentes. Eis um exemplo de falta de rigor científico, de 

conhecimentos mínimos em fundamentos de análise matemática, de cálculo de 

probabilidades ou de teoria quântica. Como resultado, - não quero invocar má-fé 

-, proclamam-se conclusões erradas sobre salários, pensões e não são de admirar 

os falhanços repetidos em projeções económicas e financeiras.  

 

5. Reforma do Estado e o Modelo de Desenvolvimento de Portugal 

A Reforma do Estado não pode deixar de ser articulada com as linhas mestres de 

um novo modelo de desenvolvimento para o País, até por que o actual se 

encontra esgotado. Não sendo aqui a ocasião propícia para dissertar em 

pormenor sobre este tema referiremos apenas que o modelo actual não responde 

criativamente aos desafios da complementaridade do euro-atlantismo com a 

opção europeia. Uma mais-valia ostracizada. Por outro lado ao ignorar essa mais 

valia não introduz com pragmatismo a componente da CPLP, de cooperação 

social, económica e cultural com os países de língua portuguesa.  

 

Neste contexto não se têm valorizado oportunidades de criação de conhecimento 

e de aceleração na sua transformação em bens económicos e culturais; 

permanecendo um enorme hiato entre eles.  

 

Este é aliás um desígnio nacional imprescindível para vencer a crise que 

atravessamos e tornar Portugal mais competitivo, aproximando dos países mais 

desenvolvidos da sua dimensão na União Europeia.  
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6. Questões pertinentes: 

Entre muitas outras questões surgem assim algumas questões básicas: 

- Qual deverá ser o peso do Estado na Economia? Como deverá organizar-se a 

sociedade civil para que as suas vozes sejam ouvidas com naturalidade pelo 

poder político?  

 É possível Reformar o Estado sem proceder a uma Revisão Constitucional? 

- Que articulação deve o Estado estabelecer com os criadores do conhecimento 

e os criadores de riqueza? Como construir Hélices Triplas, associando em 

sentido lato o “Governo, a Empresa e a Universidade”, as quais alimentadas 

pelo conhecimento e sua utilização devem substituir as esferas de 

competência por espaços de cooperação inovadores? Como definir neste caso 

uma plataforma ética e moral? 

 

Qualquer reflexão sobre estas questões exige um diagnóstico rigoroso da 

situação actual e um debate sereno sobre o papel do Estado, da iniciativa 

privada e da sociedade em geral.  

 

Mas, uma consequência imperiosa e imediata é a da urgência em abrir espaços 

à criatividade de entidades credíveis que elucidem uma opinião pública 

sufocada e esmagada por afirmações contraditórias e, tantas vezes, 

antagónicas, ao sabor de protagonismos políticos. Por outras palavras, importa 

que os portugueses participem cada vez mais nas decisões sobre o seu destino, 

com ênfase numa aliança entre gerações, pelo que é crucial a Reforma do 

Estado contemplar algumas orientações estratégicas das quais seleccionamos 

seis questões que estão na ordem do dia relacionados com a defesa, a 
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conectividade e mobilidade internacional, o hiato entre a criação e 

transformação do conhecimento, a descentralização e o centralismo. Trata-se 

de meros exemplos de carácter global escolhidos pela sua actualidade: 

 

a) O Estado deve redefinir o corpo central das suas funções ligadas à soberania. 

Assim, à semelhança dos países mais desenvolvidos deve repensar a 

performance das Forças Armadas, caracterizando-as sob o ponto de vista 

cultural e económico não apenas como fonte de despesa mas também como 

motoras da modernização em áreas científicas e tecnológicas, ligadas a novas 

tecnologias e a questões ambientais e de segurança, à estratégia, á liderança e 

á “intelligence”. Ao minimizar-se o âmbito de actuação das Forças Armadas, 

multiplicam-se estruturas, geram-se sobreposições e desperdícios com 

organizações civis multiplicam-se falhas no desempenho e contraria-se uma 

política de racionalidade orgânica e económica. 

 

Refiro ainda que a Constituição Politica prevê a aprovação de uma Lei relativa 

às Forças Armadas destinada a clarificar e aprofundar as funções destas 

relacionadas com acções de cooperação, a melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos, a protecção civil, o ambiente, a segurança etc… Os governos adiando 

a promulgação dessa Lei têm preferido actuar, numa perspectiva de “civilismo 

fora de moda”. 

 

Permito-me adicionar que o Ministério da Defesa em tempo oportuno, em 

1998, elaborou a proposta de Resolução do Conselho de Ministros sobre a 

Plataforma Continental, o que poderá abrir perspectivas únicas em áreas 
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científicas e económicas e em potencialidades de recursos energéticos, 

biológicos e minerais. Essa iniciativa, da qual me orgulho de ter levado a 

Conselho de Ministros como Ministro da Defesa, resultou de uma reflexão em 

que participou um grupo de peritos nacionais da Marinha, da Economia, da 

Biologia e da Geologia. Nomeada uma Comissão Científica e com a 

coordenação do Instituto Hidrográfico foi elaborado em 1999 o primeiro 

relatório. O governo de Durão Barroso continuou os referidos trabalhos, 

constituindo uma unidade de missão na superintendência do Ministro Paulo 

Portas, a qual cumpriu com competência a calendarização para apresentação 

nas Nações Unidas do respectivo dossier, aguardando-se uma decisão. 

 

Vejo porém com apreensão a retirada da liderança deste processo às Forças 

Armadas e temo as utopias dos que proclamando que o mar é da Humanidade 

se não defenda o interesse nacional e na prática se favorece outros países. 

Para além disso receio a interferência da Comissão Europeia… 

 

É preciso que a “Reforma do Estado” integre esta problemática. 

 

b) O Estado deve definir uma estratégia de conectividade internacional integrada, 

valorizando a sua posição geo-estratégica. Perante as alterações na mobilidade 

de mercadorias e no transporte de pessoas que se avizinham a nível mundial é 

altura de responder positivamente  ao desafio de Jacques Atali no seu livro 

“Breve História do Futuro – A História dos Próximos Anos” e potenciar a 

posição privilegiada de Portugal se encontrar no cruzamento da América, da 

Europa e da África. 
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c) O Estado deve organizar-se por forma a concretizar e acompanhar medidas 

que modifiquem o perverso desequilíbrio entre as condições de rentabilidade 

oferecidas às empresas de bens transacionáveis em comparação com as 

empresas de bens não transacionáveis, o que contribui para custos de 

contexto para as primeiras. Como já referimos o desígnio nacional para vencer 

a crise actual traduz-se no aumento do grau de abertura da orientação 

exportadora de cerca de 40% do PIB para 65 a 80% do PIB, à semelhança dos 

países da nossa dimensão na Europa dos 27. Um desígnio que implica uma 

nova vaga exportadora para além do incremento e diversificação das 

exportações actuais, conquistando novos mercados. 

 

d) A Administração Pública deve conjugar a descentralização com a 

desconcentração para garantir eficácia, ao mesmo tempo que deve assegurar 

transparência, respeito pelo cidadão, independência, rigor e prontidão de 

resposta; a descentralização deve ser prosseguida, como essencial para 

dinamizar o crescimento económico, segundo o princípio da subsidiariedade; 

 

e) A Administração Pública (tal como a actividade privada) deve recrutar 

dirigentes competentes com elevada qualificação profissional. Por isso, na 

quase totalidade dos casos, não faz sentido a legislação e as práticas que 

identificam os períodos de mandato dos dirigentes da Administração Pública 

com períodos de governação. Trata-se, de um retrocesso que conduz a uma 

nefasta partidarização da função pública, com efeitos devastadores na 

autoridade e na isenção do Estado 
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7. Reforma do Estado – A Constituição da República Portuguesa 

Por vezes defende-se que a Reforma do Estado só é possível com a Revisão da 

Constituição Política. É certo que a Revisão Constitucional emerge como 

imperiosa necessidade por diversas razões, apesar de significativas revisões a que 

foi sujeita a versão inicial de 1976.  

 

Entre diversas incongruências cita-se a natural libertação de Portugal do 

“colonialismo” ignorando as formas ubiquistas de expressão portuguesa 

defendidas aliás pela I República; a abertura de caminhos para a “sociedade 

socialista incompatível com o pluralismo democrático e até os Governos 

continuarem a apresentar à Assembleia da República as Grandes Opções do Plano 

quando o Plano já não existe. Outras alterações são urgentes correspondentes a 

tempos da sociedade do conhecimento e às consequências da integração na zona 

euro e na União Europeia. 

 

Porém nada impede prosseguir desde já a Reforma do Estado, pois as bases 

democráticas se mantêm. 

 

8. Reforma do Estado – A Plataforma ética e de responsabilidade social 

 

A criação de um equilíbrio criativo entre a Democracia e a economia de mercado 

exige que decisões políticas, assentes na legalidade democrática, fortaleçam a 

ética, a coesão e a responsabilidade social.  
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Não há Reforma do Estado em benefício dos cidadãos e do Bem Público sem a 

existência de uma plataforma ética e de responsabilidade social sobre a qual ela 

deve assentar. Ao repensar-se o Estado não se deve modernizar o inútil, o que 

acontece quando políticas horizontais redutoras enfraquecem a performance sem 

remédio, muitas vezes, em áreas essenciais. Acresce que o Estado só tem futuro 

se desenvolver políticas criativas de fomento da natalidade e migratórias, 

políticas de diferenciação da função social e valorização individual, de 

empregabilidade e de emprego. 

 

E, muito embora, a sociedade portuguesa se tenha tornado mais aberta, após-

Abril, o conceito de civilidade permanece vago e incerto e o grau de participação 

dos portugueses em estudos e propostas determinantes em decisões políticas 

continua muito limitado. É doloroso verificar que existe uma enorme 

desproporção entre o discurso e a obra, sendo que a sociedade civil não está 

organizada para denunciar as enormes discrepâncias entre propósitos e 

realização dos poderes responsáveis. 

 

Nas suas funções básicas o Estado deve fortalecer e melhorar a qualidade da sua 

actuação na regulamentação, regulação e fiscalização da actividade dos agentes 

privados. A sua intervenção perante falhas de mercado ou de resposta da 

sociedade civil deve obrigá-lo a activar oportunamente como agente da oferta de 

forma fundamentada clara e transparente e a fiscalizar a credibilidade da 

concorrência. O objectivo é o de melhorar a competitividade de Portugal entre as 

Nações. O Governo deve dar prioridade máxima a medidas que apontem no 

sentido da redução dos custos de instalação e de funcionamento das empresas, o 
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que implica uma aposta permanente na qualidade do desempenho da 

Administração e uma límpida intervenção do Estado na economia enquanto 

fornecedor de bens públicos e regulador dos mercados; os custos de contexto 

devem privilegiar a competitividade das empresas exportadoras de bens 

transaccionáveis.  

 

As centenas de milhares de portugueses indefesos no limiar da pobreza, muitos 

deles anestesiados por políticas e promessas não cumpridas têm acrescidas 

dificuldades em distinguir o real do imaginário, o bem do mal; e atraídos para um 

universo dominado pela confusão de valores, assistem perplexos ao alastramento 

de uma corrupção corrosiva e ao aumento exponencial de desigualdades sociais 

crescentes e até imprevisíveis as quais assumem formas perigosas de legitimidade 

democrática e de comportamentos indignos mas pretensamente respeitáveis. A 

promiscuidade entre o poder político e o poder económico parece dominar a 

governação, lançando suspeitas sobre diversos ajustes que desempenham 

funções incompatíveis à luz da ética e da defesa do Bem Comum. 

 

A pergunta natural surge entretanto: Portugal - que Futuro? Uma Reflexão sobre 

a "Anatomia de Um Poder Novo - o Papel do Estado, e da Sociedade Civil 

Organizada deve contribuir para a construção desse Futuro e dar sugestões para a 

Reforma do Estado e para o debate nacional que não pode ser adiado. 

 

Mas essa Reforma pressupõe a existência de uma plataforma ética e de 

responsabilidade social inerente a uma Democracia de valores, ao abrigo da qual 

o futuro nos proporciona uma vida digna de ser vivida. Como nos disse Anne 
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Frank vale a pena "não pensar em toda a desgraça, mas na beleza que ainda 

permanece''. Mas para isso é urgente uma estratégia nacional contra a corrupção. 

 

No próximo texto trataremos, no quadro destes princípios que enformam a 

Reforma do Estado de medidas de fundo em áreas ou sectores sociais, culturais, 

educacionais com ênfase na inovação e competitividade nas áreas da saúde e 

serviço social incluindo novas actividades ligadas ao ensino. Deve ter-se em conta 

a evolução da “fábrica” e a dinamização da população activa em confronto com 

novos desafios inter e intra gerações, novas formas de distribuição da riqueza, 

novas profissões em ligação com o ambiente, a civilidade e com novos conceitos 

de saber e produzir. O aumento da criação de riqueza não pode determinar 

maiores desigualdades sendo necessário equacionar uma nova visão do estado 

Social são temas a exigir debate futuro. 

 

 

21.Fevereiro.2014 


