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Reforma do Estado a pensar 
no futuro de Portugal

A 
falta de racionalidade que 

preside à forma como são 

conduzidos os processos 

estrategicamente decisivos 

para Portugal tem refl exos nas 

reformas estruturantes e no 

desenvolvimento do país.

É preciso pensar o futuro de 

Portugal não só adaptando os 

recursos, mas perspectivando 

um novo paradigma de desenvolvimento 

sustentável, através de uma Estratégia 

Nacional (PÚBLICO, 30/12/12), que permita 

enquadrar as reformas estruturantes.

Confunde-se reforma do Estado (sem 

“Pensar o Futuro”) com a reforma do Estado 

social, com um “plano de cortes para 

reduzir o défi ce” e eliminação das funções 

sociais? E “refundação” (?) do Estado. 

A reforma do Estado devia ter sido feita 

com os fundos estruturais da integração na 

União Europeia (UE). Contudo, o país tem 

sido governado por políticos irresponsáveis 

sem sentido de Estado!

Não basta dizer que o Estado social não 

é sustentável e fazer “cortes cegos”. O seu 

único inimigo é a estagnação económica. 

A austeridade excessiva provocou uma 

profunda recessão, com um aumento 

trágico do desemprego, que se refl ecte 

no aumento das despesas sociais. Por 

isso, é necessário crescimento económico 

ajustando o sistema à esperança de vida.

A despesa (funções do Estado) consome 

29,5% do OE de 2013. Mas as operações 

com a dívida pública e transferências para 

outros sectores absorvem 70,5%! Isto é, o 

país não pode fi car atolado numa dívida 

que é insolvível. Basta de mistifi cação e 

encenação para manipular a realidade. 

Só a renegociação libertará recursos para 

dinamizar a economia.

Urge discutir, com tempo, seriedade e 

serenidade — envolvendo toda a sociedade 

— para encontrar novo rumo sem sofi smas e 

preconceitos ideológicos.

O Estado tem que ser mais efi ciente. 

Todavia, para o Governo (troika), reformar 

ou racionalizar signifi ca efectuar cortes 

na despesa do Estado para alcançar metas 

não atingidas, por incompetência. Isto é, 

cortar sem o bom senso que se exige, o 

que nos conduz ao Estado disfuncional e à 

desagregação do país.

A reforma do Estado exige, antes de 

mais, saber fazer e coragem de enfrentar 

os interesses instalados. Implica também 

mudanças de cultura organizacional, 

alterações estruturais e tempo. Mais tempo 

que o das medidas fi nanceiras exigidas 

pela troika. Em alguns países como 

Austrália, Canadá e Suécia, a reforma foi 

feita com amplo consenso e levaram entre 

10 a 15 anos. 

O debate está 

inquinado e 

condicionado por 

uma meta imposta 

de 4,7 mil milhões 

de euros resultante 

do descontrolo 

orçamental, 

provocado 

pelo dobro da 

austeridade 

(punitiva?) além do 

previsto. 

A falta de 

coerência da acção 

política compromete 

os objectivos de 

consolidação 

orçamental com 

degradação da 

situação económica, 

social e política, 

retirando autoridade 

ao Governo para 

concretizar uma 

reforma que exige 

compromissos.

Além do mais, 

sem consenso (falta 

de senso) – alienado pelo Governo — não é 

exequível a reforma do Estado. O primeiro-

ministro (PM) devia ter promovido, em 

tempo, o debate sério com método.

Considerando a complexidade da reforma 

— por ser interdepartamental —, devia ter 

sido assegurado um órgão de planeamento 

e gestão, com apoio das universidades 

(têm competência e credibilidade), na 

dependência directa do PM. 

Tem havido bastante ruído sobre o 

verdadeiro signifi cado e implicações 
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da reforma do Estado. É conveniente 

distinguir alguns elementos deste 

discurso, independentes entre si, que no 

debate público aparecem normalmente 

confundidos. 

A reforma do Estado surge como um 

plano de cortes orçamentais que permitem 

colocar a dívida num nível sustentável. 

Demagogia. Ou seja, os custos não podem 

anteceder o planeamento estratégico. Faz-

se ao contrário, porque os políticos não se 

preparam para a governação.

Uma reforma consiste na alteração 

das regras de funcionamento de uma 

organização, que visa a sua efi ciência. A 

sustentabilidade classifi ca uma situação 

em que a dívida soberana está num valor 

passível de ser gerido, e depende do 

crescimento do PIB, do volume de dívida 

pública e respectiva taxa de juro e do défi ce. 

Os cortes orçamentais são o meio através do 

qual o défi ce pode ser reduzido.

A reforma do Estado exige vontade e 

compromisso dos agentes envolvidos, 

tempo, método e recursos com uma 

visão estratégica mobilizadora e boa 

comunicação. E só poderá evoluir se 

assentar na ética e valorizar as aspirações 

dos cidadãos, com valores, atitudes e 

padrões de comportamentos.

Serem estrangeiros a determinar como 

fazer a reforma é reconhecer incompetência 

ao Governo e é uma humilhação para 

Portugal, que não pode fi car refém da 

Europa e da “chantagem da dívida”. Aos 

políticos exige-se competência na defesa dos 

interesses nacionais.

A reforma tem que começar pela (re) 

defi nição e prioridades das funções do 

Estado — essencial a função soberania 

(Defesa, Segurança, Justiça) —, e 
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garantir a coesão social para assegurar o 

desenvolvimento do país e bem-estar aos 

cidadãos. E também repensar um novo 

modelo de sociedade e a reorganização 

administrativa.

A reforma das Forças Armadas (FA) não 

pode ser apenas um exercício orçamental 

e não foi devidamente consensualizada, 

existindo constrangimentos legislativos. 

Os “cortes cegos” estão a afectar a gestão 

operacional e a condição militar. As FA 

como instituição estruturante do Estado 

não podem ser descaracterizadas nem 

desprestigiadas.

São várias as funções a serem atribuídas 

ao Estado, desde a regulação do sistema 

económico e da provisão de bens públicos 

até à intervenção directa na economia. 

Algumas áreas da administração pública 

podem passar por uma maior participação 

da iniciativa privada, com cláusulas de 

segurança rigorosas, para salvaguardar 

os interesses dos cidadãos. O Estado deve 

assegurar a equidade e justiça social. 

A avaliação organizacional baseada 

na análise funcional e de valor permite 

identifi car as necessidades e duplicações 

de funções, tendo em conta a optimização 

na gestão do desempenho e aumento da 

efi ciência, assegurando a racionalização dos 

recursos. 

No levantamento das necessidades 

o planeamento estratégico é essencial 

para identifi car os recursos humanos 

— sectores com excesso e em défi ce — e 

qualifi cações necessárias. A concretização 

da desburocratização, informatização e 

simplifi cação dos actos administrativos é 

prioritária.

Não se podem corrigir disfunções 

acumuladas ao longo de anos, sem defi nir 

objectivos estratégicos — resultados a 

alcançar em função de indicadores e 

metas —, que correspondam a opções de 

compromisso minimizando os danos na 

coesão social. 

A degradação da relação de confi ança 

entre o Estado e cidadãos é inquietante. 

E o discurso político não é coerente e 

esclarecedor da exigência da governação 

e defesa dos interesses de Portugal, o 

que descredibiliza o sistema político, em 

risco de implosão, afectando o regime 

democrático. 

Concluindo, o país tem de se reencontrar 

para construir uma sociedade de confi ança, 

através da reforma do Estado. Mas antes 

exige-se a reforma do sistema político mais 

transparente com maior consciência cívica, 

cultura de ética e de responsabilidade. O 

Estado não estará em condições de cumprir 

o essencial se não tiver capacidade de 

assegurar com credibilidade as suas funções.
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