
Noticias    

Diário de Noticias 

- "Governo está em decomposição", diz Seguro 

- "Precisávamos de acabar com estes partidos" 

- PR debateu "compromisso de salvação nacional" com Passos 

- PSOE pondera moção de censura contra governo de Rajoy 

- POR TEMPO INDETERMINADO : Inspetores do SEF iniciam greve ao trabalho extraordinário 

- Viriato Soromenho Marques - A esfinge de Belém 

- José Manuel Pureza - A suspensão da democracia 

- Fernanda Câncio - Prova de morte 

 

Correio da Manhã 

- Notas baixam a Português 

- João Pereira Coutinho - Mortos-vivos 

- Luciano Amaral - Semi cavaquismo 

- Santana Lopes - No meio da confusão, onde pára a Constituição? 

- Antigos alunos contra Berta Cabral (*) 
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Jornal de Noticias 

- Passos considera mais urgente do que nunca compromisso entre PSD/CDS-PP e PS 

- "Os Verdes" avançam com uma moção de censura ao Governo 

- Fernando Santos - Cavaco Silva baralha o jogo 

- Daniel Deusdado - Jogar pelo Seguro: Costa a PM 

- Cristina Azevedo - O que parece? 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - A crise do Presidente 

- Paulo Ferreira - A causa destas coisas 

 

Público 

- Ferreira Leite diz que PSD nunca aceitaria que o CDS ficasse com a parte de leão do  

Governo 

- PS disponível para o diálogo mas não para apoiar qualquer governo sem eleições 

- Manifestantes interrompem plenário na AR. Assunção admite fechar galerias 

- Passos: "Há muito que defendo um compromisso mais amplo que vá além da legislatura" 

- Paulo Guinote - A Reforma do Estado e a Educação

- A reforma do estado a pensar no futuro - José Manuel Neto Simões (Capitão-de-Fragata) (*)  

Ionline 

- Assunção Esteves compara manifestantes com "carrascos" 

- Bruxelas aceita adiar 8ª avaliação à espera de novo governo 

- Eurogrupo. Ainda é cedo para dizer se Portugal vai deixar o programa 
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Expresso 

- Governo junta dois exames da troika 

- Passos, Portas e Seguro abertos a negociar 

- Daniel Oliveira - O golpe para o segundo resgate? 

 

Destak 

- Taxas Euribor sobem a três, seis, nove e 12 meses 

- S&P corta 'rating' do BCP e revê em baixa perspetivas da CGD e Santander Totta 

- ESTADO DA NAÇÃO : PCP congratula-se com triunfo do povo sobre o Governo 

- ESTADO DA NAÇÃO : 2.º trimestre pode ter sido de crescimento, Portugal não pode parar  

agora – Passos 

 

 

Diário dos Açores 

- Velejador em risco de naufrágio salvo a cerca de 700 km da ilha de São Miguel (*) 

 
 

Diário de Leiria 

- Exército inspira treino físico na mata do Castelo (*) 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Álvares Cabral assegura entrega de sangue a fragata holandesa 

Marinha – REP 13 – Maior Exercício Nacional de Veículos Não Tripulados 

Exército - APOIO DO EXÉRCITO NO ÂMBITO DO “PLANO LIRA 2013” (11JUL13) 

Força Aérea – HOT BLADE 2013 : Exercício Multinacional decorre de 17 a 31 de Julho 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - FRAGATA ÁLVARES CABRAL COLABORA COM 

UNIDADE NAVAL DA NATO 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - VISITA DO COMMAND GROUP KEY LEADERS 

TRAINING AO KTM 

 

Outros Assuntos de Interesse 

- Taxas EURIBOR Actuais  

- Cartaz Cultural de Lisboa  

- Cartaz Cultural do Porto  

- Cartaz Cultural do Algarve  

- Cartaz Cultural de Coimbra  

- Cartaz Cultural do Alentejo  

- Cartaz Cultural dos Açores  

- Cartaz Cultural da Madeira      

- Jornais e Revistas de Portugal  

- Boletim do Contribuinte  

- Instituto de Meteorologia  

- Efemérides do Dia   

 

Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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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 reflexos 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 défice” e eliminação das funções 
sociais? E "refundação” (?) do Estado.  

A reforma do Estado devia ter sido feita com os fundos estruturais da integração na 
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 reflecte 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 divida pública e transferências para outros sectores absorvem 70,5%! Isto é, o País 
não pode ficar atolado na divida que é insolvível. Basta de mistificação 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 sofismas e preconceitos ideológicos.  

O Estado tem que ser mais eficiente. Todavia, para o governo (troika), reformar ou 
racionalizar significa 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 financeiras 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 significado e implicações 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 eficiência. A sustentabilidade classifica 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 défice. Os cortes orçamentais 
são o meio através do qual o défice 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 ficar refém da Europa e 



da “chantagem da divida”. Aos políticos exige‐se competência na defesa dos interesses 
nacionais.  

A reforma tem que começar pela (re) definição e prioridades das funções do Estado ‐ 
essencial a função soberania (Defesa, Segurança, Justiça) ‐, e 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 identificar 
as necessidades e duplicações de funções, tendo em conta a optimização na gestão do 
desempenho e aumento da eficiência, assegurando a racionalização dos recursos.  

No levantamento das necessidades o Planeamento estratégico é essencial para 
identificar os recursos humanos ‐ sectores com excesso e em défice ‐ e qualificações 
necessárias. A concretização da desburocratização, informatização e simplificação dos 
actos administrativos é prioritária.  

Não se podem corrigir disfunções acumuladas ao longo de anos, sem definir 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 confiança 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 politico, em risco de 
implosão, afectando o regime democrático.  

Concluindo, o País tem de se reencontrar para construir uma sociedade de confiança, 
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, senão tiver capacidade de 
assegurar com credibilidade as suas funções. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
        José Manuel Neto Simões 
     Capitão‐de‐Fragata SEF (Res)                            

 
ESTADO SOCIAL E CORTES CEGOS 

O sistema de segurança social é de natureza contributiva (“seguro” de 
velhice que o Estado obrigou a pagar mensalmente); existe também 
um regime não contributivo constituído por uma grande maioria de 
prestações sociais baixas (as tais que refere o FMI), que não pagaram 
para ter a reforma.  

As reformas não são despesa pública, nem despesa do Estado, mas 
sim retribuição daquilo que se pagou. Na Alemanha são consideradas 
propriedade (intocável). A segurança social não agravou as 
assimetrias, reflecte apenas os desequilíbrios da nossa economia e o 
FMI tinha obrigação de o saber. 

A despesa do Estado para as funções sociais é cerca de 28,5 mil 
milhões de euros, verba difícil de manter. Todavia, é possível o Estado 
fazer mais e melhor com menos. É necessário promover um aumento 
da eficiência da aplicação das verbas na Saúde e Educação, em que na 
UE apresentamos gastos acima da média e qualidade dos serviços 
abaixo da média. 

Em estudos comparativos o nosso Estado social é considerado de 
desarticulação institucional (na saúde os cidadãos pagam 33% e o 
Estado comparticipa em 67% enquanto na Dinamarca – muitas vezes 
utilizada como exemplo – o co‐pagamento é de 15% e o Estado 85%). 

Apesar da assistência financeira, existe dinheiro que continua a ser 
mal utilizado em função de interesses de grupos económicos e do 
sistema financeiro. 

Antes dos cortes é necessário reorganizar o Estado, e combater a 
evasão e fraude fiscal. Aplicar medidas para a Economia paralela, são 
cerca de 33 mil milhões de euros (23% do PIB) e a evasão e fraude 
fiscal que se estima em 12 mil milhões de euros (73% da despesa do 
ministério das finanças). Estão por cobrar 15 mil milhões de euros em 
contribuições e já prescreveram cerca de 4000 milhões de euros! Só 
nestes valores temo 64 mil milhões que estão a ser desperdiçados 
(82% do empréstimo da troika). 

Em relação aos reformados e pensionista há razões para a pensão 
média da CGA ser superior à do regime geral da segurança social. 
Estamos perante pensões contributivas, o que significa que os 
benefícios resultam de descontos prévios e diferenciados (salários na 
CGA superiores com profissões mais qualificadas e carreiras 
contributivas mais longas, com contagem do tempo diferente, bem 
como trabalhadores de fundos de pensões entretanto integrados (PT, 
CGD e CTT).  

A contagem do tempo também é diferente. O tempo de reforma da 
CGA (dia a dia até aos 36 anos de serviço), enquanto no RGSS, até 
1993, bastava descontar um dia para contar 1 ano e depois de 1993, 
bastavam 120 dias para cada ano (ao logo aos 24 nos de serviço).  

Não é possível comparar o que é incomparável. É essencial coragem 
para retirar do sistema os beneficiários que nunca descontaram o 
que deviam para receber as reformas vitalícias (6 ou 8 anos), reformas 
milionárias e outros subsídios que deviam ser pagos do OE.  

UTILIIZAÇÃO DO FUNDO DE PENSÕES 

PARA COMPRAR DIVIDA PÚBLICA 

O governo pretende impedir o crescimento da dívida pública, 
através de uma operação de maquilhagem contabilística 
reforçando a posição do Fundo da Segurança Social (cerca de 11 
mil milhões de euros) na compra de dívida pública para assim 
reduzir o rácio da divida em relação ao PIB. Ou seja, o Estado 
compra divida a si mesmo e depois da consolidação é como se a 
divida tivesse desaparecido. 

A situação é grave em termos de gestão do fundo, porque se está 
a correr elevado riso com dinheiro dos pensionistas na 
especulação da divida ao apostar num activo que as agências 
internacionais de "rating" classificam de “lixo”. E se houver perdão 
de parte da divida? Depois digam que não dinheiro para pagar e 
os pensionistas que se lixem! 

 

COMO POUPAR SEM CONFISCAR OS CONTRIBUINTES 

Tem de haver coragem política para cortar despesas na 
Administração Pública relacionadas com os interesses instalados 
e organismos do Estado altamente deficitários. Identificaram‐se 
13740 entidades que movimentam dinheiros públicos (muitas sem 
prestar contas): 5271 na administração central, 5094 na 
administração local, 1186 empresas públicas, 639 fundações, 356 
Institutos e cerca de 270 observatórios.  

As empresas municipais têm uma dividida de 2, 4 mil milhões de 
euros. Foram dados 820 milhões de euros às fundações. 

Os encargos públicos ruinosos da tragédia financeira com as 36 
Parcerias Público Privadas (PPP) têm contribuído para um 
agravamento da divida pública. Portugal é o País do Mundo com o 
maior gasto em PPP em relação ao PIB (cerca de 20%), sendo 
difícil assumir a rentabilidade estimada, cujo montante real 
ascende a cerca de 33 mil milhões de euros entre 2012 e 2042.  

No processo de negociação dos encargos das PPP o governo 
apenas tem procedido à extinção das parcerias em preparação e 
cortes na manutenção, mas as rentabilidades são intocáveis. 
Continua a não haver equidade na repartição dos sacrifícios. 

Urge também renegociar o défice tarifário da energia que debilita 
a competitividade das empresas. 

 Porque não denunciar os contratos como o contrato social com 
os cidadãos? 

Até à data o Estado já injectou cerca de 14 mil milhões na 
recapitalização da banca num processo pouco transparente como 
BPN e BANIF. São estes enormes custos da crise provocada pelo 
sistema financeiro que os portugueses têm de pagar. 

Em 2011 a divida das sete empresas de transportes públicos 
ascendia a 20507 milhões de euros, o equivalente a 12% do PIB. 
Aquela divida é insustentável e tem aumentando de forma 
exponencial a um ritmo anual de 1,4 mil milhões de euros.  

Numa amostragem de 50 Institutos as transferências feitas em 
2010 somam 5018 milhões de euros. Se fossem reduzidos em 20% 
as despesas as poupanças rondariam os 1000 milhões de euros e 
evitava‐se a subida do IVA; Se fossem feitas fusões, extinções ou 
reduções mais drásticas a poupança seria da ordem dos 4000 
milhões de euros e não seriam necessários cortes nos salários. 
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