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DGArtes apanhada
pela reforma do Estado
Equipa diretiva
não tinha anos
de habilitações
exigidos pela lei

para o cargo

ALEXANDRA CARITA

Samuel Rego, 36 anos, diretor-
-geral das Artes, está em fim de

funções. Licenciado há 11 anos
e dois meses, já não se candida-
tou ao concurso aberto pela Co-
missão de Recrutamento e Sele-

ção para a Administração Públi-
ca (CReSAP), que obriga que to-
dos os diretores-gerais no ativo
tenham concluído a sua licen-
ciatura há pelo menos 12 anos.
E por isso deixa a DGArtes a
meio de um mandato de quatro
anos - assumiu o cargo em ju-
lho de 2011.

Não fora a atual Reforma do
Estado e a constituição de
uma Comissão de Recrutamen-
to e Seleção para a Administra-
ção Pública (CReSAP), e a
equipa dirigente da Direção-
-Geral das Artes continuaria
no ativo sem os requisitos obri-
gatórios por lei. A constatação
de que havia cargos ocupados
sem o número de anos exigido
levou a que fossem abertos no-
vos concursos.

Samuel Rego defende a Refor-
ma do Estado e justifica a sua

posição, deixando algumas críti-
cas. "Quero participar na Refor-
ma do Estado. Não só fazer par-
te do seu rejuvenescimento,

mas também da sua atualiza-
ção aos dias de hoje, onde a me-
ritocracia deve ter um lugar de

destaque", diz. "Quero poder re-
fletir sobre a validação de crité-
rios como este. Não tenho dúvi-
da que a ascensão na carreira
dos funcionários públicos é mui-
to discutível", continua.

Critério de exclusão

Mas para Carlos Bilhim, presi-
dente da CReSAP, a questão é

muito simples: "Os anos neces-
sários de licenciatura concluí-
da correspondem exatamente
ao que está estabelecido no es-
tatuto do pessoal dirigente da

Administração Pública. E são
de facto critério de exclusão."

Como gestor público, o ainda
diretor-geral das Artes concor-
da com as regras. "Abro ape-
nas um parêntesis — quais se-
rão as consequências deste cri-
vo etário? Quantas pessoas qua-
lificadas ficarão de fora?" As
críticas são evidentes, mas
"construtivas", garante.

A casa que Samuel Rego che-

fiou durante dois anos e meio
receberá nova equipa em janei-
ro (com ele sai também Ana
Carvalho, a subdiretora e pelas
mesmas razões), data em que
este gestor público já estará à

espera dos resultados de um ou-
tro concurso, também do CRe-
SAP, para o cargo de subdire-
tor da Direção-Geral do Patri-
mónio Cultural, o mais impor-
tante instituto tutelado pela Se-
cretaria de Estado da Cultura
— e para o qual se exigem ape-
nas oito anos de licenciatura
na bagagem, pois "trata-se de
um dirigente do 2 S grau", expli-
ca o presidente do CReSAP.

Samuel Rego continua: "Te-
nho dado o meu contributo ao

serviço público durante os últi-
mos dez anos e é isso que que-
ro continuar a fazer. Por outro
lado, sou licenciado em Histó-
ria na variante Património Cul-
tural", acrescenta, reforçando
que "se há área onde a Refor-
ma do Estado pode ser partici-
pativa e acontecer numa liga-
ção direta com a comunidade é

a do património". Atualmente
está a fazer um doutoramento
em Administração Pública no
Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas da UL, insti-
tuição de cuja direção fez parte
João Bilhim.

As relações de Samuel Rego
com o secretário de Estado da
Cultura "foram sempre privile-
giadas", assume, aludindo ao
facto de Jorge Barreto Xavier
também ter assumido o cargo
de diretor-geral das Artes du-
rante a segunda legislatura de
José Sócrates.
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"Quero poder refletir
sobre a validação de
critérios como este.
Não tenho dúvidas
de que a ascensão
na carreira dos
funcionários públicos
é muito discutível"
SAMUEL REGO Diretor-geral das Artes


