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Reforma da
Administração Pública
continua por fazer

Reforma da Administração Pública é apontada pelos especialistas como necessária e consideram que tema deveria ter
sido mais discutido pelos partidos. O Estado é o tema da terceira edição especial que assinala o aniversário do JE.
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Que tipo de Estado queremos e

qual deve ser o papel a desempe-
nhar no século XXI? Esta é a ques-
tão na qual se centra o debate so-
bre a reforma do Estado, numa era
em que as novas tecnologias per-
mitem um nível de conhecimento
nunca antes alcançado sobre a vida
dos cidadãos e empresas. Apesar

da dimensão vasta do tema, na de-

finição sobre qual será o papel do
Estado no futuro, diversos atores
têm defendido, ao longo das últi-
mas décadas, que antes de mais é

necessário um menor peso da es-

trutura do Estado e uma simplifi-
cação dos processos na Adminis-
tração Pública.

Porém, Fausto de Quadros, pro-
fessor catedrático jubilado da Fa-
culdade de Direito da Universida-
de de Lisboa, defende que "é um
erro, e um erro persistente, defen-
der-se agora e em Portugal uma
reforma do Estado", alertando para
uma confusão de conceitos.

"A nossa Constituição, depois da

revisão de 1989, que finalmente a



democratizou, aponta as funções

principais que cabem ao Estado em

Portugal e que se integram na con-

cepção do Estado Social de Direito,
que, por sua vez, dá corpo à econo-
mia social de mercado. Faz isso

quando enuncia os direitos funda-
mentais dos cidadãos e regula a

organização económica e social do

País. Além disso, pelo princípio
básico da interpretação conforme
da Constituição da República com
o Direito da União Europeia, o

modelo económico e social de Por-

tugal é o da economia social de

mercado, que, pela mão também
de Portugal, que presidiu à Confe-
rência Intergovernamental que
elaborou o Tratado de Lisboa, foi
inscrito por este no artigo terceiro,
número três, do Tratado da União

Europeia, como princípio funda-
mental da União Europeia", expli-
ca o catedrático jubilado.

Fausto de Quadros recorda que a

economia social de mercado é co-
nhecida dos Estados europeus des-

de o fim da Segunda Grande Guer-
ra. "Foi posta em prática na Ale-
manha logo, à sombra da Lei Fun-
damental de Bona de 1949, e levou
ao 'milagre alemão', que depressa
transformou a Alemanha destruí-
da na guerra em potência econó-
mica que soube conciliar a recupe-
ração económica com o bem-estar
dos cidadãos e um alto nível de

proteção de direitos civis, econó-

micos, sociais e culturais", reforça.
"A economia social de mercado é

uma economia de mercado com
forte componente social, quer di-

zer, onde o Estado controla o mer-
cado, colocando-o ao serviço do

interesse coletivo, diminuindo as

desigualdades, incentivando a que,
ao lado de um setor púbico forte e

são, se possa desenvolver a inicia-
tiva privada, e com uma classe mé-
dia sólida e rica. Um Estado assim

não deixa o setor público desam-

parado mas, ao mesmo tempo,
não tem complexos ideológicos
quanto ao setor privado, muito
menos quanto à cooperação entre
um e outro quando isso traga bem-
-estar aos seus cidadãos".

"Para se alcançar essa atuação do

Estado em Portugal não é necessá-

rio nenhuma reforma - que, aliás,

poderia implicar uma difícil revi-
são da Constituição. Basta pôr a

Assembleia da República e o Go-
verno a cumprir a Constituição e

os Tratados Europeus. Aquilo de

que Portugal precisa é de algo dife-

rente, que a nossa classe política
tarda em perceber, e que é uma re-
forma da Administração Pública",
defende.

Com a intervenção da troika em

Portugal, que defendeu a reestru-
turação da Administração Pública,
o tema ganhou um peso acrescido

na campanha para as eleições de

2015, ficando intimamente ligado
à dimensão económica.

"O fraco desempenho económi-
co das últimas duas décadas conju-
gado com o nível insatisfatório dos

serviços públicos sugere forte-
mente que sim [que é necessária

uma reforma do Estado]. Ainda
que, infelizmente, a expressão "re-
forma do Estado" se tenha desgas-
tado com a retórica política dos úl-
timos anos", sublinha André Aze-
vedo Alves, professor do Instituto
de Estudos Políticos da Universi-
dade Católica.

Por seu lado, José Adelino Mal-
tez, professor catedrático do Insti-
tuto Superior de Ciências Sociais e

Políticas da Universidade de Lis-
boa, destaca "que já houve vários
ministros da Reforma do Estado",
sendo "portanto, uma coisa que
acompanha o próprio Estado des-

de o pós-guerra".
"Claro que precisamos sempre

[de reforma do Estado] constante-

mente, mas precisamos sobretudo,
de reformas de Estados, e parece-
-me que o que não entrou na cul-
tura das elites, dos comentários,
dos partidos, é que neste momento
não temos um só Estado. Faço par-
te de uma comunidade supra-esta-
dual. E aí é que me parece que nem
culturalmente estamos habilitados

para isso", considerou.

Reformar a Administração
Pública
A reforma da Administração Pú-
blica deverá passar, segundo Faus-

to de Quadros, por "desconcen-

trar", "descentralizar" e "prevenir".
"É preciso desconcentrar a Ad-

ministração direta do Estado, que
começa no Governo, diminuir e

valorizar as suas hierarquias, tan-
tas vezes repetidas, diminuir a Ad-
ministração indireta do Estado,
onde encontramos institutos pú-
blicos repetidos e alguns inúteis,

porque replicam Direções-Gerais
do Estado já existentes; motivar os

funcionários públicos recompen-
sando-os pelo mérito e não por
outros critérios subjetivos, tornar
verdadeiramente independentes as

autoridades administrativas de

controlo e de fiscalização; e des-

centralizar, sabendo-se o que se

está a fazer e não apenas, como às

vezes se ouve e se lê, dando mais
dinheiro às autarquias e aumen-
tando as clientelas partidárias ao
nível local", refere o professor ju-
bilado da Faculdade de Direito da

Universidade de Lisboa.
Para este especialista, impõe-se

ainda a transparência, isenção e

celeridade da Administração Pú-
blica, criando dentro da mesma e

nos tribunais "os mecanismos ne-
cessários para a rápida prevenção e

condenação da corrupção".

Já para André Azevedo Alves a

questão passa, sobretudo, por me-
lhorar a gestão. "Todo o Estado

precisa de melhor gestão e de des-
mantelar redes de captura, espe-
cialmente notórias e perniciosas a

nível regulatório. É urgente tam-
bém reduzir a carga fiscal e pro-
mover a liberdade de escolha em
setores como a educação e a saú-

de", realça o professor do Instituto
de Estudos Políticos da Universi-
dade Católica.

Para André Azevedo Alves, o

papel do Estado é claro: deve ser
essencialmente o de proporcionar
um enquadramento institucional
favorável a que as pessoas, as em-

presas e o terceiro setor possam
operar no sentido do bem comum.

"Para tal, em vez de um Estado

prestador é necessário fundamen-
talmente um Estado que garanta
regras iguais para todos, possibilite
condições de concorrência e inter-
venha no respeito pelo princípio



da subsidiariedade", explica.
Discussão que ficou por fazer
Os analistas deixam, no entanto,
críticas aos partidos políticos por
não trazerem o tema aos debates e

ao escrutínio dos programas na
campanha para as eleições legisla-
tivas de 6 de outubro.

"É dececionante que estas ques-
tões não tenham sido discutidas na

campanha eleitoral e, pior, que os

partidos não se tenham pronun-
ciado sobre elas nos seus progra-
mas", defende Fausto de Quadros.
"Quer isso dizer que não têm ideias

sobre uma questão que é de regi-
me. Mas pior ainda é que os mode-
radores dos debates não tenham
revelado qualquer sensibilidade

para questões tão vitais para o fu-
turo do país nos próximos quatro
anos", vinca o professor catedráti-
co jubilado da Faculdade de Direi-
to da Universidade de Lisboa.

Também José Adelino Maltez
considera que "claramente deveria
ter sido um tema mais discutido
nesta campanha".

"Não chegam operações de cos-

mética, veja-se por exemplo a

questão da regionalização. Sim,
mas não, talvez... É um exemplo.
Continua a não haver clareza",
aponta o professor catedrático do

Instituto Superior de Ciências So-
ciais e Políticas da Universidade de
Lisboa. "E isso não é acompanhado
até pela apresentação do que é que
se entende por isso. Ninguém dis-
cute que tipo de regionalização é

que se quer, vê-se-a como um mito
e tudo isso é feito com discussões

sem apresentação de programas e

objetivos. Não apresentam os pla-
nos da discussão, até porque não
os sabem", acrescenta José Adelino
Maltez. •
Na próxima
edição especial que
assinala o aniversário
do JE, leia a análise
sobre o futuro
da Europa
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sobre uma questão que é de

regime".

ANDRÉ AZEVEDO ALVES
Professor
do Instituto
de Estudos Políticos
da Universidade Católica

"Todo o Estado precisa
de melhor gestão e de
desmantelar redes de captura,
especialmente notórias e
perniciosas a nível regulatório.
É urgente também reduzir
a carga fiscal e promover
a liberdade de escolha em
setores como a educação
e a saúde".
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"Ninguém discute que tipo de

regionalização é que se quer,
vê-se-a como um mito e tudo
isso é feito com discussões
sem apresentação de

programas e objetivos. Não

apresentam os planos da
discussão, até porque não os
sabem".


