


MANIFESTO 
PARA UM ESTADO 

MODERNO

Digno, que dignifique os cidadãos  
e promova a equidade social,  

liberte a iniciativa da sociedade civil  
e fomente o crescimento económico



Constituída em Outubro de 2011, a Plataforma para o Crescimento Sustentável (PCS) é uma 

associação independente, sem filiação partidária e sem fins lucrativos. Visa, num quadro 

de ampla participação pública e de articulação com centros de I&D e think tanks nacionais 

e internacionais, dar um contributo para a afirmação de um modelo de desenvolvimento 

sustentável.

A PCS estabeleceu uma relação de parceria com os seguintes think-tanks e fundações: BRUE-

GEL (Bélgica), Centre for European Policy Studies-CEPS (Bélgica), ASTRID (Itália), REFORM 

(Reino Unido), RESPUBLICA (Reino Unido), the Wilfried Martens Centre for European Studies 

(Bélgica), ENTORNO (Espanha), Konrad Adenauer Foundation (Alemanha), FLAD (Portugal) 

e Fundação Millennium (Portugal). Os dirigentes destas instituições integram o Conselho 

Consultivo da PCS, presidido por Francisco Pinto Balsemão.

A PCS está organizada em 6 grupos de trabalho – Conhecimento, Bem-estar, Sustentabi-

lidade, Competitividade, Desafios Globais e Cidadania, Democracia e Liberdade – e em 31 

subáreas, nos quais participam, de um modo muito ativo, cerca de 400 membros.

Para além dos trabalhos relativos à elaboração do Relatório para o Crescimento Sustentável 

e do Contrato para o Crescimento Sustentável, a PCS abriu um novo ciclo de atividades, 

numa abordagem transversal e mais específica, dando início a ciclos temáticos, trabalhos 

de investigação e produção de documentos transversais.



Nota de apreseNtação

O Manifesto para um Estado Moderno, aprovado pela Direção da PCS, foi coordenado pelo 

Abílio Morgado. No texto retomam-se algumas orientações do Relatório para o Crescimento 

Sustentável: uma visão pós-troika, pondera-se a reflexão da rede de pensamento coletivo 

(crowd thinking) da PCS sobre a reforma do Estado e integra-se o contributo do grupo de 

trabalho dedicado especificamente a este tema, coordenado pelo Hélder Rosalino.

A modernização do Estado e o aperfeiçoamento da democracia têm sido persistentemente 

adiadas. Hoje, tais tarefas assumem-se como um verdadeiro imperativo nacional. A circuns-

tância de termos superado, entre 2011 e 2015, uma situação de emergência económica e 

financeira – assente no Programa de Ajustamento monitorizado pela troika – ou de viver-

mos hoje um momento de distensão financeira, em grande parte animado por um “vento 

de cauda” conjuntural, não pode servir de álibi para que se adie, mais uma vez, uma ampla 

reforma do Estado. 

Esta reforma justifica-se desde logo por razões de sustentabilidade. Se é verdade que, en-

tre 2011 e 2017, o défice orçamental foi reduzido de 11% para menos de 2%, não é menos 

verdade que o desígnio de redução da dívida pública e da fiscalidade, muito elevadas e 

que oneram os Portugueses, depende não só do crescimento económico mas também da 

redução sustentada da despesa pública. Mas não nos enganemos: essa redução estrutural 

da despesa pública não pode resultar de cortes que ameacem a qualidade dos serviços 

prestados ou a proteção dos cidadãos. Como também não são suficientes meros ganhos 

incrementais de eficiência e de produtividade. O que está verdadeiramente em causa é uma 

redefinição das funções do Estado. 

Mas existem outros fatores, ainda mais relevantes do que os de natureza orçamental, que 

justificam uma ampla modernização do Estado. 

Por um lado, é urgente dar uma resposta ambiciosa às persistentes e inaceitáveis desi-

gualdades sociais e territoriais, com a agravante da sustentabilidade do Estado Social se 

encontrar ainda mais ameaçada pelas novas tendências demográficas. No nosso Estudo 

“re-Birth” concluímos que: Portugal é o sexto país mais envelhecido do mundo, somos des-

de 2010 um dos poucos países europeus com os dois saldos (natural e migratório) negativos 

e  estima-se que, em 2051, a população portuguesa seja de apenas 8,4 milhões (menos do 

que em 1950). Logo, o papel indeclinável do Estado na promoção da equidade e da justiça 

social e na prestação de serviços de qualidade é hoje ainda mais premente. 

Por outro lado, no atual contexto de incerteza, disrupção e complexidade a nível global, 

o Estado português não pode deixar de se capacitar com os melhores instrumentos de 

decisão estratégica que permitam enfrentar os novos desafios globais, como a robotização 

e economia 4.0, a economia colaborativa, a crise climática, a volatilidade do preço das 

matérias primas, as mudanças demográficas e os novos fluxos migratórios, a perda da bio-

diversidade, o terrorismo e a cibersegurança.



Vale a pena ainda sublinhar que a – muito reclamada – regulação da globalização se joga, 

em larga medida, na redefinição das funções dos Estados e na reforma dos sistemas políticos. 

A inquietante escalada populista, nacionalista e protecionista tem-se alimentado de um 

discurso contra a globalização e contra o comércio internacional. Este discurso comete dois 

erros de paralaxe: primeiro, sem a abertura dos mercados e sem o comércio internacional 

não teria sido possível retirar 1000 milhões de pessoas da situação de pobreza extrema; 

segundo, não é a globalização mas antes a obsolescência tecnológica que está a destruir 

empregos. A revolução tecnológica em curso gera vencedores e vencidos. Alguns sectores 

e empresas despontam e criam empregos e outros, por desadequação, perdem competi-

tividade e desaparecem. Mas isso sempre aconteceu. O problema não está na capacidade 

de, através da globalização, gerar mais crescimento económico. O grande problema está, 

por incapacidade das políticas nacionais e da coordenação internacional, no aumento das 

desigualdades verificado nas últimas décadas. 

É, pois, em grande medida, à política nacional que compete o combate às desigualdades, 

seja superando problemas antigos de coesão e justiça social, seja enfrentando os novos 

riscos de desigualdade associados às alterações tecnológicas e à digitalização da economia. 

Mais do que uma cruzada contra a globalização, a robotização, a digitalização e o comér-

cio internacional, temos de fazer, no plano nacional, aquilo que nos compete: preparar os 

mais jovens para as profissões do futuro, requalificar os trabalhadores para um contexto de 

mudança acelerada, proteger os mais vulneráveis e avançar para uma verdadeira transfor-

mação digital do Estado, da economia e da sociedade. 

Mas não nos iludamos: tanto o ajustamento dos Estados aos novos desafios globais, como 

o combate aos fenómenos crescentes de populismo, ao nacionalismo e ao protecionismo 

não se resolve com tecnocracia. É preciso reformar os sistemas políticos. Vivemos numa 

nova economia assente na Tecnologia 4.0 – com avanços tão significativos como o arma-

zenamento de energia, a inteligência artificial, a genómica, os veículos não tripulados e a 

impressão 3D, potenciados por novos modelos de negócio colaborativos – que ainda convi-

ve com uma Política 1.0, com alguns mecanismos de representatividade, de participação e 

de escrutínio anacrónicos. 

Neste Manifesto apresentamos um conjunto de orientações estratégicas visando a moder-

nização do Estado e a reforma do sistema político. 



Como sempre afirmámos, a consolidação orçamental é condição necessária mas não su-

ficiente para o crescimento sustentável. É tempo de assumirmos que o nosso problema é 

estrutural e que não se resolverá sem enfrentarmos, com uma nova agenda de reformas 

estruturais, os obstáculos que nos impedem de crescer de forma duradoira há décadas. 

Precisamos de uma estratégia de crescimento sustentável assente na responsabilidade or-

çamental, nas reformas estruturais e num quadro de investimento seletivo e produtivo em 

áreas estratégicas, como o conhecimento, a política industrial e a economia verde. 

Mas uma estratégia de crescimento, para ser sustentável, além de reformista, tem de bene-

ficiar de compromisso, estabilidade, previsibilidade e mobilização coletiva.

Este é o propósito do Manifesto para um Estado Moderno. Queremos um Estado digno, que 

dignifique os cidadãos e promova a equidade social, liberte a iniciativa da sociedade civil e 

fomente o crescimento económico.

Jorge Moreira da silva
Presidente da Plataforma para o Crescimento Sustentável
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1.  
Modernizar o Estado e aperfeiçoar o sistema político constitui uma necessidade 

imperiosa para Portugal, que é também um desígnio ético para com as gerações 

futuras. Trata-se de uma missão tão irrecusável quanto preeminente, que tem de 

ser assumida, consensualizada e concretizada com grande sentido de responsabi-

lidade e quanto antes.

Esta é a mensagem principal, preocupada com o futuro do País, que a PCS – ASSOCIAçãO 

CRESCIMENTO SUSTENTáVEL, PLATAFORMA DE REFLEXãO E INTERVENçãO CíVICA pretende 

sublinhar neste seu Manifesto para um Estado Moderno: Digno, que Dignifique os Cidadãos 

e Promova a Equidade Social, Liberte a Iniciativa da Sociedade Civil e Fomente o Crescimento 

Económico Sustentável.

A PCS [cf. www.crescimentosustentavel.org] é uma pessoa coletiva de direito privado sem 

fins lucrativos, constituída, em 17 de outubro de 2011, para promover a análise, reflexão, 

intervenção, estudo e investigação, à luz de uma referência cultural, política, social e eco-

nómica de humanismo e de liberdade eticamente responsável, suportada na convicção do 

mérito da liberdade e independência na produção de pensamento, de saber e de deba-

te, consciente da imprescindibilidade da reflexão estratégica e apostada no seu caráter 

apartidário, visando a intervenção cívica e o desenvolvimento de projetos concretos e con-

cretizáveis nas áreas das políticas públicas para o desenvolvimento social e o crescimento 

sustentável, incluindo o aprofundamento da construção europeia, a capacitação dos países 

em vias de desenvolvimento e a promoção de uma globalização inclusiva, equitativa, sus-

tentável e voluntariamente determinada.

2. 
No momento em que a PCS foi constituída, Portugal acabara de pedir ajuda ex-

terna, pela terceira vez desde a instauração da democracia após 1974. Em troca 

do financiamento de emergência de que o País carecia, as Instituições credoras 

da troika exigiram o cumprimento de um rigoroso programa de ajustamento 

financeiro e estrutural, o qual se traduziu em inevitáveis e traumatizantes sacrifícios que 

os Portugueses tiveram de suportar. E que suportaram com dignidade, responsabilidade e 

solidariedade notáveis.

Logo então a PCS alertou para que a dramática situação a que o País chegara não era sim-

plesmente de natureza conjuntural e para que os Portugueses não se podiam iludir quanto 
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à dimensão dos nossos persistentes problemas estruturais, inviabilizadores do crescimento 

económico saudável e sustentável. Apesar do êxito das reformas estruturais concretizadas 

durante esse período de ajustamento e porque esse ajustamento implicou uma governação 

condicionada pelo sufoco da emergência financeira nacional, o diagnóstico que fizemos em 

2011 permanece, em grande parte, atual. 

Para além dos recorrentes défices orçamentais do Estado e do sufocante endividamento 

deste, das empresas e das famílias, com grande dimensão externa, fragilizando o sistema 

bancário nacional já exposto a um tecido empresarial com debilidades produtivas e de ges-

tão e muito dependente de capitais alheios, há de olhar-se com preocupação, sobretudo 

face à comparação com os nossos parceiros europeus, entre o mais: para os baixos níveis da 

nossa produtividade; para o peso excessivo do que o Estado consome da riqueza nacional 

e para a asfixiante carga fiscal; para as angustiantes ineficiências e ineficácias do Estado e 

para a falta de qualidade, de suporte analítico e de monitorização de muitas das políticas 

públicas; para as demasiado grandes intensidade energética e intensidade dos transportes 

no PIB; para a fraca expressão do investimento privado em investigação e desenvolvimento 

no PIB; para o diminuto peso dos produtos de alta tecnologia no volume de exportações; 

para a nossa dependência do exterior em termos alimentares; para a grande percentagem 

dos portugueses pobres; para os altos níveis de desigualdades sociais e territoriais; para as 

ainda insuficientes competências dos nossos jovens nos domínios da leitura, da matemática 

e das ciências; para a muito insuficiente percentagem da população jovem com o ensino 

secundário; para o sério desafio inerente à realidade da demografia portuguesa e à frágil 

coesão entre gerações.

A este diagnóstico exemplificativo adita-se a agravante de um sistema político exercido 

com distanciamento dos cidadãos, permeável a interesses particulares e vulnerável a práti-

cas perversas, com elevados níveis de opacidade e de ausência de escrutínio, fomentando 

o alheamento recíproco entre os Portugueses e os seus políticos e gerando desconfiança 

crescente no Estado de direito democrático. Desconfiança alargada às elites dirigentes, cuja 

apetência pelos cargos não é, com demasiada frequência, traduzida em desempenhos com-

petentes e com assunção das responsabilidades e dos ónus inerentes. Por outro lado, as 

instituições intermédias – a começar pelos partidos políticos –, que nas sociedades abertas 

devem constituir espaços de manifestação da iniciativa e da liberdade individuais e veículos 

de afirmação da diversidade, tendem, em demasiados casos, a convolar-se em estruturas 

manipuladas e em instrumentos de manipulação da comunicação e da decisão públicas, 

repudiando o seu papel em prol da consensualização do interesse geral e, assim mesmo, do 

fortalecimento da sociedade civil e da inclusão e coesão sociais. E até a independência da 

comunicação social é hoje motivo de preocupação, pela situação económica e financeira 

que caracterizam o setor.



3. 
É, pois, tempo de assumir – como já o era em 2011, quando nasceu a PCS – que 

o problema do País é estrutural e que não se resolverá enquanto não se empre-

ender uma alteração radical do nosso modelo de desenvolvimento.

Logo em 2011, a PCS identificou como necessário um modelo de desenvolvimen-

to sustentável, inteligente, competitivo e inclusivo; a exigir novas opções estratégicas e um 

quadro ambicioso de reformas.

Um tal imperativo reformista estruturou-o então a PCS, na sua Carta Constitutiva [dispo-

nível em www.crescimentosustentavel.org], em função de 10 objetivos nacionais, que po-

dem agrupar-se em duas grandes vertentes. Por um lado, a promoção de um adequado 

equilíbrio entre a flexibilidade e a segurança no trabalho, a valorização do conhecimento 

e da cultura empreendedora, a opção por uma nova carteira de atividades económicas, o 

incentivo da economia verde e a concretização de um novo modelo territorial. Por outro 

lado, o aprofundamento da democracia, a afirmação de uma sociedade de valores e de 

consciências e a libertação dos cidadãos face a um Estado necessariamente menos pesado 

e menos influente mas mais criterioso, transparente e eficaz, com destaque na administra-

ção da justiça, e capacitado para ter voz e atuar nos desafios internacionais.

Na sequência da sua Carta Constitutiva e considerando os referidos 10 objetivos nacionais, 

publicou a PCS, em 2012, o Relatório para o Crescimento Sustentável [cf. Relatório para o Cres-

cimento Sustentável, Uma visão pós-troika, disponível em www.crescimentosustentavel.org].

A PCS contou então com a colaboração de mais de 300 pessoas, organizadas em grandes 

temas [Cidadania, Democracia e Liberdade; Conhecimento; Competitividade; Sustentabili-

dade; Bem-Estar; Desafios Globais ] e em 27 grupos de trabalho [Educação; Cultura; Ciência 

e Ensino Superior; Empreendedorismo e Inovação; Sociedade da Informação; Juventude 

e Desporto; Emprego; Segurança Social; Saúde; Família e Igualdade; Consumidores; Re-

forma do Estado; Finanças; Fiscalidade; Economia; Agricultura e Florestas; Comunicações; 

Ambiente; Ordenamento do Território; Energia; Economia do Mar; Mobilidade; Desafios 

Globais; Justiça; Cidadania e Participação; Sistema Político; Segurança e Defesa].
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Desse labor resultou uma síntese, em cerca de 230 páginas, constituída  por 511 recomen-

dações de ações necessárias para, com base em orientações estratégicas bem definidas, 

enfrentar e vencer os 27 desafios estratégicos colocados pelo imperativo de libertar o po-

tencial de crescimento de Portugal.

4. 
Para a PCS é muito claro – como já então o era – que a consolidação orçamen-

tal, sendo condição necessária – e, por isso mesmo, a assumiu com rigor num 

daquele desafios –, não é, de todo, condição suficiente para o crescimento, pois 

existem constrangimentos estruturais que tornam o nosso desenvolvimento 

económica e financeiramente insustentável, sem conseguir combater a desigualdade so-

cial, distribuir equitativamente a riqueza e erradicar a pobreza. Não foi, aliás, por falta de 

despesa pública que chegámos onde chegámos em tal insustentabilidade global.

Portugal precisa, pois, de um novo modelo de desenvolvimento, por duas razões, logo as-

sim explicadas em 2012 e, contudo, perfeitamente atuais: porque existem problemas es-

truturais que nos acompanham há décadas, para além do endividamento e dos défices 

orçamentais, e que nos têm impedido de crescer de modo – financeira, social, económica e 

ambientalmente – sustentável; porque a estratégia de crescimento, em Portugal, não pode 

estar desligada dos grandes debates e tendências internacionais em matéria de demogra-

fia, de consumo de recursos naturais, de volatilidade do preço das matérias primas e de 

inovação tecnológica.

Precisamos realmente de uma alteração radical no nosso modelo de desenvolvimento, 

em prol de um modelo de desenvolvimento verde, inteligente, competitivo e inclusivo, que 

necessita de novas opções estratégicas e de um quadro ambicioso de reformas capaz de 

transcender, simultaneamente, o horizonte temporal de uma legislatura e as heranças po-

lítico-culturais do passado.

Muitos daqueles 27 desafios elencados no Relatório para o Crescimento Sustentável incidi-

ram mais diretamente sobre a reforma do Estado e do sistema político, visando a moder-

nização da organização e dos procedimentos públicos e o aprofundamento democrático, 

como condições para o crescimento económico sustentável, para a coesão e justiça social 

e para a preservação da soberania nacional, a garantia de segurança dos Portugueses e a 

capacitação da intervenção do País no contexto europeu e mundial.

Depois de, a partir de 2013, a PCS ter relançado a sua rede de pensamento coletivo (crowd 

thinking) através de um trabalho concretizado no Contrato para o Crescimento Sustentável 

e no texto Como Potenciar a Retoma da Economia e Posicionar Portugal? [disponíveis em 

www.crescimentosustentavel.org], já em 2016 retomou o labor dessa sua rede, através do 

trabalho de investigação, reflexão e análise de muitas dezenas dos seus membros, para 

uma atualização dos pressupostos e das conclusões contidos no Relatório para o Cresci-

mento Sustentável quanto a algumas das áreas neste tratadas, com um especial enfoque 

no tema da reforma do Estado. Desse labor coletivo resultaram textos relevantes, os quais, 

conforme concebidos pelos seus identificados autores, estão disponíveis online, no sítio ofi-

cial da PCS [cf. CROWD THINKING, REFORMA DO ESTADO, Reflexão dos Grupos de Trabalho, 

em www.crescimentosustentavel.org].



5. 
Passados cinco anos da publicação do Relatório para o Crescimento Sustentável 

e feita a referida ponderação de atualização, a PCS lança, neste seu novo texto, 

um grito de alerta para o imperativo nacional urgente que constituiu a consen-

sualização e concretização da reforma modernizadora do Estado e do aperfeiço-

amento do sistema político. Naturalmente, retomar-se-ão algumas afirmações anteriores, 

tidas, não sem muita preocupação, como perfeitamente atuais.

Este grito de alerta assume a forma de um Manifesto. Um Manifesto para um Estado Moder-

no: Digno, que Dignifique os Cidadãos e Promova a Equidade Social, Liberte a Iniciativa da 

Sociedade Civil e Fomente o Crescimento Económico Sustentável.

Entretanto, o ano de 2017 confrontou e assustou os Portugueses com graves debilidades no 

exercício pelo Estado da sua função soberana de segurança e defesa do território e dos ci-

dadãos, revelando ineficiências e ineficácias inconcebíveis em matéria de segurança militar, 

de resposta a catástrofes e de proteção e socorro.



6. 
Não é um dado adquirido na sociedade portuguesa – com preocupação o reco-

nhecemos – que a modernização do Estado e o aperfeiçoamento da democracia 

seja uma tarefa inevitável e inadiável. E são várias as causas para esta iludida e 

perigosa perceção.

A conjuntura favorável que de momento beneficia a economia portuguesa faz perpassar a 

ideia – porventura acentuada por uma visão simplista da teoria dos ciclos económicos – de 

que as dificuldades recentemente sentidas foram apenas fruto de circunstâncias externas 

desfavoráveis e passageiras, de que o crescimento económico depende exclusivamente dos 

bons ventos do exterior e de que os problemas das finanças públicas se resolvem tão só pelo 

incremento da receita fiscal induzida por tal crescimento suportado na procura externa.

Esta visão cómoda tende a fortalecer-se instintivamente perante o desgaste da própria ideia 

de reforma do Estado – tantas vezes propalada em vão –, perante a ausência de verdadeiro 

pensamento estratégico, perante os riscos políticos inerentes à assunção e gestão da mu-

dança, perante maniqueísmos ideológicos, perante soluções governativas geneticamente 

incompatíveis com a alteração estrutural e perante a ausência – que as deficiências do 

sistema político e os ciclos eleitorais potenciam – de aferição de responsabilidades políticas 

causais, lacuna grave porque promotora de atitudes de governação à vista e meramente 

reativas, nos antípodas da governação liderante e estratégica que a ética do futuro reclama; 

e, até, perante algumas visões constitucionais extremadas.

Como se diz na Carta Constitutiva da PCS, é tempo de assumir uma sociedade “que pugna 

pela solidariedade entre gerações”; é tempo de “à sociedade dos direitos suceder uma so-

ciedade dos direitos e dos deveres, da liberdade e da responsabilidade, da confiança nas 

instituições e nas comunidades”, que seja “estribada na liberdade dos presentes, sem pôr 

em causa os direitos dos vindouros” e que seja “estruturada na ética do futuro: a ética que, 

aplicada no tempo presente, reabilita o tempo futuro”.
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7. 
E, contudo, a falácia destas perspetivas e o perigo das posturas amorfas que delas 

decorrem são bem evidentes.

É certo que a conjuntura externa atual, tão excecional ela é, pode fazer-nos pen-

sar que estamos curados dos nossos males. Na verdade, vivemos um momento de 

sólido crescimento económico mundial, europeu e espanhol; uma baixa histórica do preço 

do petróleo; uma persistência, que não consistência, de juros favoráveis; uma conjuntura 

de segurança na bacia do Mediterrâneo geradora de crescente afluxo do turismo. Tamanha 

conjugação de fatores exógenos não pode, simplesmente, deixar de refletir-se internamen-

te no crescimento e no emprego.

Só que, ainda assim, não se esfumou o stress das contas públicas, com o alívio da austerida-

de salarial a ser compensado com uma nova e visivelmente comprometedora austeridade 

no funcionamento (operação e manutenção) dos serviços públicos, no investimento público 

e nos pagamentos públicos em dívida.

Não é, pois, estrategicamente racional e responsável repousar exclusivamente sobre os 

bons ventos do exterior que, por ora, refrescam a economia nacional. Só há ventos de favor 

quando se conhece um rumo; e é precisamente em conjuntura favorável que um tal rumo 

deve ser traçado e empreendido.

Os Portugueses têm, por dura experiência, a sensação de que a atual conjuntura externa 

excecional não dura para sempre e têm ainda a perceção de que as acentuadas debilidades 

estruturais do País fazem com que esteja totalmente exposto e muito vulnerável aos efeitos 

da inversão de ciclo.

Tais debilidades estruturais – precisamente por o serem – são imunes às conjunturas favo-

ráveis e aos ciclos de crescimento económico; são o resultado, como os sedimentos de alu-

vião, de uma continuidade histórica de intervenções avulsas ou de omissões reiteradas, sem 

visão de conjunto e sem caráter sistémico, que entretanto solidificaram e resistem. O peso 

desta realidade constitui hoje uma determinante desvantagem competitiva para Portugal 

e um inibidor do desenvolvimento da sociedade portuguesa.

Como demonstrado no policy paper elaborado por um grupo de especialistas no âmbito da 

PCS e divulgado no passado dia 5 de junho, Que caminhos para a dívida pública portuguesa 

[disponível em www.crescimentosustentavel.org], a sustentabilidade da atual dívida pública 

do País – e a confiança que externamente tal sustentabilidade suscita, condição de gestão 

e de renovação dessa dívida – depende da comprovação objetiva de que ele adquiriu en-

tretanto as condições estruturais para honrar no futuro os custos de financiamento e para 

assumir amortizações de forma consistente e prolongada, algo que, por sua vez, depende 

da obtenção contínua de expressivos saldos orçamentais primários.



Não necessita já de demonstração que a evolução demográfica e as novas tecnologias de 

produção colocam pressão crescente sobre os sistemas de saúde e de segurança social, no 

que é uma realidade também essencialmente estrutural e em desequilíbrio progressiva-

mente mais grave, que não pode deixar de ser encarada de imediato, de molde a acautelar 

ruturas a prazo e a permitir antecipar, o mais possível, os inevitáveis regimes de transição 

impostos pela mudança, no que é, para além do mais, uma exigência de equidade e de 

verdade na relação entre as gerações.

Os problemas, os desafios e as oportunidades resultantes da evolução demográfica em 

Portugal foram extensivamente analisados no âmbito de um projeto de investigação da 

PCS, concretizado num relatório publicado já em 2017, (re)Birth: Desafios demográficos co-

locados à Sociedade Portuguesa [disponível em www.crescimentosustentavel.org]. Aqui é 

o momento para, suscitando a reflexão sobre esse texto, alertar para a necessidade de 

passarmos dos diagnósticos à ação, através das políticas ativas integradas, tão necessárias 

quanto inadiáveis, de enquadramento demográfico e de imigração.

Sejamos claros, à laia de síntese: o produto potencial da economia portuguesa apresenta 

hoje limites estreitos bem conhecidos, o que – num cenário de resignação com o nosso 

atual padrão estrutural de desenvolvimento – inviabiliza, a prazo curto, a continuação do 

crescimento exclusivamente induzido pela procura externa, com destaque para o turismo.

Daí a insistência da PCS no imperativo de libertar o potencial de crescimento de Portugal, 

através de um novo modelo de desenvolvimento, dependente de renovadas opções estra-

tégicas e de um quadro ambicioso de reformas.

8. 
Por outro lado, ainda, não é simplesmente admissível que o Estado, sobretudo 

face às carências que o País ainda tem, gaste irracionalmente, ineficientemente 

e ineficazmente os recursos de que consegue apropriar-se só porque consegue 

dispor dos mesmos. Sem miserabilismos, o Estado português deve ser tão com-

petente quanto parcimonioso e austero no uso dos recursos dos Portugueses. E para passar 

a fazer bem, promovendo a justiça social e utilizando eficientemente os escassos recursos 

disponíveis, não pode o Estado deixar de repensar-se nas suas funções, na sua estrutura e 

nos processos como funciona e atua.

Temos de ter um Estado que proteja e dignifique os cidadãos, tanto quanto proteja e acau-

tele o dinheiro dos contribuintes.

Sublinha-se que uma tal reforma estrutural do Estado não é apenas condição de eficiência 

na utilização de recursos; ela é igualmente condição – no que representa o seu mais rele-

vante desígnio – de um Estado mais competente e eficaz no desenho correto das políticas 

públicas e no desempenho das tarefas de que os cidadãos o incumbem.

E, assim mesmo, ela é ainda condição da caducidade da ideia pré-concebida da genera-

lizada incapacidade da gestão pública, quantas vezes causa de opções imediatistas pela 

entrega de funções públicas ao setor privado, sem a devida ponderação e até com distan-

ciamento da decisão ideológico-política séria e soberana que sempre deveria presidir a uma 

tal opção.



9. 
O debate político essencialmente ideológico e a capacidade de geração de con-

sensos após Abril de 1974 permitiram fortalecer o Portugal democrático e con-

solidar estratégias para os principais desafios nacionais, incluindo a transição 

para o constitucionalismo democrático, o desenvolvimento e a integração euro-

-atlântica. Era um tempo político de ideais e de abnegação, que legou uma sociedade ainda 

hoje coesa, moderada e ideologicamente conciliável em torno dos valores determinantes 

da dignidade dos cidadãos.

Como então, os Portugueses reclamam hoje capacidade de conciliação política em torno 

das soluções equilibradas e inclusivas para os grandes desafios nacionais. E Portugal não 

pode – não pode de todo – adiar as suas prioridades estratégicas, muito particularmente 

em matéria de demografia, imigração, emprego, sistema de pensões e combate à pobreza; 

sustentabilidade económica e financeira do Estado, das empresas e das famílias; proteção 

ambiental e ordenamento do território; segurança nacional; reforma do sistema de justiça 

e do setor público estadual, com dignificação do serviço público; combate à corrupção e à 

evasão fiscal ilícita.

Portugal é viável como nação soberana.

O processo de ajustamento iniciado em 2011 provou, aliás, a sua notável capacidade de 

se voltar para o exterior, incrementando exportações e equilibrando a balança comercial. 

Indesculpável será se pusermos em causa essa viabilidade por não sabermos estar à altura 

das exigências de mudança que ela requer e que a história cometeu ao presente, sem pos-

sibilidade já de delegação nas gerações futuras.

Estamos a tempo; mas sem muito mais tempo.

Daí este grito de alerta da PCS, em prol da consensualização de uma verdadeira estratégia 

nacional (que não unanimismo) para a dignificação da política e para a modernização do 

Estado.

A tarefa é certamente difícil e não deixará de contender com o status quo. Mas é uma tarefa 

possível e alcançável, assim exista sentido do compromisso ético com o futuro, coragem, 

visão estratégica e capacidade de gestão da mudança.



10. 
Saber gerir a mudança inerente à modernização estrutural do Estado 

implica quatro apuradas perceções.

Por um lado – até porque os tempos da mudança podem ser longos –, a 

reforma do Estado é necessariamente uma regeneração, uma melhoria 

contínua e progressiva, uma correção em movimento, embora com visão de conjunto e 

atuação sistemática, porque não pode haver ruturas de funcionamento e porque a adminis-

tração a cargo do Estado não suporta hiatos nem dispõe de substitutos transitórios.

Por outro lado, se é certo que constitucionalmente o Governo é o órgão superior da Admi-

nistração Pública – competindo-lhe dirigir a administração direta do Estado, superintender 

na indireta e tutelar esta e a administração autónoma –, isto não significa que a Admi-

nistração Pública seja pertença do Governo e que não seja, de todo, de evitar a tendência 

comummente verificada, indutora de grave turbulência, ineficiência e ineficácia, de redese-

nhar uma e outra vez a estrutura da Administração em função da estrutura dos sucessivos 

Governos; quando precisamente o contrário se impunha, pelo menos quanto àquela que 

deve ter-se como a estrutura matricial dos órgãos e serviços públicos, cuja constância deve-

ria ser juridicamente salvaguarda.

Em terceiro lugar, não pode esquecer-se que o Estado não é um fim em si mesmo, mas 

que existe para servir, sendo em função da eficiência e eficácia de um tal serviço, na sua 

realidade histórica e na sua missão atribuída, que a organização e os procedimentos devem 

ser pensados; que nunca em função de desenhos meramente conceptuais ou importados.

Por fim, há de ser-se muito pragmático quanto aos objetivos e às metas a atingir com a 

mudança. Interessar-nos-á a mudança que permitir os melhores resultados reais; mesmo 

que outras mudanças possíveis houvesse, porventura mais perfeitas idealmente, mas cuja 

concretização, por incapacidade de aderência à realidade existente, acabasse por gerar en-

tropia e disfuncionalidade, à custa não só dos resultados ambicionados mas, inclusivamen-

te, dos resultados que eram alcançados antes da mudança iniciada.     

    CONDIçõES DE  
     UMA REFORMA POSSíVEL 

IV



11. 
O Estado português não pode deixar de se capacitar com os instrumentos 

para a decisão estratégica autónoma e fundada na verdade objetiva e na 

análise científica, num contexto inevitável de incerteza – senão mesmo de 

desconhecimento – do futuro; para regular adequadamente uma socie-

dade, uma economia e um território que enfrentarão os desafios crescentes inerentes às 

biociências, à digitalização e robotização da economia 4.0, ao fornecimento colaborativo 

de serviços, ao consumo partilhado, às exigências da economia circular e de desafios am-

bientais tão prementes como a gestão da água e a desertificação; para garantir, nestes 

contextos desafiantes, o célere arbitramento dos litígios; para dar resposta pronta às novas 

exigências de segurança e de proteção e socorro às populações; para garantir tanto as con-

dições dignas de vida aos mais vulneráveis quanto as condições de libertação das iniciativas 

criativas dos mais autónomos; para poder ser uma voz ativa no contexto internacional, lá 

onde os seus interesses estratégicos estão presentes ou onde as questões estratégicas se 

discutam e, com especial destaque, numa União Europeia em processo de reinvenção.

Portugal já por diversas vezes demonstrou, em momentos determinados, ser capaz de se 

posicionar à frente dos seus parceiros. Isso aconteceu sempre que foi capaz de saltar etapas 

nos processos de desenvolvimento e nos desafios tecnológicos. As sociedades enfrentam 

hoje profundos desafios determinados pelas novas tecnologias, como a PCS antecipou em 

documento, resultante de um projeto de investigação que coordenou, publicado em 2016: 

Game Changers: Surfing the wave of technology disruption [disponível em www.crescimen-

tosustentavel.org].

Face a tal verdadeira disrupção tecnológica que todas as sociedades enfrentam, não deve 

ser outra a ambição para a reforma do Estado português: saltar etapas, tornando-o um 

game changer e capaz de acompanhar o sentido dessa disrupção, atuar segundo ela e con-

tribuir ativamente para dotar toda a sociedade dos meios de inclusão exigidos por este 

novo ambiente de desenvolvimento. Pois, hoje, face a um ambiente 4.0, depara-se-nos 

ainda um Estado 1.0.

Como se escreveu no Relatório para o Crescimento Sustentável – no qual se elencou o de-

safio de assumir a sociedade da informação e a infraestrutura de comunicações como es-

senciais para o aumento da competitividade e da internacionalização –, Portugal tem de 

saber tirar partido dos talentos, das infraestruturas, dos recursos naturais, da História e do 

posicionamento geopolítico para competir e vencer à escala global, no contexto de uma 

economia de rede e não de escala, para enfrentar as novas ameaças globais – a crise cli-

mática, a crise alimentar, a crise demográfica, a perda da biodiversidade, o terrorismo e a 

cibersegurança – e para tirar partido das novas oportunidades globais, como: a economia 

verde e a revolução energética, a economia da saúde e a biotecnologia, a economia digital 

e dos novos materiais.



O que passa por fazer de Portugal um país de atração de talentos, de investimentos e de 

projetos e, em suma, capaz de tirar partido das potencialidades de competição global de 

que dispomos.

Ser bem sucedido face a tais desafios exigentes e oportunidades disputadas implica a tarefa 

essencial de orientar o sistema educativo português para a formação integral da pessoa – 

no aprender a ser, no aprender a conhecer, no aprender a fazer, no aprender a conviver e 

no aprender a pensar –, capacitando a sua autonomia para a liberdade e responsabilidade 

e formando gerações criativas, competentes e confiantes. O sistema educativo português 

tem aqui uma palavra decisiva a desempenhar, no que é hoje talvez a sua missão mais 

exigente e desafiante. Mas para que assim seja, pressupõem-se mudanças, também elas 

estruturais. Muito consciente desta realidade, a PCS lançou recentemente o projeto de in-

vestigação Game Changers: Developing Skills for a T-World. 

12. 
Em qualquer das três crises financeiras vividas pelo Portugal democráti-

co constatou-se uma rápida capacidade de adaptação dos Portugueses 

e das empresas nacionais. Como no passado, o mais recente processo 

de ajustamento – ainda em curso – pauta-se, como já sublinhado, pelo 

crescimento das exportações e pela correção do desequilíbrio das nossas contas externas; 

e, mesmo que de forma nem sempre virtuosa, a despesa e o défice públicos foram reduzi-

dos. Deve ainda sublinhar-se que desta vez o ajustamento não dispôs já dos instrumentos 

monetário e cambial. 

Mas é uma ilusão pensarmos que estes resultados estão consolidados. E isso deve constituir 

motivo de preocupação para todos nós. Nas duas anteriores crises a economia portuguesa 

também se ajustou de forma rápida; e, ainda assim, evidentemente, fomos incapazes de 

criar as condições necessárias para evitar futuras crises nas contas públicas. A pergunta que 

nos devemos pois colocar é como evitar que Portugal volte a cair na mesma situação; e o 

nosso desafio coletivo deve ser o de quebrar o padrão de crises recorrentes nas finanças 

públicas, fazendo hoje tudo quanto está ao nosso alcance para impedir que a nossa gera-

ção e as futuras tenham de voltar a deparar-se com situações de crise nacional, plenas de 

austeridade e de autonomia condicionada.

O que ficou por fazer nas duas crises anteriores foi um olhar, ponderado e crítico, sobre as 

instituições do Estado; e sobre o seu papel na origem, propagação e mitigação da crise. Fal-

tou um questionar sobre se o Estado responde da forma mais eficiente e eficaz aos anseios 

dos Portugueses; e faltou dotá-lo das valências adequadas para que ele próprio pudesse 

contribuir para a edificação de uma economia moderna, aberta, próspera e sustentável.

Existe em Portugal um saudável consenso em torno das conquistas do Estado social.  

Ao longo das últimas décadas, o Estado contribuiu, de forma decisiva, para a rápida melho-

ria dos nossos índices de desenvolvimento e para a democratização do acesso à saúde e à 

educação.



Mas devíamos ter sido mais ambiciosos; a ambição tem ainda de ser maior. Temos até de 

nos questionar se não poderíamos ter obtido os mesmos resultados, ou mesmo melhores 

resultados, com mais eficiência e com menos recursos; e, portanto, com menor sobrecarga 

fiscal. Estamos satisfeitos com o patamar de desenvolvimento alcançado ou seria de espe-

rar melhores índices de justiça social e de igualdade de oportunidades? Tem o Estado tido 

na economia um papel facilitador ou tem, pelo contrário, constituído um obstáculo? Tem 

ele exercido eficazmente as funções de regulação e de promoção da livre concorrência?

Infelizmente, a última crise não residiu apenas num desequilíbrio das contas públicas. Este 

é apenas o fenómeno mais saliente das múltiplas fragilidades que se foram acumulando 

na economia portuguesa. Tal desequilíbrio é, portanto, causa e consequência de outros 

desequilíbrios na sociedade que somos, muito visíveis logo desde o início deste século. Re-

sultaram de investimento pouco reprodutivo, de acesso fácil ao crédito e de sobre-endivi-

damento, público e privado, e de um modelo económico assente em setores protegidos da 

concorrência externa e de reduzida inovação, o que tende a gerar distorções salariais. O 

Estado, sem reflexo nos níveis de eficácia, cresceu de forma desmesurada, atingindo ampli-

tudes de emprego público e de custos inadequados à capacidade da nossa economia, com 

a despesa pública a ultrapassar metade do PIB nacional. Ao mesmo tempo, a economia 

portuguesa esteve praticamente estagnada e o emprego entrou num padrão de queda. E, 

apesar de tudo isto, continuamos a ser um dos países mais desiguais da União Europeia.

O Estado falhou, portanto, na prevenção e na correção atempada dos múltiplos desequi-

líbrios que se foram acumulando na sociedade portuguesa; foi incapaz de precaver-se de 

crises nas contas públicas; claudicou na criação das condições necessárias para gerar cresci-

mento económico e justiça social.

13. 
O Estado que temos não é o Estado que queremos e que merecemos.  

A ambição tem de ser maior. E do debate sobre a modernização do Esta-

do ninguém pode excluir-se. Resistir à mudança por mero conservadoris-

mo é ficar afastado do processo de decisão e das escolhas que têm de ser 

feitas. Em tal debate temos de deixar de lado os rótulos e temos de preservar o verdadeiro 

e conclusivo debate ideológico.

Todos os que têm responsabilidades políticas, no Governo ou fora dele, têm a obrigação de 

olhar, de forma crítica, para as instituições do Estado e questionar o que deve ser mudado 

para melhor servir os interesses e anseios dos Portugueses. É necessariamente um processo 

que requer um forte compromisso entre os agentes políticos, sociais e económicos; uma 

tão intensa quanto urgente, ampla e bem sucedida concertação social. Com a comunicação 

social a desempenhar um papel da mais sublime relevância na mediação crítica e verdadei-

ra da informação que os Portugueses terão de ter.

Não pode esquecer-se que o Estado não é uma realidade uniforme. É composto de fun-

cionários públicos e políticos, de serviços e projetos, de investimentos e políticas públicas.  

O Estado é vários Estados. E o problema é que para alguns esse Estado é mínimo; mas 

para outros é grande demais, quase asfixiante. Para muitos é um Estado ausente; mas de 

alguns, poucos, é um Estado perversamente próximo.



A reforma do Estado é um processo vasto, contínuo e complexo; traduz-se, como já su-

blinhado, numa regeneração. Para ser bem-sucedida tem de assentar numa perspetiva 

sistemática e pragmática; que assuma opções e prioridades de forma transparente; que 

privilegie medidas que criem os incentivos certos para que sejam as próprias instituições a 

empreender e concretizar as mudanças necessárias e a fazerem-no de forma contínua.

Não pode alimentar-se a ilusão de que a reforma da Administração Pública se resume à 

solução mágica de umas quantas alterações radicais, introduzidas num único momento 

e de uma vez por todas. Deve entender-se a reforma da Administração Pública como um 

processo contínuo e gradual, em que se vão recolhendo vantagens duradouras de novas es-

truturas, procedimentos e práticas de trabalho, com o objetivo de o tornar mais ágil e mais 

adaptado aos desafios da sociedade atual, num quadro de sustentabilidade financeira.

Se a abordagem deve ser pragmática e flexível, os princípios subjacentes à reforma do Es-

tado devem ser firmes e constantes, na promoção da equidade na sociedade portuguesa e 

da eficiência na atuação da Administração Pública. Equidade e eficiência devem ser o filtro 

de escolha das políticas a adotar e o fim último a prosseguir, pois só assim estaremos a 

contribuir para o progresso do País, com justiça social e sustentabilidade.

Uma coisa é certa: Portugal venceu a crise espoletada em 2011 em condições adequadas 

para o crescimento da economia e a criação de emprego, com um setor exportador mais 

forte e empresas mais inovadoras e produtivas. É agora necessário lançar mão das refor-

mas na organização e no funcionamento do Estado que são necessárias para que este atue 

com mais eficiência e com mais eficácia e com racionalização e redução da despesa pública 

de forma permanente. Só assim poderemos ter, a prazo, uma fiscalidade mais estável e 

mais baixa; e só assim seremos capazes de prevenir futuras crises das contas públicas e 

evitar que volte a ser necessário impor aos Portugueses os sacrifícios do passado recente.



14. 
Esta exigência reformista pressupõe uma nova postura dos responsá-

veis políticos, a induzir por reformas que reabilitem o sistema político, a 

começar pela vida partidária. Espera-se, naturalmente, que o exercício 

dos cargos políticos e públicos seja imune à corrupção, à prevaricação, 

ao abuso, à influência ou ao desvio de poder. Mas espera-se muito mais do que isso, levan-

do a vida democrática mais longe, num quadro de uma democracia mais participada e de 

uma melhor representação política.

Espera-se a concretização efetiva do paradigma que corresponde à verdadeira cultura de 

serviço público. Espera-se posturas, atitudes e ações promotoras da consensualização do 

interesse geral e exclusivamente orientadas por este. Espera-se a assunção integral da res-

ponsabilidade, dos ónus e da coragem inerentes ao exercício dos cargos, com o desapego 

necessário à atuação tão leal à causa pública quanto independente dos interesses particula-

res. Espera-se a conceção e a concretização de políticas públicas suportadas exclusivamente 

na verdade objetiva e no conhecimento científico, transparentemente fundamentadas e 

avaliadas. Espera-se uma disponibilidade plena e voluntária para a prestação de contas e 

para a sujeição ao escrutínio público. Espera-se a evidenciação de dimensões intelectuais 

superiores, capazes de liderarem pelo exemplo e sem prepotência, com saber, com rigor, 

com entrega, com discrição, com frugalidade, com visão de futuro, com audácia e capaci-

dade de gerir o risco, com sentido estratégico e com ética.

A sociedade portuguesa desacreditou da capacidade de o seu sistema político discutir aber-

tamente os problemas estruturais do País e de para eles encontrar respostas concertadas e 

eticamente fundadas; e tem dificuldade em conceber-se como uma sociedade de livre arbí-

trio individual, pressuposto do aperfeiçoamento do papel social de cada indivíduo, pelo ca-

ráter, pelo esforço, pela entrega, pelo génio, pela competência, pelo rigor, numa cultura de 

responsabilidade que valorize o mérito e penalize a infração, a partir de uma postura de ava-

liação de desempenho objetiva, permanente e transparente das pessoas e das organizações.

APERFEIçOAR
A DEMOCRACIA

V



15. 
Pensar estrategicamente o País não é adivinhar o futuro, sobretudo 

quando o futuro já não é o que costumava ser. Pensar estrategicamente 

o País é antecipar o nosso futuro a partir do que hoje construirmos nos 

contextos existentes.

Portugal chegou onde chegou, com as nossas atuais acentuadas debilidades estruturais, 

não por qualquer imprevisibilidade, mas por falta de capacidade prospetiva das nossas li-

deranças, sobretudo das nossas lideranças públicas. Chegou onde chegou por não termos 

cuidado atempadamente dessas nossas debilidades, quando estas já podiam e deviam ter 

sido entendidas como tais. Face às capacidades nacionais enfraquecidas, Portugal deixou-se 

vulnerabilizar e tornar-se demasiado exposto aos desígnios daqueles de quem, no exterior, 

depende financeiramente, em termos que uma outra seriedade e responsabilidade política 

estratégica há muito desaconselharia. Falhámos estrategicamente porque simplesmente 

nos foi mais cómodo não analisar e não traçar e concretizar objetivos que uma verdadeira 

e responsável visão estratégica imporia.

E assim nos tivemos de sujeitar, uma vez mais, a ser resgatados pela solidariedade interna-

cional, com a dura condicionalidade inerente, traduzida em sacrifícios e amputações de so-

berania. Mas que também nos suscitou o nosso autónomo e soberano engenho para uma 

regeneração – aliás, bem necessária nalguns aspetos – da sociedade portuguesa.

A legitimidade democrática de todos quantos têm politicamente em mãos os destinos de 

Portugal pressupõe, neste preciso momento histórico, uma liderança política que se impo-

nha pela convolação das dificuldades em oportunidades, através da responsabilidade de 

proposta autónoma de projetos nacionais sérios, ambiciosos e concretizáveis, isto é, sem 

seguidismo dos inquéritos de opinião mas liderando a opinião dos inquéritos.

Num momento em que valem menos as posições entrincheiradas de defesa desesperada 

de reservas de soberania para valerem muito mais os contributos internos efetivos para a 

criação de condições endógenas de exercício de soberania nacional alargada, não podemos 

continuar a falhar.

Hoje, em Portugal, liderar politicamente é, antes do mais, participar ativamente na geração 

de consensos, que assegurem previsibilidade, estabilidade e confiança. E o Estado deve ser 

rigoroso e diligente na concretização dos consensos obtidos em torno do interesse geral e 

deve também garantir, com isenção, as condições para que a sociedade tenha a vitalida-

de necessária para gerar novas exigências, novas críticas e novas sínteses, traduzíveis em 

mandatos políticos pragmáticos, capazes de reagirem tanto aos populismos quanto aos 

conservadorismos acríticos.

Os consensos em torno das orientações estratégicas de desenvolvimento de Portugal são 

fundamentais. Mas só são consensos válidos, eficientes e eficazes os que permitem traçar 

rumos e navegar, os que expõem, clarificam, criam e são dinâmica. Os consensos são con-

clusão e ação e pressupõem confronto são de visões, enfrentamento do conflito, capacida-

de crítica e decisão fundamentada.



16. 
Ciente de que a insatisfação dos Portugueses com a sua democracia 

não pode deixar de ser encarada, a PCS, no Relatório para o Crescimento 

Sustentável, na sequência e em coerência com a sua Carta Constitutiva, 

assumiu logo como primeiro desafio a consagração de uma democra-

cia mais participada e de uma representação política mais responsabilizada, com base nas 

ideias centrais de que é da razão e do mérito que deve emergir o poder, que só com trans-

parência pode ser exercido, e de que a regeneração do sistema político português envolve, 

para além da revisão do sistema eleitoral, uma maior participação cívica, em reforço da 

cidadania e evitando que aquela insatisfação se transforme em deriva antidemocrática.

Isto para uma nova cultura política em Portugal, tendo por ambição, quer uma sociedade 

em que os cidadãos são estimulados a participar de forma plena e ativa, pró-ativa e reativa, 

na certeza de que através do seu envolvimento podem fazer a diferença, seja a que esca-

la for, quer novas posturas de representatividade, assegurando maior responsabilização e 

proximidade dos eleitos para com os eleitores, numa democracia mais exigente, mais par-

ticipada, mais responsável e mais transparente, em que se reconheça e promova a respon-

sabilidade e a influência das instituições intermédias no fortalecimento da sociedade civil, 

qual condição de liberdade desta.

Importa reconhecer que há muito espaço em Portugal para o fortalecimento de uma socie-

dade civil mais dinâmica, vibrante, participativa e influente, contrariando a ideia de que a 

intervenção cívica pode acontecer apenas na área social e revelando que ela pode desem-

penhar um papel determinante na promoção de outras políticas públicas e no escrutínio da 

atuação política. Há, pois, que assegurar as adequadas condições para libertar a iniciativa 

da sociedade civil.

Sublinha-se que o conteúdo ético e político da liberdade anda ligado a uma norma de con-

duta do liberalismo, traduzida na assunção da autonomia humana responsável como um 

bem em si mesmo e pressupondo uma orientação apriorística do Estado para garantir a 

cada indivíduo uma efetiva igualdade de oportunidades na formação completa do seu ser, 

qual condição da expressão ética na concertação do interesse geral, através de processos 

políticos de expressão plural, nos quais se confrontam diferentes conceções de bem, incluin-

do no compromisso entre diferentes gerações (ética do futuro). Razão por que é necessária 

a existência de procedimentos políticos capazes de assegurarem a expressão, ampla e fide-

digna, das opções individuais de liberdade, visando a legitimação substantiva – não apenas 

adjetiva ou formal – do rumo do devir da comunidade.

Das instituições intermédias – e, dentre elas, dos partidos políticos – depende muito do 

fechamento atual da sociedade portuguesa; mas também só delas poderá depender a 

abertura que se ambiciona da sociedade portuguesa porque, se funcionarem como devem, 

serão elas a poder garantir grande parte da expressão da liberdade individual responsável, 

qual direito-dever individual de participação cívica e de intervenção na construção da vida 

civil de Portugal.



Por outro lado, o chamado “terceiro setor” deve ver reforçada a sua atuação, através da va-

lorização das sinergias com o Estado e da potenciação da complementaridade entre ambos, 

implicando isso partilha mútua e atempada de informação sobre objetivos e ações para os 

concretizar e igualmente envolvimento recíproco nas decisões públicas em matéria social e 

de utilidade pública. A contratualização de funções entre o Estado e o “terceiro setor” tem 

aliás vantagens reconhecidas ao nível da capacitação, organização e autonomização deste 

e da melhoria dos serviços disponibilizados aos cidadãos, numa lógica de maior proximi-

dade e individualidade, sem prejuízo da transparência, da monitorização e da avaliação 

públicas.

17. 
Destas ambições emergiram no Relatório para o Crescimento Sustentável as 

seguintes 6 orientações estratégicas:

•	Promover a participação direta dos cidadãos na definição e aplicação das 

políticas públicas, cuja base científica e a transparência dos fundamentos 

e da execução da decisão política têm de ser reforçadas, envolvendo a comunidade 

científica na avaliação custo-benefício e suscitando a discussão pública das decisões 

de caráter estratégico;

•	 Contribuir para uma sociedade liberal e estruturada a partir da autonomia individual 

responsável, pois a superação das debilidades estruturais de Portugal implica um 

novo processo de decisão política, compatível com as exigências de uma sociedade 

emancipada, que não abdica da concertação do interesse geral nacional e das respe-

tivas políticas de desenvolvimento, que já não podem deixar de ser explícitas quanto 

ao modo, ao tempo, aos meios e aos objetivos; até porque, como sublinhado pela 

PCS na sua Carta Constitutiva, a sociedade portuguesa não está imune aos sintomas 

da cultura materialista e individualista, dado o empobrecimento do bem-comum e 

da cidadania, o totalitarismo de uma sociedade de lazer e de direitos, a preferência 

pelo relativismo em detrimento dos valores, as derivas dos oportunismos à custa do 

aniquilamento da responsabilidade eticamente fundada, o culto do imediato e do 

curto-prazo em desfavor da reflexão prospetiva, a apropriação dos direitos das gera-

ções futuras por parte das atuais gerações, a falta de sentido comunitário; 

•	 Valorizar as instituições da sociedade civil e garantir as condições de liberdade e res-

ponsabilidade dos cidadãos, sendo que uma condição de liberdade essencial reside 

na existência de um leque aberto de instituições intermédias, mediadoras da rela-

ção entre o indivíduo e o Estado, capazes de apurarem progressivamente a reflexão 

ética em torno do interesse geral e de assim contribuírem para a coesão social de 

modo sistemático e endógeno; e para que estas instituições intermédias sejam mo-

tor de liberdade individual e não de constrangimento ou manipulação é vital que 

elas gerem reflexão estratégica e deontológica conclusiva, sendo plenamente plurais 

e assegurando a formação plenamente participada da sua vontade coletiva, e que 

exerçam efetivamente todas as funções que para elas possam ser devolvidas, em ter-

mos territoriais ou funcionais, numa opção deliberada de subsidiariedade (a par de 



uma opção de descentralização político-administrativa); o que reclama escrutínio e 

accountability, através de instrumentos como regulamentos de funcionamento equi-

librados e garantes de processos transparentes, códigos de ética e conduta, relatórios 

certificados com independência e plena informação online, algo de essencial para 

atestar a qualidade da gestão e do funcionamento das instituições, para granjear 

confiança e para criar e generalizar uma cultura diferenciadora de boas práticas;

•	 Institucionalizar novos mecanismos de participação cívica, com especial destaque a 

nível local, pois não basta afirmar a necessidade de participação renovada dos cida-

dãos na vida política, sendo sim necessária uma orientação deliberada para ela, que 

assenta, antes de tudo o mais, nas políticas de qualificação dos recursos humanos, 

no aperfeiçoamento dos mecanismos já existentes – como o direito de petição e de 

apresentação de iniciativas de referendo e legislativas ou os orçamentos participa-

tivos – ou em novos mecanismos, como a possibilidade de um número mínimo de 

cidadãos requerer ao Tribunal Constitucional a declaração da inconstitucionalidade 

ou da ilegalidade das leis com força obrigatória geral ou a pronúncia em referendo 

consultivo prévio sobre as decisões políticas relativas às grandes opções estratégicas 

nacionais;

•	 Reforçar a relação entre os representantes políticos e os eleitores, implicando, seja 

uma maior responsabilização individual dos deputados perante os seus eleitores, 

através de uma componente de círculos uninominais no âmbito do nosso sistema 

proporcional, o que permitiria ainda clarificar a vocação do círculo nacional e dos res-

petivos deputados, seja o aperfeiçoamento de um fluxo biunívoco e institucionaliza-

do entre a sociedade e o Parlamento, mutuamente profícuo e responsabilizador, seja 

a possibilidade de o voto traduzir, para além da escolha de um partido político, a es-

colha dos deputados concretos a eleger, independentemente da posição ocupada na 

lista apresentada pelo partido, seja assumindo a distinção entre o voto em branco e a 

abstenção, pois do voto em branco pode presumir-se um especial significado político, 

com leituras relativas à legitimidade emergente da votação, seja, ainda, adotando 

mecanismos fiáveis de voto eletrónico, de voto em movimento e de voto antecipado;

•	 Assegurar a transparência e escrutínio de quem exerce e como exerce funções pú-

blicas, porque se revelam no funcionamento do sistema político português algumas 

questões prementes ligadas à credibilidade e respeitabilidade dos políticos e dos par-

tidos e à necessidade de eliminação de quaisquer suspeições quanto à prossecução 

exclusiva do interesse público.



18. 
Esta última orientação estratégica foi aprofundada no Relatório para o 

Crescimento Sustentável quanto aos partidos políticos, quanto à ques-

tão da corrupção, quanto à função do Tribunal de Contas e quanto ao 

papel da comunicação social.

18.1   Muito do que de criticável ocorre no sistema político português tem origem nos 

partidos políticos, mas importa reconhecer que os partidos políticos são indispensá-

veis, pois que a regeneração da democracia portuguesa não pode deixar de passar 

por um novo modo de funcionamento dos mesmos, que permita aos Portugueses 

neles se sentirem adequadamente representados, evitando a exteriorização abrupta 

de tensões sociais e a proliferação das pressões corporativas.

Sendo os pilares da democracia e a estrutura social intermédia fundamental em ter-

mos políticos, os partidos têm de comprometer-se exclusivamente com o interesse 

geral e, para isso, têm de tornar-se espaços de confluência do mérito, transparentes, 

abertos – não apenas aos militantes – e bem regulados internamente, com regras 

de funcionamento de todas as estruturas internas não discriminatórias e que gerem 

concorrência interna, com eleições primárias nas escolhas dos candidatos, com finan-

ciamento exclusivamente público, com despesas elegíveis legalmente tipificadas e 

com fiscalização e aprovação judicial dos financiamentos e das contas das respetivas 

campanhas internas.

Só esta nova cultura dará aos partidos políticos o sentido da austeridade do poder, 

o referencial ético (naturalmente segregador de quem não o demonstre) e a capa-

cidade de reflexão, de visão de conjunto, de traçar rumos de desenvolvimento e de 

proposta devidamente concretizada quanto aos processos, aos meios, ao tempo e 

aos objetivos.

18.2  A ideia de que em Portugal a corrupção alastra sem controlo na política e na 

vida pública é, objetivamente, tão especulativa quanto muito perigosa. Os corruptos 

– políticos ou não, funcionários públicos ou não – devem ser punidos de acordo com 

a consagração penal do respetivo crime e no respeito pelos princípios basilares do di-

reito penal. É uma muito má opção procurar dar resposta política àquele sentimento 

popular e populista de corrupção generalizada pela via, não do verdadeiro e direto 

combate à corrupção, mas antes da “invenção” de tipos criminais desrespeitadores 

daqueles princípios fundamentais do direito penal.

A transparência da vida pública e a prevenção da corrupção deve conseguir-se sobre-

tudo em termos transversais a toda a sociedade, paralelamente ao combate à fraude 

fiscal. O combate à fraude fiscal – na componente que depende apenas das opções 

políticas nacionais – deve caminhar em duas direções fundamentais, muito rigorosas 

e complementares, potenciadoras dos esforços e resultados que nesta matéria sem 

têm vindo a verificar, incluindo quanto ao regime já existente das manifestações de 

fortuna ou acréscimos patrimoniais injustificados:



•	 Alargamento das obrigações fiscais periódicas de declaração patrimonial, que de-

vem passar também a abranger tendencialmente todo o património mobiliário 

cuja transmissão gratuita fora do círculo familiar próximo está já sujeita a tributa-

ção; declaração que obviamente não implica por si tributação e que fica protegida 

pelo sigilo fiscal;

•	 Cruzamento informático automático (no respeito pelo regime do tratamento des-

te tipo de dados), em sistema tecnológico específico e protegido pelo sigilo fiscal 

e pelo segredo bancário, dos dados das declarações periódicas de rendimentos 

e das declarações periódicas patrimoniais acabadas de referir com a informação 

bancária do contribuinte, sem que aos resultados desse cruzamento possa ter 

acesso a Administração Tributária, mas podendo esta, em contrapartida, solici-

tar informações adicionais para efeitos fiscais (e eventualmente sancionatórios) 

quando o referido cruzamento de dados revelar, também de forma automática, 

desconformidades.     

Os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos devem ter – como atual-

mente já têm em termos mais particulares – um ónus de publicitação das suas de-

clarações fiscais periódicas de rendimentos e de património, sendo que em caso de 

desconformidades detetadas deve acrescer aos efeitos fiscais, contraordenacionais e 

criminais gerais que venham a suscitar-se de tal indício uma significativa penalização 

por causa da violação de uma obrigação de verdade declaratória que, em razão do 

imperativo de transparência que ela reclama, deve considerar-se determinante em 

democracia.

18.3  Por outro lado, é necessário que quem exerce funções políticas governativas 

e, em geral, cargos públicos disponha da autonomia inerente à própria noção de 

accountability. Nesse sentido, o princípio deve ser o da autonomia de decisão com 

escrutínio e responsabilização quanto aos fundamentos e resultados da mesma.

Dentro desta mesma lógica de autonomia para a responsabilidade de quem governa, 

é oportuno referir que o funcionamento do Tribunal de Contas não pode, de todo, 

direta ou indiretamente, explícita ou implicitamente, contribuir para que a decisão 

política sobre a oportunidade e o mérito da despesa pública não seja integralmente 

assumida pelos governantes, pois trata-se de uma ponderação política e orçamental 

que compete essencialmente aos órgãos de governo devidamente fiscalizados poli-

ticamente e sujeitos ao escrutínio público. Em contrapartida, o julgamento da lega-

lidade das despesas públicas e da contratação pública pelo Tribunal de Contas deve 

ser apurado, incluindo em matéria de recursos, com garantia sempre de um duplo 

grau de decisão.



18.4  Também a relação entre a comunicação social e a política tem de melhorar. 

É fundamental estabelecer mecanismos de estruturação de uma relação mais justa, 

equilibrada e transparente entre quem exerce o poder e quem informa, permitindo o 

acesso jornalístico às fundamentações documentadas das decisões, como contrapar-

tida de um direito ao contraditório político imediato e com visibilidade equivalente à 

peça a contraditar.

Por sua vez, em prol da independência e transparência, os órgãos de comunicação 

social devem passar a ter de publicitar as origens e montantes dos financiamentos 

obtidos, incluindo receitas de publicidade, detalhadas por anunciante.



19. 
Tem-se hoje a perceção de que a redução do peso e da intervenção do 

Estado na economia e na vida dos cidadãos se impõe como o princípio 

orientador de uma reforma com efeitos verdadeiramente estruturais no 

País.

O Estado deve adequar a sua capacidade de atuação ao seu papel, racionalizando o exercí-

cio das funções que têm de ser asseguradas por si e abdicando das funções que, não tendo 

por si de ser asseguradas, sejam realizadas de forma mais eficiente e eficaz por outros ato-

res sociais.

A PCS é muito clara no sublinhar de que não perfilha uma opção por um Estado mínimo. 

Mas defende uma nova visão do Estado: um Estado mais pequeno, mas muito mais crite-

rioso, transparente e eficaz.

E de uma tal visão emergiram no Relatório para o Crescimento Sustentável duas orientações 

estratégicas fundamentais:

•	 Rever as funções do Estado e redesenhar o Estado social, conferindo mais liberdade 

aos cidadãos, reconhecendo o mérito e assegurando a igualdade de oportunidades;

•	 Modernizar a Administração Pública (pois esta área é de tal forma relevante que 

não se pode levar a sério uma agenda de mudanças ou de reformas estruturais, de 

qualquer Governo, se estas não começarem por aqui): orientando-a para o cidadão; 

adequando o seu modelo organizativo; fomentando boas práticas de gestão; desen-

volvendo uma cultura de excelência; reduzindo as ineficiências e os desperdícios.  

A PCS afirma que as funções a desempenhar pelo Estado na sociedade portuguesa não 

são algo de apriorístico e constituem uma opção condicionante do nosso desenvolvimento 

como Nação e da própria modernização do setor público.

QUE FUNçõES 
DO ESTADO?

VI



Para além das funções nucleares ou de soberania, as funções do Estado serão aquelas que 

o consenso ético e social lhe atribuir, na estrita medida dessa atribuição e com um sentido 

fundamental de exercício responsável de um mandato conferido pela comunidade, garan-

tindo, com isenção e com promoção do princípio da igualdade de oportunidades, três obje-

tivos intermédios fundamentais do desenvolvimento económico-social sustentável:

•	 Acesso justo às condições de vida, incluindo de igualdade de oportunidades, de de-

senvolvimento individual e de mobilidade social;

•	 Funcionamento livre e democrático das instituições intermédias;

•	 Mercado plenamente concorrencial e regulado independentemente, sendo que a re-

gulação independente constitui, num novo paradigma de modernidade da sociedade 

portuguesa, fator de transparência e de promoção da concorrência, da competitivi-

dade, do mérito e da responsabilidade.

20. 
No Relatório para o Crescimento Sustentável a PCS afirmou: A diminui-

ção da extensão e da presença do Estado, indispensável para reduzir 

a despesa pública e permitir a sua sustentabilidade financeira, deve 

ser acompanhada por uma modernização que garanta ganhos de efi-

ciência e a proteção adequada da justiça social e da sã concorrência.

Mais grave do que o problema da quantidade da despesa pública, Portugal vive, há muito, o 

problema da qualidade dessa despesa. Cortes cegos na despesa pública são, quase sempre, 

ineficientes e ineficazes no objetivo de consolidação orçamental, para além de poderem 

gerar graves constrangimentos funcionais e profundas injustiças sociais.

O Estado português deve, por princípio, ser austero – que não miserabilista – e gastar com 

muito rigor e de forma eficiente e eficaz.

O que está em causa é não só eliminar o desperdício ou a ineficiência da Administração 

Pública mas, principalmente, eliminar subsídios e protecionismos injustificados e repensar 

as funções do Estado à luz das atuais realidades demográficas, sociais e económicas.

Não sendo dono da economia nem a comandando, o Estado português nela continua ain-

da a pecar por ação e por omissão: porque consome demasiada riqueza; porque não cria 

estabilidade e previsibilidade na vida interna do País nem permite a resolução célere de 

conflitos; porque não concebe as empresas como clientes da Administração Pública; porque 

é devedor e não paga como deve; porque é credor e reclama os seus créditos de forma ar-

bitrária e porque decide arbitrariamente dos estímulos à atividade económica.

Aos Governos, na economia, não compete fazer nem impor, mas eles têm de conhecer e 

compreender as características culturais do tecido empresarial português e estas dizem-nos 

muito da utilidade de três linhas de ação públicas, até agora em falta:



•	 Criação de condições para o debate estratégico, que deve ser fomentado e lidera-

do, sobre a modernização da economia portuguesa e o fortalecimento da economia 

de exportação, desbravando rumos que facilitem aos empresários o aproveitamen-

to dos ventos de favor e identificando um quadro estratégico de desenvolvimento 

empresarial, isto é, cenários de desenvolvimento assumidamente abertos quanto à 

sua vigência e ao seu conteúdo mas conclusivos quanto à sua oportunidade e opera-

cionalidade, plenamente informados, profundamente avaliados, permanentemente 

atualizados e progressivamente consensualizados;

•	 Estruturação de um quadro de estabilidade, de concorrência sã, de transparência 

e de não discriminação no funcionamento da atividade económica, valorizando a 

regulação independente, bem como nos modelos de incentivo, em cuja definição e 

avaliação deve claramente passar a haver maior participação das organizações repre-

sentativas dos vários setores de atividade;

•	 Aproveitamento, sobretudo pelas necessidades inerentes às funções estaduais, do pa-

pel de fomento do Estado que (como a PCS escreveu logo na sua Carta Constitutiva) só 

pode concretizar-se com critério rigoroso e transparente.

21. 
O redimensionamento do Estado, de acordo com as exigências de quali-

dade no exercício das suas missões a atribuições e de eficiente utilização 

dos recursos disponíveis, pressupõe assim, desde logo, uma criteriosa 

identificação e avaliação das funções a cometer ao Estado e da organiza-

ção e processos de atuação que tais funções requerem.

Nesta tarefa de identificação e avaliação preponderam, à luz da realidade portuguesa e 

europeia atual, as seguintes três questões:

•	 De que intervenções do Estado depende a qualidade de vida dos cidadãos?

•	 Que atributos devem ter os serviços públicos?

•	 Como reformar hoje os serviços públicos de que os cidadãos carecem?

Nas intervenções do Estado de que depende a qualidade de vida dos cidadãos importará – 

para além da já referida função de fomento económico – distinguir entre as funções que só 

o Estado pode desempenhar e aquelas que o Estado deve garantir sem necessariamente ter 

de ser ele próprio a executar, justificando-se aqui a separação entre:

•	 Funções nucleares ou de soberania, que têm de ser garantidas e executadas pelo Esta-

do, sem prejuízo das entidades reguladoras independentes: função normativa; ges-

tão tributária; justiça; diplomacia; defesa, segurança e proteção e socorro;

•	 Funções sociais, que têm de ser garantidas pelo Estado embora não em exclusividade: 

saúde; educação; proteção social.



Se é certo que praticamente todas as intervenções do Estado podem afetar o bem-estar e a 

qualidade de vida dos cidadãos, algumas têm especial importância, devendo ser ativamen-

te prosseguidas pelo Estado, com prevalência do interesse público sobre o interesse setorial 

ou privado. É certamente o caso das funções nucleares ou de soberania. Mas é também o 

caso da prestação de bens e serviços públicos incluídos nas referidas funções sociais – in-

cluindo as transferências públicas, delas se destacando as pensões de velhice, sem as quais 

70% dos idosos em Portugal viveriam sem a dignidade mínima –, que beneficiam alguns 

sem prejudicar os demais, de que ninguém pode apropriar-se em exclusivo e que geram 

externalidades positivas já que os benefícios sociais marginais são superiores ao somatório 

dos benefícios individuais marginais.

Mas será também o caso daquela função de fomento económico, nomeadamente através 

do investimento público, aproveitando fundos europeus, para a disponibilização dos equi-

pamentos públicos estruturantes (que devem ser desenhados para o longo prazo, visando 

o desenvolvimento económico e social e a correção das desigualdades geográficas e as 

geradas pelos diferentes ritmos de desenvolvimento dos mercados, e que devem depender 

de análises de custo-efetividade e de custo-benefício, completadas com análises de custo-

-utilidade para introduzir o conceito de ganhos em qualidade de vida).

A criação indireta de emprego é uma das intervenções mais importantes do Estado, uma 

vez que o trabalho condiciona, para a maioria dos cidadãos, os meios de realização indivi-

dual e social. O trabalho é também um património coletivo, na medida em que o nível de 

riqueza de um país depende do número de trabalhadores ativos. É por isso que quando se 

quebra a relação de trabalho por motivo independente da vontade do trabalhador é indis-

pensável criar um rendimento de substituição público, inerente às funções sociais do Estado 

– subsídio de desemprego –, que amorteça a redução drástica do rendimento familiar que 

então normalmente ocorre.

Uma anotação complementar tem aqui de ser feita: é precisamente no âmbito das funções 

nucleares ou de soberania, daquelas funções sociais, relativas à saúde à educação e à pro-

teção social, e da função de fomento económico inerente ao investimento público estrutu-

rante que a concertação dos chamados acordos de regime mais adquire pertinência e mais 

deve congregar as vontades responsáveis e construtivas dos líderes políticos e dos parceiros 

sociais.



22. 
A responsabilidade jurídica do Estado e dos seus agentes – cuja aferi-

ção é cada vez mais um dado adquirido, qual sinónimo de maturidade 

democrática – suporta-se decisivamente nos mesmos fundamentos 

técnicos e científicos das escolhas públicas, o que nos remete para 

uma breve reflexão quanto à função normativa do Estado e à questão do Estado de direito, 

tal a preocupação que a notória degradação deste, sob a perspetiva da qualidade legislati-

va, suscita à PCS. Na verdade, o nosso sistema jurídico degradou-se acentuadamente, fruto 

de uma falta crescente de qualidade da legislação e de um notório abuso da intervenção 

legislativa, independentemente de quaisquer avaliações de impacto, o que gera inseguran-

ça e incerteza jurídicas, nalguns casos insuportáveis. Poderá mesmo, em certos momentos, 

falar-se de um desprezo pelo direito, em termos de aproximação a um Estado de mera 

legalidade, como instrumento de opções políticas.

Tende a existir uma sensibilidade claramente insuficiente sobre a dimensão essencialmente 

jurídica de qualquer decisão pública. Tal como muito se ignora a dimensão valorativa do 

direito e a natureza determinantemente argumentativa do seu pensamento científico. E daí 

muitos dos falhanços, mais ou menos grosseiros, de algumas opções legislativas ou admi-

nistrativas, daí as opiniões totalmente ignaras sobre pretensas necessidades de alterações 

legislativas e constitucionais e daí os gravíssimos níveis de insegurança jurídica a que se 

chegou em Portugal.

O Estado português tem de reabilitar urgentemente as suas capacidades jurídicas próprias, 

visto que estas integram o âmago da decisão pública, não constituindo um bem que, como 

tantos outros, pode o Estado simplesmente adquirir no mercado. Governar e fazer escolhas 

públicas implica sólidas competências jurídicas. E estas começam pelo reconhecimento de 

que o direito não se esgota no texto da lei, comportando importantes dimensões deontoló-

gicas e teleológicas (relativas a valores fundamentais e a interesses e finalidades subjacentes 

às normas), sociológicas e metodológicas, traduzindo-se num instrumento essencialmente 

constituinte da concertação do interesse geral, porque estruturado cientificamente num 

modo de ser pensado e de intervir que assenta em argumentação delimitada por valores e 

orientada para a aferição, justa e prudente, dos interesses em confronto.

Por outro lado, ainda, é necessário não esquecer que o Estado tem um papel de árbitro 

na economia, promovendo o equilíbrio entre a livre iniciativa e a necessidade de garan-

tir padrões de segurança, qualidade e boa fé na atividade das empresas. A promoção da 
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concorrência deve proteger os consumidores de práticas de abuso de mercado e promover 

condições equitativas de mercado para que as empresas evoluam de acordo com o seu 

mérito e oferta.

Neste equilíbrio, o Estado deve equacionar se as regras impostas são eficazes na manuten-

ção dos referidos padrões, mas deve também questionar se representam uma sobrecarga 

excessiva para as empresas, pois uma tal sobrecarga tem efeitos negativos mais do que 

proporcionais nas pequenas e médias empresas, normalmente menos capacitadas para ul-

trapassar barreiras burocráticas e legais. Como tal, uma inadequada arquitetura regulatória 

pode criar num dado setor uma iniquidade no funcionamento do mercado, privilegiando 

uma grande empresa ou incumbente em detrimento de empresas emergentes. Assim, o Es-

tado, no seu papel regulador, pode contribuir para uma economia mais justa mas também 

mais dinâmica e inovadora, promovendo deste modo o crescimento económico.

Daí aquele objetivo intermédio fundamental do desenvolvimento económico-social sus-

tentável que antes se assinalou – mercado plenamente concorrencial e regulado inde-

pendentemente, sendo que a regulação independente constitui, num novo paradigma de 

modernidade da sociedade portuguesa, fator de transparência e de promoção da concor-

rência, da competitividade, do mérito e da responsabilidade. E daí também a já referida se-

gunda linha de ação pública na economia – estruturação de um quadro de estabilidade, de 

concorrência sã, de transparência e de não discriminação no funcionamento da atividade 

económica, valorizando a regulação independente.

23. 
Foi no âmbito do tema da competitividade que a PCS assumiu, no Re-

latório para o Crescimento Sustentável, os desafios: Reformar o siste-

ma fiscal, alinhando-o com os objetivos de valorização do trabalho, 

de criação de riqueza e de proteção dos recursos naturais; Concretizar 

uma justiça capaz de melhor realizar o Estado de direito.

Estes dois momentos não foram abordados sem que tivesse sido acautelada uma visão 

articulada, lá onde essa articulação se revela incontornável. Desde logo, na necessidade, 

já antes referida, de conjunção dos combates à corrupção e à fraude fiscal. Mas também, 

como se dirá, na perspetivação dos efeitos crescentemente negativos dos litígios fiscais na 

capacidade de resposta do sistema de justiça.

23.1  Para o sistema fiscal perspetiva a PCS cinco grandes orientações estratégicas: 

um sistema fiscal potenciador do crescimento sustentável, nomeadamente orientan-

do, com neutralidade, as atuações em prol da qualidade ambiental, da eficiência 

energética e da produtividade dos recursos (fiscalidade verde); maior participação 

e transparência fiscais, contribuindo para uma cidadania fiscal de maior qualidade 

e previsibilidade na aplicação da lei; maior eficácia na cobrança dos tributos, com 

redução do desperdício de recursos públicos e privados no cumprimento das obriga-

ções fiscais; maior garantia dos direitos dos contribuintes; intensificação da reflexão 

e ação influente de Portugal na política fiscal europeia e internacional.



Esta nova orientação fiscal reconhece o valor do trabalho dos cidadãos e da capacida-

de de criar riqueza por parte das empresas e, agravando comportamentos ambientais 

insustentáveis, contribui para a reorientação de comportamentos dos consumidores 

e dos produtores no sentido da inovação tecnológica e da proteção ambiental.

Em síntese, a PCS entende que o nosso sistema de impostos e taxas deve valorizar a 

tributação ambiental, sem perder – mas tendencialmente aliviando-a – a sua estru-

tura suportada na tributação do rendimento, incluindo acréscimos patrimoniais, e do 

consumo e sem que a tributação existente sobre o património – enquanto detido ou 

enquanto adquirido a título oneroso ou gratuito – se alargue para além do modelo 

atual.

E entende, ainda, ser necessária uma visão de fundo renovada do sistema de tribu-

tação dos rendimentos, visando incentivar fortemente o reinvestimento dos lucros 

empresariais não distribuídos, no que seria uma reforma ampla e de enorme alcance 

positivo na tributação do rendimento das pessoas coletivas, caminhando no sentido 

de uma progressiva redução do IRC, porventura com um ponto de chegada em que 

as empresas seriam apenas tributadas autonomamente por algumas das suas despe-

sas e por lucros acumulados não reinvestidos e em que os lucros seriam tributados, 

assim que distribuídos, exclusivamente na esfera dos sócios.

E é também da maior relevância cuidar do mix fiscal, da simplificação e estabilidade 

do sistema fiscal e da sua pujança concorrencial, da eficiência e transparência da 

Administração Tributária na resposta aos contribuintes, da modernização das práti-

cas em matérias como a evitação da dupla tributação, o tratamento dos preços de 

transferência ou a conformação do abuso dos enquadramentos legais tributários e, 

naturalmente, com especial incidência, do combate à fraude fiscal.

23.2  Há de assumir-se – a PCS fá-lo quando, como se dirá, preconiza uma orien-

tação estratégica por uma justiça em tempo útil e com procedimentos equitativos 

– que: Muita litigância pode ser evitada pelo próprio Estado e não o é. A matéria 

tributária tem sido disso um infeliz exemplo, que abrange também as contribuições 

para a Segurança Social. Não estando obviamente em causa o combate à fraude aos 

impostos e demais tributos, não é concretamente compreensível, de todo, a atitude 

da Administração Tributária quando recusa debater com o contribuinte o direito a 

tributar de que se arroga.

Quando não está disponível para informar devidamente o contribuinte, quando faz 

liquidações de tributos sem a devida fundamentação, quando não se pronuncia em 

tempo sobre as reclamações ou quando recorre por sistema das decisões judiciais 

que lhe são desfavoráveis, a Administração Tributária, não só demonstra uma vo-

cação meramente cobradora – pouco consentânea com princípios constitucionais 

fundamentais a que a atividade administrativa e os tributos se subordinam –, como 

transfere para os contribuintes um pesado e injusto ónus de litigância, com sobrecar-

ga perfeitamente evitável dos submersos tribunais fiscais.



Sendo condenável esta atitude, haverá de reconhecer-se que a mesma pode encon-

trar explicação numa postura defensiva e até zelosa de quem serve a Administração 

Tributária. É que a moderna fiscalidade – muitas vezes claramente incompatível com 

os procedimentos em massa de liquidação e cobrança – adquiriu grande complexi-

dade jurídica, geradora de notórias  dúvidas e dificuldades na aplicação da lei, o que 

cria insegurança por parte dos decisores da Administração Tributária, sobretudo face 

ao crescente escrutínio público e à relevância dos interesses patrimoniais envolvidos, 

levando-os a indeferir reclamações e a recorrer de decisões judiciais face a quaisquer 

incertezas que os assaltem.

Procurando ultrapassar esta situação, muito se ganharia com a existência, no seio 

da Autoridade Tributária, de um órgão colegial de consulta, constituído por pessoas 

de reconhecida competência e gozando do estatuto de independência técnica, com a 

incumbência de se pronunciar sem caráter vinculativo sobre as referidas reclamações 

ou situações litigiosas. A colegialidade deste órgão asseguraria uma legitimidade 

acrescida e inquestionável na opinião jurídica emitida e constituiria sólida base de 

fundamentação para o decisor.

23.3  No desafio relativo à concretização de uma justiça capaz de melhor realizar o 

Estado de direito, a PCS constatou que: Há problemas indesmentíveis que, de há mui-

to, tolhem a justiça portuguesa. Muitos desses problemas residem no desempenho 

dos tribunais, tema ao qual (...) dedicou a sua atenção, dada a influência negativa 

que tais problemas acarretam para o desenvolvimento da sociedade portuguesa.

São problemas recorrentes, revelados sobretudo no excesso de pendências e nos 

atrasos processuais ou nas disfunções reconhecidas nalgumas áreas, como a ação 

executiva ou o segredo de justiça e as prescrições em processo criminal.

São problemas que ocorrem numa das funções soberanas fundamentais do Esta-

do, que desprestigiam objetivamente os operadores judiciários – com a agravante 

de estes, através dos seus mais altos responsáveis, esgrimirem frequentemente di-

vergências em público –, que geram sentimentos de impunidade, que acarretam 

insegurança no comércio jurídico, que desvirtuam as relações económicas e que ate-

morizam o desenvolvimento empresarial e o investimento.

Os portugueses, muito generalizadamente, descreem da sua justiça, seja quanto ao 

mérito das suas decisões, seja quanto à capacidade de os responsáveis políticos e 

institucionais a regenerarem.

Face à crise que persiste, impõe-se uma análise crítica séria. É necessária uma rutura 

para que o nosso sistema de tribunais passe a responder às necessidades dos cida-

dãos e das empresas; uma rutura que traga estabilidade ao dia a dia dos tribunais e 

a confiança dos cidadãos no seu desempenho. Trata-se de uma mudança profunda 

e abrangente, sistematizada e articulada, participada e financiada; de algo que seja, 

simultânea e coerentemente, estrutural e estruturante. Fracassaram de vez as tradi-

cionais intervenções pontuais e desgarradas.



Impõe-se uma atitude de responsabilidade ativa dos titulares das instituições que 

constituem o nosso sistema de justiça, para que desenvolvam um diálogo constru-

tivo, assumam consensos bem estruturados e suportados em análises serenas e 

concretizem solidamente as melhorias que urgem nos tribunais portugueses, com 

assunção pública de compromissos por objetivos progressivos e consistentes.

Sem descurar a qualidade das normas que titulem essas melhorias, há igualmente 

que assegurar as condições metodológicas e sociológicas para a produção dos reais 

efeitos reformistas pretendidos. Que passam também por um desafio cultural com 

que o nosso sistema judicial se confronta: o de ultrapassar o seu tradicional fecha-

mento sobre si mesmo, para se abrir ao escrutínio do seu mérito pelos Portugueses. 

Como é natural nas sociedades abertas e responsáveis e como é, aliás, reclamado 

pelo verdadeiro sentido de legitimação da justiça quando se afirma que esta se faz 

em nome do povo.

Face à constatação desta crise, a PCS debruçou-se sobre as 6 grandes orientações 

estratégicas para a reforma do sistema de justiça, que deverá atuar: independente-

mente da insuficiência de meios económicos; com qualidade em todo o território, 

assumindo-se que o modelo da organização judiciária está ultrapassado, é dispen-

dioso e não responde às necessidades, pelo que, mais do que uma revisão do mapa 

judiciário, Portugal precisa de um redesenho amplo das competências dos tribunais, 

em termos do território, da matéria, do valor e da hierarquia; em tempo útil e com 

procedimentos equitativos (momento em que se refletiu sobre aquele problema da 

litigância em matéria tributária); garantindo a reparação coerciva dos direitos vio-

lados; sem impunidade e assegurando a adequada proteção do segredo de justiça; 

por intermédio de recursos humanos qualificados e apoiado em meios tecnológicos 

práticos e fiáveis.

24. 
As funções de soberania relativas à diplomacia e à defesa, segurança 

e proteção e socorro tratou-as o Relatório para o Crescimento Sus-

tentável no âmbito do seu sexto tema – Desafios Globais –, maxime 

nos desafios de “assumir por inteiro a vocação europeia, atlântica e 

universalista”, de “contribuir para uma globalização inclusiva e sustentável” e de “fazer da 

segurança e defesa pilares da estratégia nacional”.

24.1  Assume-se, entre o mais, face aos eventuais perigos ainda subsistentes de uma 

Europa a duas velocidades e à questão, entretanto revelada, da sobrevivência do pró-

prio projeto europeu, que Portugal deve contribuir ativamente, no atual contexto de 

crise europeia, para a “refundação da Europa” em torno de um projeto inédito de 

aprofundamento político, económico, social e financeiro, sendo do interesse nacio-

nal que Portugal aposte decisivamente na transformação da União numa verdadeira 

União Política.



24.2  Para tal, Portugal deve, por si, erigir uma verdadeira estratégia nacional, da 

qual são pilares a segurança e defesa, tema que o Relatório para o Crescimento Sus-

tentável enquadrou assim: O objetivo de uma sociedade portuguesa segura implica 

hoje uma visão da segurança nacional que vai muito para além de uma perspetiva 

autonomizada da defesa militar do País, do desempenho policial, da punição da cri-

minalidade e da proteção civil. Uma visão complexa e integrada da segurança é hoje 

comummente assumida como imperativa, face às ameaças hodiernas; e, contudo, 

uma tal visão já de há muito se intuía da conceptualização estratégica, dos objetivos 

permanentes e da dimensão interdepartamental da defesa nacional.

A PCS assume como essencial a manutenção da relevância estratégica e das capa-

cidades das Forças Armadas e das forças e serviços de segurança no contexto das 

responsabilidades nacionais, comunitárias e internacionais. Mas encarar seriamente 

a segurança da sociedade portuguesa implica acautelar, de forma conceptualmente 

integrada e organizacionalmente sistémica, todos os perigos inerentes às questões 

coletivas vitais.

São questões como: o abastecimento alimentar, hídrico, medicamentar, energético 

e de matérias-primas; o funcionamento das instalações críticas, incluindo das redes 

cibernéticas; a preservação ambiental, incluindo do clima e da biodiversidade; as dis-

seminações nucleares, biológicas, químicas e radiológicas; a liberdade de circulação, 

incluindo em rotas marítimas e na utilização do espaço; o equilíbrio demográfico e 

migratório; o desempenho económico e financeiro, sem esquecer a integridade das 

fontes de informação, da identidade e do património cultural e das capacidades au-

tónomas de criar e transmitir conhecimento.

A verdade é que não se dispõe ainda em Portugal de um conceito estratégico de se-

gurança nacional (mais exigente e ambicioso do que o conceito estratégico de defe-

sa nacional), nem de um sistema de segurança nacional. Numa dimensão nuclear 

da soberania, que é uma missão indeclinável do Estado, Portugal revela, por isso, 

debilidades importantes. Tais debilidades afetam duplamente o devir sustentável da 

sociedade portuguesa.

Por um lado, potenciam riscos e densificam perceções de insegurança, face ao senti-

mento de provável incapacidade para defesa do bem-estar e da coesão social, do fluir 

da vida económica e do normal funcionamento das instituições democráticas caso se 

concretizem as ameaças indutoras daqueles riscos potenciados.

Por outro lado, ao não pensar estrategicamente a segurança nacional e ao não a or-

ganizar sistemicamente, Portugal, não só persiste na ineficiência, ineficácia e irracio-

nalidade financeira patentes no modelo atual de organização e funcionamento das 

Forças Armadas e das forças e serviços de segurança, como desperdiça oportunidades 

sólidas de fixar no País conhecimento, investigação, desenvolvimento empresarial e 

investimento estrangeiro em áreas de tecnologia de ponta e de alta criação de valor.

Persistem níveis elevados de entropia (e de desperdício de sinergias), de ineficiência 

e de ineficácia na utilização de recursos, com prejuízo continuado para o produto 

operacional conjunto e combinado das Forças Armadas e das forças e serviços de se-



gurança, incluindo ao nível das informações. Há inexplicáveis duplicações de interve-

nientes, a par de vazios de competências. E há desaproveitamento das competências 

especializadas de cada um desses intervenientes. Em suma, não há, na prática, os 

adequados níveis de complementaridade, de flexibilidade, de interoperabilidade e de 

polivalência (duplo uso) perfeitamente possíveis na gestão dos recursos existentes. 

Nesta perspetiva, encarando conjuntamente Forças Armadas e forças e serviços de 

segurança e valorizando as competências, vocações e tradições de cada estrutura, há 

racionalização a concretizar na organização funcional global.

É hoje consensual a necessidade e a urgência de garantir a possibilidade da inter-

venção militar interna das Forças Armadas a par (conjunta e combinadamente) das 

forças e serviços de segurança, face às novas ameaças à segurança das sociedades, 

mais ou menos explícitas e efetivas, tão insidiosas quanto poderosas, de natureza 

assimétrica e de fonte externa – transnacionais, na expressão que vai fazendo escola 

–, constituídas basicamente pelo terrorismo e diversos tipos de criminalidade organi-

zada e violenta, em especial as redes dos vários tráficos e de imigração ilegal.

Esta necessária possibilidade de atuação das capacidades das Forças Armadas em 

território nacional conjunta e combinadamente com as capacidades das forças e 

serviços de segurança é uma questão relevantíssima, que não pode deixar de ser 

tratada pelo legislador com rigor: tipificando os pressupostos, as formas, o processo 

politicamente participado de decisão e a estrutura de comando das concretas inter-

venções. Algo que, apesar dos avanços, ainda não está adequadamente enquadrado 

em termos normativos e, muito menos, exercitado. Trata-se de uma lacuna grave, 

que requer suprimento imediato.

Pois estamos a falar de atuações que vão bastante mais além do que já hoje – e no 

atual enquadramento jurídico-constitucional português – é a intervenção militar das 

Forças Armadas no âmbito lato da proteção civil e das missões de interesse público, 

nos estados de sítio e de emergência e no policiamento dos meios marinho e aéreo 

de responsabilidade nacional, incluindo aqui operações de afirmação da autoridade 

soberana, de salvaguarda da vida humana e de preservação ambiental.

Há, pois, muito caminho a percorrer em prol de uma política pública de segurança 

que se constitua em pilar – necessariamente determinante – de uma estratégia na-

cional de desenvolvimento sustentável da sociedade portuguesa.

Entretanto, como já se dissera, o ano de 2017 confrontou e assustou os Portugueses 

com graves debilidades no exercício pelo Estado da sua função soberana de seguran-

ça e defesa do território e dos cidadãos, revelando ineficiências e ineficácias incon-

cebíveis em matéria de segurança militar, de resposta a catástrofes e de proteção e 

socorro.

Face ao que a PCS reafirma as seguintes três grandes orientações estratégicas em 

matéria de segurança nacional: definir um novo conceito estratégico de segurança na-

cional suportado num amplo e ambicioso consenso político; concretizar um verdadei-

ro sistema de segurança nacional; orientar a política de segurança para os desígnios 

estratégicos nacionais.



25. 
Face a um mundo de desafios dificilmente perspetiváveis, o Relatório 

para o Crescimento Sustentável não pôde deixar de realçar, logo no 

terceiro desafio que assumiu – Alicerçar o sistema educativo na liber-

dade e responsabilidade, formando gerações criativas, competentes e 

confiantes –, que: Os alunos do século XXI são nativos digitais e vão viver num mundo cujas 

estruturas sociais e económicas não conseguimos hoje vislumbrar completamente. Além 

dos saberes básicos, têm de adquirir competências multitasking, saber trabalhar em equipa 

e estar preparados para a produção cooperativa de conhecimento. Terão de ser capazes de 

fazer a síntese entre a sua pertença simultaneamente local, global e digital. Estes alunos 

precisam de novas pedagogias, novos modos de aprender, de uma nova escola. Mas esta 

realidade não nos pode fazer esquecer as crianças e jovens com maiores dificuldades na 

aprendizagem e com necessidades educativas especiais. A escola portuguesa terá de ser 

um espaço de educação baseado no rigor, no conhecimento, na inovação e na inclusão.

Reconheceu-se a necessidade de conceder em Portugal uma prioridade à educação; mas 

estando muito atento a que educação deve ser esta, face à complexidade das sociedades 

modernas do conhecimento, torrenciais na informação, na revelação de tensões e na vo-

lubilidade, reclamando a autonomia crítica individual e suscitando capacidades de recons-

trução permanente das nossas referências. Como disse Santana Castilho (Manifesto para a 

Educação em Portugal, Texto Editora, 1999), “Pela primeira vez na história da humanidade, 

a Escola tem que preparar homens para uma realidade que não tange.” A escola tem de 

ser capaz de “educar para um futuro imprevisível”, no título certeiro usado por João Lobo 

Antunes e António Coutinho (Jornal Expresso, de 21 de maio de 2016).

Está-se aqui a idealizar necessariamente uma educação pela aprendizagem, que forneça 

competências e conhecimentos cada vez mais variados e profundos, conjugando saberes 

específicos, mais efémeros, com sólidas formações de base, que são mais perenes e asse-

guram uma cultura pessoal estruturada, referência nos desafios da adaptação à mudança 

e da inovação que inevitavelmente se depararão a todos e qualquer um. São aprendizagens 

que têm de contribuir para o desenvolvimento integral como ser humano e para a realiza-

ção social, nos momentos pessoal e cultural, comunitário e profissional. O que nos remete, 

com Edgar Morin (Relier les Connaissances, Éditions du Seuil, Paris, 1999) para as aprendiza-

gens fundamentais de: aprender a condição humana; aprender a viver; aprender a organizar 

o conhecimento; aprender a cidadania.

FUNçõES SOCIAIS

VIII



Foi à luz desta perspetiva que no Relatório para o Crescimento Sustentável se assumiram 

cinco grandes orientações estratégicas para um sistema educativo português alicerçado 

na liberdade e responsabilidade, formando gerações criativas, competentes e confiantes: 

garantir a autonomia e a responsabilização das escolas; articular as escolas com as comuni-

dades; elevar o nível de exigência no sistema educativo; promover a inclusão; assegurar a 

liberdade de escolha dos estudantes e famílias.

Nesta última orientação estratégica, a PCS realça que: A liberdade de escolha tem como 

objetivo primordial incentivar o fortalecimento da adesão dos alunos (e das suas famílias) 

à escola que frequentam. Trata-se de criar laços com a escola que promovam a interde-

pendência e a criação de verdadeiras comunidades educativas. Simultaneamente, trata-se 

de criar incentivos à criação de projetos educativos claros e criadores de valor. Mas é uma 

liberdade regulada, onde imperam princípios de transparência e equidade que garantem 

que são os alunos que escolhem a escola e não o contrário. Neste sentido, a escolha da 

escola pelas famílias deve constituir um critério importante nas decisões sobre a rede global 

de ofertas educativas.

Desta forma, a liberdade de escolha de escola será uma poderosa alavanca de melhoria e 

concorrência dos projetos educativos. A riqueza do sistema educativo português residirá na 

diversidade e qualidade da oferta e na sua adaptação a diferentes meios e contextos, sendo 

importante que a rede de agrupamentos de escolas seja flexível.

Devemos caminhar progressivamente, numa lógica de racionalização, coerência e pluralida-

de das ofertas educativas, no sentido de uma rede nacional de serviço público de educação 

e formação, integrada pelas escolas públicas, particulares e cooperativas, reconhecendo ao 

ensino privado um justo papel de cooperação, liberdade e complementaridade na satisfa-

ção de uma função pública.

26. 
Num outro desafio, o Relatório para o Crescimento Sustentável assu-

miu a necessidade de concretizarmos um sistema de saúde inclusivo, 

financeiramente sustentável, num quadro de maior liberdade de es-

colha e de concorrência, propondo as seguintes 5 orientações estra-

tégicas: incluir a saúde em todas as políticas; assegurar a sustentabilidade financeira do 

sistema, em concorrência e com liberdade de escolha pelos utentes; preparar o sistema de 

saúde para responder ao desafio das dinâmicas populacionais e à mobilidade transfrontei-

riça de doentes; desenvolver um modelo efetivo para a abordagem da doença e da longe-

vidade; apostar na inovação em saúde como motor de desenvolvimento.

A PCS sublinhou a necessidade de redesenhar o modelo de financiamento do Serviço Na-

cional de Saúde, de um modelo contabilístico, centrado no pagamento dos atos, para um 

modelo centrado nos resultados e nos ganhos para a saúde, assegurando a universalidade 



do acesso através de uma política de preços que estimule a competitividade entre presta-

dores, independentemente da sua natureza pública, privada ou social, e se constitua como 

uma verdadeira ferramenta de indução de uma prestação eficiente.

No fundo, a liberdade de escolha do utente face ao prestador deve constituir-se como um 

motor da competição e do bom desempenho, preservando o princípio constitucional da 

provisão dos cuidados sob a responsabilidade do Estado, mas não a sua prestação exclusiva 

através de operadores públicos, garantindo-se, assim, a plena separação entre financia-

mento e prestação, exigência fundamental para a melhoria da competitividade.

27. 
As prestações sociais, nestas avultando as pensões, representam bem 

mais de um terço da despesa pública antes de juros, razão por que não 

podem excluir-se de um processo de melhoria da eficiência e eficácia dos 

gastos do Estado. E todos os agentes políticos e sociais devem ponderar 

se estão a ser eficazes na erradicação da pobreza e a cumprir os objetivos pretendidos de 

justiça social, já que, sem questionar as melhorias verificadas, Portugal ainda apresenta 

preocupantes indicadores de desigualdade, de pobreza e risco de pobreza e de mobilidade 

social.

A resolução destes problemas passa, em grande parte, pelo crescimento económico; mas 

o Estado não pode deixar de dispor dos instrumentos de segurança social que garantam 

todas as condições de dignidade e bem-estar aos cidadãos; e deve contribuir para uma rede 

de solidariedade que atenue os ciclos da economia e favoreça a assunção de responsabili-

dades sociais por parte dos trabalhadores e empregadores.

O nosso sistema de segurança social abrange o “sistema de proteção social de cidadania” 

(ação social, solidariedade e proteção familiar, visando a igualdade de oportunidades e a 

garantia de algum rendimento para os mais desfavorecidos, através de transferências do 

Orçamento do Estado e consignações fiscais), o “sistema previdencial” e o “sistema com-

plementar” (destinado a completar ou substituir as prestações do sistema previdencial, 

comportando regimes vários de natureza não pública, que traduzem a partilha das res-

ponsabilidades sociais e que devem ser estimulados pelo Estado, e um regime público de 

capitalização).

O “sistema previdencial” – no qual se integram o regime geral de segurança social e o da 

Caixa Geral de Aposentações, que entretanto assumiram uma dinâmica de convergência – 

assenta no princípio de solidariedade de base profissional e no princípio da contributividade 

e visa garantir prestações pecuniárias substitutivas dos rendimentos de trabalho perdidos 

por causa de doença, maternidade, paternidade e adoção, desemprego, acidentes de tra-

balho e doenças profissionais, invalidez, velhice e morte.

Este “sistema previdencial” é, pois, um sistema contributivo; e as contribuições pagas pe-

los beneficiários (futuros) e pelas entidades empregadoras devem tender para assegurar 

o autofinanciamento e a sustentabilidade do sistema (na lógica da solidariedade de base 

profissional), competindo ao Orçamento do Estado uma intervenção supletiva.



Tal como sucedeu com a maior parte dos regimes de proteção social europeus, também 

em Portugal se evoluiu de um regime de seguros sociais, assentes em capitalização de 

base profissional e setorial, para um “sistema de repartição”, em que as prestações, com 

destaque para as pensões do “sistema previdencial”, passaram a ser suportadas por contri-

buições dos trabalhadores no ativo e pelas entidades empregadoras.

Prepondera, pois, a ética do futuro, que sublinha a exigência moral e jurídica da assunção 

de responsabilidades e compromissos entre as diferentes gerações. Neste ponto, às gera-

ções de hoje compete velar pela autonomia das gerações de amanhã, garantindo a susten-

tabilidade das contas e da dívida e optando por investimentos reprodutivos e duradouros, o 

que vale com especial destaque para as finanças do Estado.

Esperava-se deste entusiasmante modelo o reforço da função redistributiva, pois muitos 

passaram a receber benefícios não proporcionais aos contributos feitos para o sistema. 

Contudo, a generosidade deste sistema depende do crescimento consistente da economia 

e dos salários, de baixas taxas de desemprego, da preservação de uma economia com 

intensidade de mão-de-obra, do crescimento demográfico e de uma esperança média de 

vida moderada, algo que hoje se sabe não poder considerar-se adquirido, com a indução de 

desequilíbrio muito sério no sistema a reclamar reformas estruturais urgentes.

No “sistema previdencial de repartição” aquela ética do futuro apela, portanto, ao princípio 

da coesão ou da justiça geracional, o qual reclama uma distribuição contributiva e de bene-

fícios que seja equitativa, quer entre gerações, quer até no seio das mesmas gerações. Dele 

decorre, como bem se compreende, a necessidade de cuidadosa antecipação das conse-

quências da alteração daqueles pressupostos do crescimento económico e dos salários, do 

emprego, da mão-de-obra versus tecnologia, da demografia e da esperança média de vida. 

E tão pouco deve confundir-se a justiça entre gerações com a sustentabilidade geracional, 

pois mesmo que o sistema não tenha problemas de sustentabilidade financeira o esquema 

de financiamento pode ser mais ou menos injusto entre as gerações.

Este princípio da justiça geracional não pode pois deixar de reclamar ponderações atuariais, 

implicando análises dos montantes das contribuições e dos benefícios, particularmente das 

pensões, dos anos de contribuição, da forma de cálculo das pensões e de uma projeção so-

bre a esperança média de vida. E tais ponderações põem em evidência que, nalguns casos, 

houve medidas que se traduziram na obtenção de pensões sem qualquer correspondência 

com a carreira contributiva e que oneram excessivamente os contribuintes atuais.

Obviamente, dado o peso das pensões na despesa pública antes de juros, a sustentabilida-

de das finanças públicas pressupõe a sustentabilidade financeira do “sistema previdencial”; 

e esta depende da solidez daqueles pressupostos do “sistema de repartição”. Quando estes 

pressupostos claudicam, o financiamento contributivo do sistema diminui por via do efeito 

quantidade (menos pessoas ativas) e por via do efeito preço (salários menores), gerando 

défices que têm de ser colmatados com transferências crescentes do Orçamento do Estado, 

o que, por sua vez, implica o aumento da carga fiscal e/ou a emissão de mais dívida públi-

ca, mesmo considerando a existência de um fundo de estabilização. Ora, há muito que a 

sustentabilidade financeira do “sistema previdencial” dá mais do que sinais de alerta, com 

as análises prospetivas a sublinharem tais sinais.



Face aos mesmos, têm vindo, no último par de décadas, a ser tomadas algumas medidas. 

No entanto, procurando assegurar o princípio da tutela da confiança e dos direitos em for-

mação, tais medidas têm erigido diversos regimes transitórios, gerando demasiada com-

plexidade sem deixar de manter muito lenta a adaptação do sistema às novas realidades e 

sem permitir contrariar no médio prazo o aumento da despesa em pensões. E, num cenário 

de políticas invariantes, esta situação não se alterará.

O que significa que aquele princípio de justiça entre gerações é unidirecional, no sentido de 

que os atuais trabalhadores no ativo pagam as pensões dos atuais pensionistas – muitas 

não proporcionais ao esforço contributivo destes e sempre não abrangidas pelos novos re-

gimes –, sem que contudo possam aqueles ter a expetativa de que as suas pensões venham 

a ser proporcionais ao esforço que têm hoje de fazer para permitir pagar as pensões destes.

Recorde-se que quem até 2007 começou a receber pensões viu estas calculadas tendo por 

base a remuneração dos melhores dez anos dos últimos quinze ou até a remuneração de 

referência, normalmente igual ao último salário mensal, respetivamente no regime geral 

de segurança social e no da Caixa Geral de Aposentações. E estes pensionistas tiveram, em 

média, carreiras contributivas menores do que as atuais.

Recorde-se, ainda, que no regime de transição iniciado em 2008, para além de diminuída 

pelo fator de sustentabilidade, a pensão é em regra calculada através de uma ponderação 

(em função dos anos de carreira antes e depois de 2005/2006) entre as regras antigas 

(mais generosas) e as novas regras (menos generosas).

E recorde-se, por fim, que com o termo do regime de transição, para além da sujeição ao 

fator de sustentabilidade (que tende a ser crescente), a pensão calcula-se com base na re-

muneração de toda a carreira contributiva de 40 anos.

Deste modo, o sistema atual revela, para além de insustentabilidade financeira, desequi-

líbrios acentuados entre os atuais pensionistas, os novos pensionistas e os futuros pen-

sionistas: os dois primeiros beneficiam, em maior ou menor grau, de regras que exigem 

financiamento do Orçamento do Estado para compensar pensões mais elevadas do que as 

respetivas contribuições permitiriam; os futuros pensionistas sujeitar-se-ão a regras menos 

vantajosas no cálculo da pensão e sujeitam-se já, como contribuintes, aos encargos ineren-

tes a tal financiamento compensatório por parte do Orçamento do Estado.

Por tudo, é imperativa uma reforma estrutural do nosso “sistema previdencial”, amplamen-

te participada e amplamente consensualizada, de forma profunda, substantiva e credível, 

devendo a mesma ser essencialmente:

•	 Sistémica: abrangendo simultaneamente o regime geral de segurança social e o 

(convergente) da Caixa Geral de Aposentações;

•	 Estrutural: atacando as vulnerabilidades do sistema, intervindo de forma tendencial-

mente permanente e decisiva nos seus parâmetros fundamentais, com o objetivo de 

garantir a sustentabilidade financeira a médio e longo prazos e o princípio da justiça 

entre gerações;



•	 Equilibrada e proporcional: assumindo a preocupação determinante de procurar 

garantir a necessidade de não alteração do valor das pensões já em pagamento e, 

em qualquer caso, a preocupação de uma demonstração inequívoca de que todas 

as mudanças a empreender salvaguardam o bem-estar digno dos cidadãos e são 

adequadas, necessárias, graduais e proporcionais aos objetivos da sustentabilidade 

financeira e da equidade e justiça geracional, incluindo na aceitação da opção por 

contas individuais de capitalização.



28. 
Revalorizar a Administração Pública, orientando-a para o cidadão, 

adequando o modelo organizativo, fomentando boas práticas de 

gestão, desenvolvendo uma cultura de excelência e reduzindo as ine-

ficiências e os desperdícios é algo que, como sublinhou o Relatório 

para o Crescimento Sustentável, requer uma visão clara do modelo futuro, capacidade de 

mobilização dos funcionários públicos, utilização das melhores ferramentas de gestão da 

mudança, um âmbito de atuação transversal e um elevado grau de energia e perseverança 

dos líderes; a reforma do Estado pode e deve ser um programa mobilizador da sociedade, 

que devolva a autoestima aos funcionários públicos, que reconcilie o cidadão com o Estado 

e que demonstre as fortes capacidades de reinvenção dos Portugueses.

A prestação de serviços públicos deve adquirir ou reforçar uma série de características bási-

cas (atributos) para justificar os recursos que a sociedade lhes atribui:

•	 Devem ser universais (em termos de cobertura e de prestações oferecidas) mas tam-

bém diferenciados, quase personalizados, adequando-se às necessidades de cada 

um, o que implica focar os serviços nos cidadãos; visando assim a equidade horizon-

tal (tratamento igual do que é igual) e a equidade vertical (tratamento diferente do 

que é diferente);

•	 Devem permitir diferenciar a governabilidade da gestão, de forma a que aquela dirija 

esta e que esta disponha de autonomia em relação àquela: a governabilidade tem a 

ver com o espaço de manobra política criado através da liderança e direção efetiva 

dos atores envolvidos (requerendo também cooperação, coordenação e competên-

cia) e visa garantir a concretização dos valores básicos de um serviço público (como 

a equidade, a efetividade, a eficiência, a qualidade, a sustentabilidade financeira e a 

participação social), implicando adequados enquadramentos normativos, transpa-

rência, lealdade institucional, diálogo permanente, bons sistemas de informação e 

avaliação, não captura por grupos de interesses ou de pressão e garantia do cum-

primento efetivo das normas, sem incúria, fraude ou corrupção, em todas as suas 

formas consumadas ou larvares; a gestão consiste na procura das melhores combi-

nações de recursos que permitam atingir, com equidade, efetividade, economia e 

qualidade, os objetivos determinados por quem exerce a governabilidade;
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•	 Devem ser eficientes (adequada relação entre custo e resultados), como condição 

de sustentabilidade (social e financeira), e devem ser inovadores (buscando soluções 

que, ampliando o conhecimento, criem um novo patamar de legitimidade a partir do 

qual se alcancem objetivos cada vez mais ambiciosos); devem, em suma, ser determi-

nados por ganhos de eficiência, otimizando os seus custos de oportunidade, através 

da melhor afetação dos recursos escassos, e por ganhos de qualidade, visando dimi-

nuir as desigualdades;

•	 Devem respeitar a distribuição de competências entre o Estado e os outros atores, 

mediante boa coordenação; sem prejuízo de poderem atuar de forma pró-ativa 

quando se detetem desigualdades sociais ou territoriais que comprometam a solida-

riedade e a equidade, dispondo de instrumentos administrativos e financeiros espe-

cíficos para isso;

•	 Devem ser geridos com participação social, transparência e prestação de contas, 

numa lógica de democracia participativa.

29. 
A concretização de uma reforma modernizadora dos serviços públi-

cos de que os cidadãos portugueses carecem deve, nos nossos dias, 

ser realizada mediante um certo número de instrumentos e ações que 

passam por:

•	 Colocar na agenda política a questão dos serviços públicos e assumi-la, não como 

uma política setorial, mas como uma política de todo o Estado e de longo prazo, per-

mitindo assim o planeamento das reformas para além dos ciclos eleitorais;

•	 Aprender com as experiências de outros países; mas sem importação de soluções 

inadequadas à realidade nacional, que contribuem ainda para penalizar, seja a nor-

malmente boa capacidade de proposta interna dos que trabalham no serviço, seja a 

adesão destes à mudança;

•	 Evitar objetivos contraditórios entre si, não quantificáveis e sem relevância para os 

cidadãos, estabelecendo com clareza quem são os potenciais ganhadores e perdedo-

res com as reformas, permitindo assim gerir tempestivamente, com transparência e 

informação verdadeira as resistências à mudança;

•	 Identificar bem o público-alvo, pois o objetivo principal de qualquer serviço é oferecer 

melhores prestações ao utente principal, na perceção de que os cidadãos são mais 

sensíveis aos argumentos da transparência e eficiência, como indivíduos; aos argu-

mentos da participação e prestação de contas, como votantes e contribuintes; aos 

argumentos da efetividade, como associados; aos argumentos da utilidade e quali-

dade, como utentes finais;



•	 Decidir se deve atuar-se de forma global ou de forma faseada, através de experi-

ências-piloto que depois se generalizam, sendo que, para terem relevância, as ex-

periências-piloto devem ser desenhadas e avaliadas no prazo certo por avaliadores 

independentes; as atuações globais, tipo “big-bang”, podem ter efeitos mais rápidos 

mas carregam maior risco de rutura e de não-aceitação;

•	 Abordar o processo de mudança como um processo de melhoria contínua, baseado 

na experiência e fundamentado na permanente negociação entre os atores políticos, 

com avaliação constante e participativa dos processos e dos efeitos das mudanças 

introduzidas: pois modernizar o Estado deve ser um esforço contínuo de adaptação às 

circunstâncias concretas de que depende a melhor qualidade e a maior produtividade.

30. 
A reforma do Estado deve, pois, alicerçar-se no objetivo de redimen-

sionamento e de requalificação da Administração Pública, procuran-

do incrementar a eficiência e a equidade em áreas centrais da gestão 

da despesa pública.

No redimensionamento dos quadros de pessoal, a questão fundamental passa por deter-

minar o número ótimo de efetivos às funções que o Estado tem de assegurar. Importa 

determinar as áreas nas quais pode haver racionalização de recursos sem afetar o regular 

funcionamento das atribuições do Estado nas funções que devem ser garantidas aos cida-

dãos. Muitas vezes, a otimização dos recursos na prestação dos serviços passa apenas por 

fenómenos de organização do trabalho e reafectação de meios, havendo aqui um grande 

potencial de racionalização por explorar. Ou seja, a reforma da Administração Pública impli-

ca, à partida, uma utilização mais racional dos recursos existentes, definindo claramente a 

cadeia de valor de cada organização e o nível ótimo de recursos que lhe devem ser alocados.

No âmbito do recente programa de ajustamento, ocorreram mudanças relevantes na Ad-

ministração Pública, entre as quais uma significativa redução de estruturas e de cargos diri-

gentes e a própria reforma dos modelos de governação. Importaria que se não descuidasse 

a continuação do ajustamento nos quadros de pessoal, sobretudo pela via das aposenta-

ções, a par de um efetivo controlo de novas admissões, ainda assim sem prejudicar as ad-

missões que se justifiquem e sejam indutoras de reforço da qualificação da Administração 

Pública nas suas áreas centrais de atuação.

Aliás, no futuro próximo as saídas por aposentação deverão continuar a ser um mecanismo 

essencial de redimensionamento. Mas importará considerar a necessidade de outros instru-

mentos que possam complementar o processo, entre os quais rescisões por mútuo acordo, 

novas formas de gestão da organização do trabalho (como a adaptabilidade e o banco de 

horas) e mobilidade geográfica.

O peso dos grupos profissionais com menores qualificações é ainda muito elevado face ao 

cada vez mais exigente perfil funcional necessário à Administração Pública, pelo que se tor-

na imprescindível que a renovação progressiva de quadros e o processo de redução global 

de efetivos incida primacialmente sobre aqueles grupos.



31. 
A redução de efetivos, para além de necessária do ponto de vista estru-

tural, é a única forma de acomodar uma redução sustentada dos custos 

com o pessoal do Estado não baseada na redução/contenção salarial.  

E a aposta na qualificação da Administração Pública deve assentar neste 

pressuposto essencial.

A qualificação e o reforço das competências dos trabalhadores devem ser uma aposta cen-

tral para os próximos anos, quer através do desenvolvimento de programas de formação 

que permitam uma maior mobilidade entre carreiras e grupos profissionais, quer pelo re-

crutamento orientado e seletivo de novos quadros técnicos que permita a retenção e a 

reprodução do conhecimento daqueles que vão saindo, especialmente em áreas nucleares 

do serviço público, como a saúde, a justiça, a educação, a administração fiscal, a defesa e 

a segurança, a diplomacia, a proteção ambiental e ordenamento territorial, a regulação, a 

inspeção, a proteção social.

Só com uma Administração Pública qualificada, determinada, com forte sentido de serviço 

público e dignificada poderá o País ultrapassar os enormes desafios que enfrenta.

Temos, por isso, de olhar para a estrutura de efetivos da Administração Pública e para as 

políticas salariais vigentes no sentido de as compatibilizar. Temos de melhorar a competi-

tividade do Estado como empregador de alguns grupos profissionais e, em contrapartida, 

temos de ajustar aos níveis de mercado a remuneração de outros grupos. É hoje um dado 

inquestionável que as práticas salariais da Administração Pública diferem substancialmente 

do padrão que é observado no setor privado. Em traços largos, existe no setor público um 

prémio salarial superior para funções de menor complexidade/exigência/responsabilidade, 

enquanto as retribuições das funções de maior complexidade/exigência/responsabilidade 

tendem a ser inferiores às do setor privado.

Deverá portanto ser consensualizada e concretizada uma revisão da política remuneratória 

da Administração Pública, assente no alinhamento gradual com as práticas remuneratórias 

do setor privado e na devolução aos responsáveis dos organismos da Administração Pública 

da capacidade de reconhecer e recompensar o mérito profissional dos seus colaboradores, 

mediante a melhoria dos modelos de avaliação de desempenho e de recompensa e median-

te a atribuição de dotações orçamentais aos gestores (dependentes do cumprimento de ob-

jetivos previamente definidos) para concessão de promoções e de prémios de desempenho.

Ainda como prioridade central, deverá ser recuperada uma política de valorização indivi-

dual dos trabalhadores, que possa promover a sua motivação e realização profissional e, 

bem assim, a produtividade dos serviços. Para o efeito, deverão ser adotadas políticas de 

gestão de carreiras, de mobilidade interna, de reconhecimento do mérito e de qualificação 

profissional.

32. 
É igualmente fundamental garantir a estabilidade e a continuidade 

em funções dos altos responsáveis da Administração Pública para 

além dos ciclos políticos, sem contudo levar à perpetuação nos car-

gos. Nesta matéria importa aprofundar e consolidar as regras já 



instituídas de seleção e recrutamento dos dirigentes superiores da Administração Pública 

através de concurso público e com dissociação temporal do exercício dos seus mandatos 

face aos ciclos políticos.

Tem, aliás, de haver uma separação funcional inequívoca entre o plano político e o plano 

da Administração: ao decisor político compete definir as políticas, os objetivos a atingir e 

as estratégias/orientações de execução; ao alto dirigente da Administração Pública com-

pete garantir a execução de tais políticas com a obtenção de tais objetivos e seguindo tais 

estratégias/orientações de execução, mas sempre prosseguindo o interesse público, com 

subordinação à Constituição e à lei e no respeito pelos princípios da igualdade, da propor-

cionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa fé.

33. 
Por outro lado, o Estado deverá aproximar, na medida do justificável 

e do necessário, e salvaguardando sempre as especificidades próprias 

da Administração Pública, o regime do contrato de trabalho em fun-

ções públicas ao regime laboral de direito privado, dando continuidade 

a um processo iniciado em 2009 e aprofundado com a Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas.

Uma dinâmica dos regimes de trabalho em funções públicas consonante com a evolução 

dos regimes de trabalho no setor privado contribuirá para que a Administração Pública me-

lhore o seu funcionamento e a sua produtividade, em função, por exemplo, de uma maior 

flexibilidade na organização dos tempos de trabalho.

Também aqui os consensos não podem dispensar-se.

34. 
Por outro lado, o Estado deve assumir-se como um determinante 

agente de inovação. Como antes se disse, face à verdadeira disrupção 

tecnológica que todas as sociedades enfrentam, não deve ser outra a 

ambição para a reforma do Estado português: saltar etapas, tornan-

do-o um game changer e capaz de acompanhar o sentido dessa disrupção, atuar segundo 

ela e contribuir ativamente para dotar toda a sociedade dos meios de inclusão exigidos por 

este novo ambiente de desenvolvimento. Sendo que, como também se disse já, a verdade é 

que, hoje, face a uma Tecnologia 4.0, depara-se-nos ainda um Estado 1.0.

Assim sendo, urge concretizar soluções inovadoras na relação entre o Estado e os cidadãos 

e na utilização eficiente dos recursos, tais como a desmaterialização/digitalização, a aposta 

nos dados abertos, a gestão centralizada de frotas, sem esquecer a promoção da eficiência 

energética e da mobilidade elétrica; assim tornando a sociedade da informação no mais 

relevante agente instrumental da modernização do Estado, colocando as Administrações 

Públicas declaradamente ao serviço dos cidadãos e do aumento da competitividade da eco-

nomia e contribuindo para a eficiência e transparência do Estado.  



35. 
É ainda decisivo repensar a estrutura do Estado, no sentido de lhe 

dar maior coerência e capacidade de resposta no desempenho das 

funções que deverá assegurar, eliminando redundâncias e reduzindo 

substancialmente os seus custos de funcionamento. Com este objeti-

vo, deverá evoluir-se para um modelo de organização e gestão do setor público que distinga 

claramente entre as atividades de apoio à definição de políticas, as atividades operacionais 

e executivas e as atividades de suporte.

Os serviços de apoio à definição de políticas serão responsáveis pela elaboração (estudo, 

conceção e planeamento), acompanhamento, monitorização, controlo e avaliação das po-

líticas públicas, nos domínios das respetivas missões e atribuições. Aqui o Estado deverá 

reforçar a sua capacidade técnica, diminuindo assinalavelmente a sua dependência de en-

tidades externas. Neste domínio, deve privilegiar-se um Estado capaz de atrair e de reter 

técnicos altamente qualificados, garantindo assim a capacitação em conhecimento e a re-

produção deste no seio dos próprios órgãos e serviços da Administração Pública.

Aos serviços operacionais e executivos competirá assegurar o cumprimento da lei e das 

estratégias/orientações de execução previamente estabelecidas. Trata-se de uma atuação 

mais facilmente quantificável e, assim mesmo, mais adequada a contratualização interna 

de objetivos a atingir.

Os serviços de suporte terão a responsabilidade de assegurar o apoio logístico e de ges-

tão à atividade dos serviços de apoio à definição de políticas e dos serviços operacionais e 

executivos, designadamente quanto à gestão de instalações, gestão de recursos humanos, 

gestão financeira e patrimonial, gestão de sistemas e tecnologias de informação e comu-

nicação, gestão de relações públicas, gestão do apoio jurídico, gestão da auditoria interna, 

gestão documental e arquivística, sem esquecer a gestão de compras. Aqui o Estado deverá 

atuar numa lógica de eficiência máxima, eliminado todo o tipo de desperdícios e raciona-

lizando circuitos e processos, podendo considerar-se a externalização de algumas destas 

funções quando daí advenham nítidos ganhos de eficiência.

Importa, aliás, melhorar francamente o desempenho dos serviços partilhados no âmbito da 

Administração Pública, potenciando sinergias das várias valências dispersas por diferentes 

realidades organizacionais. Com a prestação de serviços partilhados reduzem-se custos de 

funcionamento e criam-se oportunidades de melhoria, traduzidas, entre o mais, no apro-

veitamento de soluções e capacidades de serviço de uso comum, na redução de esforço 

administrativo inerente a uniformização, integração e automatização dos processos, na dis-

ponibilização de ferramentas adequadas à tomada de decisão e na partilha de informação 

útil. Desenvolvidas as soluções de serviços partilhados, cada departamento do Estado deve 

operacionalizar internamente a prestação centralizada de serviços comuns, no âmbito das 

referidas funções de suporte.



36. 
A adoção de um novo modelo organizacional da Administração Pú-

blica deverá também ser acompanhada pela rigorosa e consequente 

reapreciação do enquadramento normativo da administração indire-

ta do Estado, à luz dos critérios de autonomia financeira ou de propor-

ção de receitas próprias dos institutos públicos.

37. 
Por fim, poderá, no âmbito da administração direta do Estado, equacio-

nar-se um modelo de diferenciação dos serviços com base na relevância 

e complexidade das respetivas missões e atribuições, com efeitos no mo-

delo de direção e no estatuto remuneratório.

Na verdade, importa sobremaneira reconhecer que a Administração Pública não é uma 

realidade homogénea, o que justifica uma ponderação séria sobre a atual situação – que, 

para mais, comporta demasiadas exceções não criteriosamente fundadas – de tendencial 

igualdade, seja em termos de modelo de governação dos serviços, seja em termos retribu-

tivos, em função neste caso do agrupamento em carreiras gerais.
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